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Componenții lotului reprezentativ de fotbal al României, 

| activul Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport f 
| și al Federației Române de Fotbal își exprimă acum, in | 
| preajma Congresului al XlV-îea al partidului, profunda f 
| recunoștință față de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, | 
| secretarul general al partidului, pentru condițiile deosebite | 
f de viață și de pregătire asigurate sportivilor de performanța B 
| din patria noastră.
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Telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,

Mult stimate și iubite 
tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,
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î 
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toate marile realizări ale edi- 
socialiste a tării, vă raportea- 
încadrîndu-se în efortul gene- 
întregului partid și popor, 
marele succes al sportului

Componenții echipei naționale de 
fotbal, dînd glas celor mai alese 
sentimente de nețărmurită dragoste, 
profundă stimă și nemărginită recu
noștință ce le nutresc față de Dum
neavoastră, ilustru conducător de 
partid și de țară, ctitor de geniu al 
României socialiste moderne, mili
tant strălucit al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, luptă
tor ferm și consecvent pentru cauza 
socialismului și comunismului, pen
tru triumful păcii și colaborării între 
popoare, de numele căruia sînt strîns 
legate 
ficării 
ză că, 
ral al 
dedică 
rontâncsc — calificarea în turneul fi
nal al Campionatului Mondial de Fot
bal din 1990 — Congresului al XlV-lea 
al Partidului Comunist Român.

Intr-o deplină unitate de cuget și 
simțire cu întreaga națiune, cu toți 
fiii patriei, componenții echipei na
ționale de fotbal își exprimă unani
ma și entuziasta adeziune la Hotă- 
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din iu
nie a.c. privind realegerea Dumnea
voastră, la Congresul al XlV-lea, în 
suprema funcție de secretar general 
al partidului, garanție sigură a înain
tării victorioase a României pe ca
lea construirii socialismului și co
munismului.

Și cu acest prilej, aducem un fier
binte omagiu tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savant de re
nume mondial, pentru remarcabila 
contribuție ■ la elaborarea și transpu
nerea în viață a politicii interne șl 
externe a partidului și statului, la 

Și

pe 
in 

so-

înflorirea invățămîntului, științei 
culturii românești și universale.

Prețuind grandioasele realizări 
care țara noastră le-a dobîndit 
anii revoluției și construcției 
cialiste, cu deosebire in perioada i- 
naugurată de Congresul al iX-lea al 
partidului, de cînd, prin voința una
nimă a poporului, ați fost ales la 
cîrma destinelor națiunii, și noi, fot
baliștii, asemenea tuturor sportivilor 
români; vă adresăm întreaga noastră 
gratitudine pentru grija permanentă 
pe care o manifestați pentru crearea 
celor mai bune posibilități de afir
mare a activității sportive, asigurarea 
sănătății, vigorii și vitalității po
porului român. Datorăm succesele 
obținute pînă acum preocupării deo
sebite a partidului, a Dumneavoastră 
personal, pentru realizarea unui ca
dru ideal de muncă și viață între
gului tineret al României socialiste, 
bogatei baze materiale puse la dis
poziția mișcării sportive.

Intr-un moment de adincă satis
facție pentru milioanele de iubitori 
ai sportului din țara noastră, pre
cum șl pentru noi, care am depus 
toate energiile și ne-am angajat cu 
toate, ambițiile în pregătire și în me
ciurile susținute, ne reînnoim anga
jamentul 
voastră, 
tovarășe 
menține, 
dăruire, 
prinse în Mesajul adresat Conferinței 
pe țară a mișcării sportive, de a re
prezenta la un înalt nivel calitativ 
sportul românesc, culorile Republicii 
Socialiste România, la turneul final 
al Campionatului Mondial de Fotbal 
șl în viitoarele competiții internațio
nale.

solemn, fată de Dumnca- 
muli iubite și stimate 

Nicolae Ceaușescu, de a ne 
prin muncă, devotament și 

la inălfimea exigențelor cu-

COMPONENTII ECHIPEI 
NAȚIONALE DE FOTBAL

Mult stimate și iubite 
tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,

Cu cele mai fierbinți sentimen.e 
de înaltă prețuire, profund respect 
și nețărmurită recunoștință pe care 
vi le poartă Dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general al 
partidului, genial ctitor de țară nouă, 
înflăcărat patriot revoluționar. Erou 
intre eroii neamului, strălucită per
sonalitate a lumii contemporane, 

Consiliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport, Federația Română de 
Foibal, întregul activ al mișcării 
sportive vă raportează, cu aleasă 
mindrie patriotică, succesul repurtat 
de echipa națională de fotbal, care 
s-a calificat pentru turneul final al 
Campionatului Mondial de Foibal din 
anul 1990, remarcabilă realizare ce o 
dedicam înaltului forum al comuniș
tilor români.

In aceste zile de înălțătoare vibra
ție patriotică, revoluționară, premer
gătoare deschiderii lucrărilor Congre
sului al XlV-lea al Partidului Comu
nist Român, tineretul sportiv al pa
triei, toți activiștii pe tărîmul miș
cării noastre sportive, în deplină uni
tate de gînd și simțire cu întregul 
popor, își exprimă adeziunea unan- 
mă Ia Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie a.c. cu privire la 
realegerea Dumneavoastră. mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu; în funcția supre
mă de secretar general al partidului, 
garanție sigură a edificării cu succes 
a socialismului și comunismului în 
România.

Și cu acest fericit prilej, aducem 
un fierbinte omagiu tovarășei acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savant de lar
gă recunoaștere internațională, pen
tru remarcabila contribuție la elabo- 
ratea și transpunerea în viață a po
liticii partidului și statului nostru, la 
dezvoltarea și înflorirea continuă a 
științei, învățămîntului și culturii 
românești.

Procesul neîntrerupt al transformă
rilor revoluționare, inițiat la Con
gresul al IX-lea. sub înțeleaptă si 
clarvăzătoarea Dumneavoastră condu
cere. a asigurat dezvoltarea armo
nioasă a tuturor domeniilor de acti
vitate. creșterea calității muncii si 
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU 
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pe ța- 
ne an-

vieții întregii națiuni. în pas cu con
tinua transformare economico-socială 
a tării, mișcarea sportivă românească 
a cunoscut o viguroasă ascensiune, a 
căpătat noi valențe si dimensiuni. 
Sportului românesc de masă si de 
performantă I s-a asigurat o trainică 
temelie prin marea competiție ' na
țională DACIADA. care ilustrează 
concepția partidului nostru, a Dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
secretar general, despre menirea e- 
ducatiei fizice si sportului în viata 
societății si rolul lor educativ-for- 
mativ.

Insusindu-ne pe deplin ideile, 
orientările si indicațiile formulate de 
Dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu. în Me
sajul adresat Conferinței 
ră a mișcării sportive, 
gajăm că vom acționa cu elan re
voluționar. cu consecventă si abnega
ție pentru transpunerea exemplară în 
viată a importantelor obiective ce 
ne stau in fată si ridicarea sportului 
românesc la nivelul construcției gene
rale a socialismului în patiia noas
tră. în acest spirit. Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică si 
Sport. Federația Română de Fotbal 
vor acționa în continuare pentru 
perfectionarea pregătirii fotbaliștilor, 
astfel incit aceștia să reprezinte cu 
demnitate tricolorul românesc la Cam
pionatul Mondial din anul 1990.

Dorim ca. prin întreaga noastră 
■ muncă, prin succesele sportivilor ro
mâni. să răspundem cu cinste grijii 
permanente pe care Dumneavoastră 
personal O. acordați activității de 
educațip fizică si sport. Vom face to
tul pentru ca anul 1990 să fie mal 
bogat în realizări si performante 
sportive de prestigiu.

Puternic mobilizați de strălucitele 
Dumneavoastră inițiative de pace, 
colaborare si înțelegere între ponoare, 
vă asigurăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, că vom 
acționa neabătut pentru ca tricolorul 
scump al patriei noastre socialiste să 
fluture pe cel mai 
marilor întreceri i 
sportivii români 
sa seri ai păcii 
toate națiunile 
astfel demni de 
care trăim si muncim.

FEDERAȚIA ROMANA 
DE FOTBAL

l înalt catars al 
_ internaționale, ca 
să fie adevărati me- 
si prieteniei între 
lumii, dovedindu-se 
acești ani de aur în

Marginalii la o calificare cu larg ecou în arena fotbalului internațional Citadele ale industriei, citadele ale sportului

DĂRUIREA EXEMPLARĂ, PRESTAȚIA DE RIDICATĂ U ÎNTIliPIIINBFRFâ Dt VAGOANE ARAD,
FACTURĂ - ATUURILE „TRICOLORILOR" NOȘTRI PFRFOIIMANjl «IMARCABIFE ÎN Pit«DUC|IE,

Nu exagerăm cu nimic, cre
dem, afirmînd că partida de 
fotbal România — Danemarca 
a constituit — prin valoarea 
partenerelor de întrecere — 
«capul de afiș" al jocurilor 
programate la mijlocul săD- 
tămînii în preliminariile Cam

Lăcătuș, in poziție caracteristică, producînd panică... 
Foto ; Nicolae PROFIR

pionatului Mondial, ediția 
1990. Un meci de excepție, 
programat în final--1 elimina
toriilor, și onorat, intre alte

le, cu prezența la București a 
numeroși reprezentanți al pre
sei de specialitate, între care 
s-au aflat și trimiși R.T.V. din 
12 țări aparținlnd mai multor 
continente. Se poate spune, a- 
șadar, că aproape o lume în
treagă a văzut, in direct sau în 

reluare, un joc pe măsura ma
relui interes stîrnit de aceas
tă partidă, .încheiată cu o 
strălucitoare și meritată vic

torie a „tricolorilor" noștri.
Intr-adevăr, mai rar un 

succes atit de clar și de con
vingător ca acesta obținut 
miercuri de prima reprezenta
tivă a țării și care i-a adus o 
calificare de larg ecou inter
național. Tehnicieni reputați, 
în frunte cu antrenorul dane
zilor, Sepp Piontek, ca și re
prezentanții presei de peste 
hotare au fost unanimi in a 
aprecia valoarea ridicată a jo
cului prestat de formația noas
tră în compania unei partene
re puternice, avînd de partea 
el ascendentul moral con
ferit de acel 3—0 reușit, in 
prima manșă, la Copenhaga, și 
venită la București să-și ape
re șansa și locul (1) ocupat 
pînă miercuri în prima grupă 
europeană. Și parcă pentru a 
sublinia virtuțile „U“-lui 
pregătit de Emericli Jenei și 
Cornel Drăgușin, pentru a-i 
măsura întregul potențial de 
care dispunea la ora acestui 
meci decisiv, echipa Dane
marcei a luat ea, prima, star
tul, înscriind prin Povlsen un 
gol de mare încărcătură psi
hologică. Ce explozie de bucu-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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Contribuție de esență la pei
sajul modern al capitalei 
României socialiste, metroul 
bucureștean, a cărui piatră 
de fundație a fost pusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, este o rea
lizare de prestigiu a tehnicii 
și creației românești.

Zilele trecute, am poposit la 
una din întreprinderile care 
sînt direct implicate în a- 
ceastă grandioasă ctitorie a 
„Epocii de aur“, întreprinde
rea de vagoane Arad. Pe u- 
nul din lotul de vagoane des

ÎN ARENElt DACIÂOFI
tinate metroului, cineva prin
sese cu sîrmă cîteva flori de 
toamnă, iar cei care se aflau 
în preajma noului mijloc de 
transport, realizat atei, pe 
malul Mureșului, n-au știut 
să ne spună cine anume a le
gat acolo buchetul, dar n-aveau 
nici o îndoială asupra motivu
lui t «Vreunui coleg i-o fi 
fost drag de acest vagon'*. Ar 
putea să pară un îuctu neîn
semnat, un simplu gest roman
tic. Dar, după ce am discu
tat cu oamenii de la Între
prinderea de vagoane din Arad 
și am aflat că vagoanele de 
călători și de marfă executa
te aici sînt mult apreciata în 
peste 30 de țări de pe toate 
continentele, gestul împodo
birii cu acel fragil buchet de 
flori ne-a apărut în toată pro
funzimea semnificației lui l 
oamenii acestei reputate u- 
nități a industriei construc
toare de mașini, decotată cu 
„Ordinul Muncii Clasa I", dă
ruiesc obiectelor produse de

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-9
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ÎNTRECERE DE MASA
Evident că multe se pot spu

ne despre o competiție ce a 
reunit la start, timp de două 
zile, peste 350 de sportivi 
din aproape toate 
țele țării și care a 
program întreceri la 
discipline, plus una... profesio
nală. Mai întîi despre nenumă
ratele probleme de organizare, 
dat fiind faptul că la Bușteni 
s-a desfășurat concursul de 
tenis de masă, la Comarnic, în 
arena „Cimentul", popicele, iar 
la Sinaia, șah (intr-o sală a 
hotelului Caraiman). cros (pe 
traseul hotel Internațional — 
B-dul Carpați — parc „Caral- 
man“) și proba de îndemînare 
profesională (platoul hotelului 
Caraiman). Cum însă au fost 
asigurate "71
desfășurării întrecerilor, 
vului tehnic — printre 
Constantin Crăciun. Eugen Za- 
haria, loan Iaru. Rodica Vulpe. 
Virgil Pascu — n-a avut ni
meni ce-i reproșa. Sau poate 
arbitrilor? Nici lor, din mo
ment ce au oficiat nume cu
noscute. .precum ploieșteanul 
Mircea Vraști, arbitru interna
țional la tenis de masă.

Astfel stînd lucrurile, nu ne 
rămîne decît să consemnăm 
cite ceva despre Întrecerile 
propriu-zise ale acestei a 14-a 
ediții a .Cupei Comerțului", in 
organizarea U.G.S.R., Comite
tului Uniunii sindicatelor din 
comerț, cooperație și turism. 
Consiliului județean.al sindica
telor Prahova șl O.J.T. Pra
hova — Sinaia.

începem cu tenisul de masă 
pentru că am remarcat printre 
competitori și foști divizionari, 
ți-n consecință, partide de ri
dicată valoare tehnică și spec
taculară. care au adus în tur
neele de 
(ați ai 
6-a jucat 
biție. au 
fierbinți, __  _____ _
cînd de o parte, cînd de cea
laltă a fileului. Fină la urmă, 
favorițil a-au impus: 1. Miha- 
ela Caloianu (Bacău), 2. Vero
nica Pădure (București), 3. A- 
drlana Bărbuță (Bihor). 4.

jude- 
avut în

patru

condiții potrivite 
acti- 
care

patru pe primii da- 
seriilor eliminatorii, 
și aici eu mare am- 
fost multe momente 
balanța înclinîndu-se

Constanța Dumitru (Argeș) — 
la fete și 1. Adrian Călăuz 
(București), 2. Adrian. Cuc 
(Cluj), 3. Liviu Petrescu (Ar
geș), 4. Mircea Văleanu (Pra
hova) la băieți. Lupta pentru 
întîietate a fost deosebită si’ 
la șah, și la popice, și in în
trecerea de cros, dar parcă 
cea mai interesantă dispută a 
fost în proba de Îndemînare 
profesională, tn fața unui pu
blic numeros, ospătari și os
pătărițe au fost supuși (supu
se) unui examen dificil, con- 
stind din parcurgerea unui in
genios traseu marcat cu „ob
stacole": o scară cu trei trep
te, cîteva mese printre care se 
făcea slalom. Fiecare avea în 
mină o tavă pe care erau un 
pahar și o ceașcă pline cu ră
coritoare și, respectiv, cafea. 
Există limită de timp, dar și 
obligația de a nu vărsa con
ținutul. Pînă la urmă victoria 
a revenit lui Ion Popa, repre
zentantul Prahovei urmat (de 
Silviu Ciobanu — Vaslui și Dan 
Vîloea — Brașov) și Nicolctci 
llie din Buzău (2. Ecaterina 
Mocanu — Constanța. 3. Rena
ta Vasiu — Prahova).

Eforturile competitorilor au 
fost, desigur, răsplătite de di
plome și premii, insă dincolo 
de ele, merită remarcat. la 
toți cei prezenți, atașamentul 
pentru sport, pentru mișcare.

CLASAMENTE, șah : 1. loan 
Blșcă (Bacău), 2. Ion Cîrllg (Pra
hova), 3. Doru Buclu (Timiș) : 
1. Ținea Gioga (Călărași, 2. Rozlca 
Neagu (Bacău), 3. Elena Grosu 
(Brăila) : popice : 1. Cornelia
Clceu (Mehedinți). 2. Tudora O- 
prea (Constanta), 3. Angela Hol- 
naz (Bihor) ; 1. Nicolae Andrei 
(Mehedln(i), 2. Imrea Istvan 
(Covasna), 3. Tiberiu Konrad 
(Cluj) : cros : 1. Rodica Zotlcă 
(Bacău), 2. Zlna Agalițel (Vastul), 
S. Mlnodora Suditu (Argeș) : 1. 
Cornel Simionescu (Bacău), 2. 
Silviu Ciobanu (Vaslui), 3. Vaslle 
Cluban (Maramureș) ; cat. peste 
35 ani : Dorina Lar (Cluj) șl 
Dan Vllcea (Brașov). Clasament . . ’ - - - î.

P, 
8.

pe județe : 1. Prahova 59 p, 
București 78 p. 1. Bacău 82 
4. Brașov 83 p, 5. Brăila 86 p. 
Constante 103 n.

loan NOVAC

Ieri, in campionatele primei 
divizii de volei, s-au desfășurat 
etapa a 7-a la feminin *i an 
meci restant la masculin.

FEMININ
FLACARA ROȘIE — CHIMIA 

RM. VILCEA 3—1 (8, 13, -10, 4). 
Partidă fără veleități în care pu
ține au fost fazele lungi, spec
taculoase sau aprig disputate. In 
primul rind datorită replicii ne
așteptat de slabe a vîlcencelor 
(echipa nu-și pune în valoare 
atuurile, între care statura unor 
jucătoare), Flacăra Roșie, fără 
să se întrebuințeze prea mult — 
cu Cornelia Colda reprofilată pe 
post de coordonatoare, dar cea 
mal bună din teren — a reușit 
o victorie lejeră, într-o oră și 
un sfert. S-au mal remarcat : 
Daniela Taga, Cristina Mureșan, 
(FI.) și, parțial, Lucreția Mirea 
(Ch.). Au arbitrat: Vg. Ionescu 
(Galați) șl L. Mihalache (Bucu
rești). (M. FERKARINI).

C.S.M. OTELUL TIRGOVIȘTE 
— RAPID BUCUREȘTI 3—0 (13, 
10, 12). Splendidă victorie a for
mației gazdă, la care au funcțio
nat perrect toate compartimente
le. De reținut mobilizarea exempla
ră a jucătoarelor Cristina Zamfir, 
Corina Olteanu, viorica Bîrsaș- 
teanu, Ecaterina Stana (Elena 
Șcliiopu), Doina Radu, Marla va- 
sillcă. De la Rapid, s-a ' 
Niculina Bujor. Arbitri: 
brescu șl Al. Rafu din 
(Mlșu AVANU, coresp.).

FARUL CONSTANȚA 
NAMO BUCUREȘTI 1—3 
-fi, -3). cu un dublaj 
un blocaj greoi si multe greșeli 
la serviciu, constănțencele nu 
puțeau emite nici o pretenție, 
mai ales după ce la dlnamoviste 
a intrat în teren Doina Dimofte. 
Aceasta șl-a pus mai bine în va
loare coechipierele, din rîndul 
cărora s-au remarcat Cristina 
Plrv, Alina Pralea șl Georgeta 
Enc. De la gazde s-au dovedit 
ceva mal eficiente Marinela 
Neacșu și Delia Leițolu. Au ar
bitrat Gh. Toma din Pitești și 
Ov. Pop din Buzău. (Cornel 
POPA, coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — PENICILINA IAȘI 3—0 
(9, 12. 8). Un joc cu multe ine
xactități de ambele părți și dis
putat mal viu doar în setul 
al doilea. în care leșencele au 
condus, surprinzător, cu 5—1 șl 
11—9, dar s-au... oprit la 12!. în
vingătoarele au avut și de aceas
tă dată în Mirela Bojescu jucă- 
toarea care a punctat decisiv, 
lingă ea remareîndu-se Gabriela 
Dumitrescu șl Cristina Buzilă. 
Au arbitrat C. Pltaru din Sibiu 
și C. Onrea din București. (Ște
fan GURGUI, coresp.).

detașat 
D. Do- 
Plolești.
— DI- 
<13,
Inactiv,

ȘTIINȚA BACAU — C.S.U. BA-
PID GALATI 3—1 (13, 12, -1», IZ). H 
Victorie meritată a băcăuance- >,
lor, după un meci deosebit de * ■ 
disputat, spectaculos, de bună , ■ 
factură tehnică. De remarcat pu- <■ 
terea de luptă a tinerel echipe •, 
băcăuane care a recuperat de ■ ■ 
la 1-5, 7—13 (în setul I), 3—8 și ;■ 
8—12 (ta setul n). s-au evlden- 
țlat Eugenia Icbim, Marcela Ol- 
teanu, Andreea Plăcinta șl Lo- >, 
redana Polocoșeri de la gazde, ! ■ 
Ileana Berdilă, speranța Andreiea a ■ 
și Alina Mocanu de la oaspete. ■! 
Arbitri: I. Armeanu și Cl. Mur- •, 
gulescu din București. (Eugen Ji
TEIRAU, coresp.).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — i!
DACIA PITEȘTI 1—0 (fi, fi, 7). «!
Succes net al slblencelor care au 
evoluat foarte bine ta ambele , > 
linii. S-a remarcat întregul sex- ■'
tet folosit de antrenorul M. ■ J 
Gheorghlță: Mirela Nlstor, car- ■,
men Nicolae, LUlana Bodi, Anca Ji 
Beșta, Elena Negulescu șl Maria 
Popovlclu. De la oaspete, o corn- ij
portare mal bună au avut ',
Mariana Miron și Gabriela Blcă. ■ ■
Arbitri: Gh. Vlșan șl V. Ran- , ■
ehei din București. (Iile IONES- 1J 
CU, coresp.).

MASCULIN !■
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA- ■“ 

IOVA — C.S.M. MINAUR BATA 
MARE 3—2 (6, -11, S, -13, 16) Ji
Cu un atac în forță și un blo- a ■
caj aproape perfect, cralovenii «J
au realizat multe faze aplaudate 
în primul set, dar oaspeții nu 
s-au descurajat șl au sporit a- ,■
plombul din setul secund. Tn «J
cele din urmă victoria a revenit ■,
echipei gazdă. (G. ȘTEFAN,, 
coresp.). «■

premiu de fru- 
ar fi concurat cu sl-

• Pentru
' musețe* ________
J jîuranță, la recentul campio- 
i Hat Național pe echipe, ma- 
i rele maestru Theodor Ghițes- 
' cu. Sub noile culori ale for- 
, mațlel I. A. Timișoara, acest 
i „veteran" al întrecerilor șa- 
i hlste (56 ani) a arătat o ver- 
1 vă tinerească, lăsînd în fișele 
J de partidă cîteva elocvente 
, mărturii ale capacității sale 
i de joc mereu productive. lată
• una dintre acestea, în rîndu- 
’ rile ce urmează.
, Th. Ghițescu (I.A.T.) — O. 
i Foișor (Politehnica Iași) l.c4 
i Cf6 2.Cc3 c5 3.Cf3 e6 4.g3 b6 
' 5.Ng2 Nb7 6.0—0 a6 7.d4 Cîd4
• 8.D :d4 d6 9.Tdl Cbd7 10.Cg5 
i N:g2 il.R:g2 Tc8 i2.Cge4 Tc6
• 13.Nf4 Da8 14.Rgl C:e4 i5.D:e4 
' Cf6 16.Df3 Dc8 17.a4 Ne7 18
j Cb5! a:b5 19.a:b5 T:c4 2O.Ta8 d5 
i 21.Tdal 0—0 22.T :c8 Tf :c8 23.Ta7 
i Rf8 24.Ne5 Te4 25.NC7 Tb4 26.
1 Da3 d4 27.Da6 Te8 28.D :b6 Cd5 
[ 29.DC6 T:b2 30.b6 1—0.
’ Un spectator atent al partl- 
’ del își va pune desigur între- 
i barea : de ce totuși negrul 
i n-a încercat înaintarea de 
1 pion eliberatoare e6—e5 ? Pu- 
' tea s-o facă cel puțin de trei 
i ori, la mutările a 13-a, a 14-a 
i și a 18-a (diagrama). O temă 
1 de analiză, foarte Interesantă, 
i care 
i curs
i Ne întoarcem acum la po

ziția prefinală a partidei Spa-

dă culoare întregului 
al jocului.

„CENUȘĂREASA"

CITADELE ALE INDUSTRIEI, CITADELE ALE SPORTULUI
(Urmare din vaa. 1}

•u-ri ceva din viața, din__
Cetul fi inteligența lor. Fap
te de muncă obișnuite, de 
bărbătească frumusețe, con
cretizate în depășirea clanului 
pe primele 10 luni ale anului 
1989 la aproape toți indicato
rii, ta introducerea pe fluxul 
fabricației a două noi prototi
puri de vagoane destinate par
tenerilor de peste hotare și 
realizarea integrală a contrac
telor pentru export, succese 
dedicate Congresului al XIV- 
lea al partidului.

Printre fruntașii în produc
ție, printre cei care fac cinste 
acestui brav detașament mun
citoresc, se află multe nume 
bine cunoscute în întrecerea 
socialistă pornită în întim- 
ptaarea apropiatului foium al 
comuniștilor, 

Iubitori 
fizic, i

ta

23 de echipe ale diferitelor 
secții șl servicii, s-au încheiat 
cu victoria formației sectoru
lui Mecanic-șef, pregătită de 
fostul divizionar A, Otto 
Dombrowski, acum un mais
tru de nădejde la secția Meca- 
no-energetic. Peste 3 600 de 
amatori de mișcare, de diver
se virste și profesii, au trecut 
cu succes normele complexu
lui „Sport și Sănătate", sub 
îndrumarea profesorului de 
educație fizică Teodor Drău- 
cean, metodist la C.S.M. Va
gonul Arad, iar pînă în pre
zent s-au organizat 24 de ac- 

au 
aproape 6000 de

RESURS
«ov — In< 
Nd4, Pa2 
Dd6, Td8, 
rindul tr« 
mondial c

lea cea m 
într-un fii 
R:h8 2.N:< 
putea jucs 
menținînd 
albul s-a 
sursă def€ 
l-ar fl sal 
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Ioana „d 
șansă rea 
pare. Toa 
te, ușor 
schimbat
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nume, 
ai 

care i 
marea 

Dintre 
la 

de casă,

totodată, 
exercițiu- 

s-au afir- 
i arenă a 

miile de 
entuziastele 
”, frezoa- 

Daniela Duhnin, lăcătu- 
..j, meca- 

Ioan Munleanu, 
loan Ardelean, Ște- 

sau subinginerul

de 
lui 
mat și 
Dacladei. 
participant! 
campionate 
rea r '__  ______
șui Miron Constantin, 
nicul auto 
lăcătușii 
fan Mihoc ___ ___
loan Nedescu au mers din vic
torie în victorie, ocupînd pri
mele locuri In clasamentele 
finale la șah, popice, orienta
re sportivă, tir, cros ori te- 
. masă. Pasionantele
Jocuri de fotbal, la startul că
rora s-au aliniat In acest an

țiuni turistice, la care 
luat parte . .
prieteni ai drumețiilor.

Beneficiind de un stadion 
cu două terenuri de fotbal, 
dotat cu un modern grup so
cial, un bazin de natație, cu 
toate anexele pentru înot șl 
polo, săli dc antrenament pen
tru haltere, box și lupte, pre
cum și 9 „dreptunghiuri" de 
tenis de cimp, talentele re
marcate în întrecerile Dacia- 
dei au fost supuse apoi unui 
atent program de instruire 
de către tehnicieni calificați, 
care i-au selecționat în cele 12 
secții pe ramură de sport, din
tre care 10 de performanță, ai 
căror reprezentanți sînt an
gajați în lupta pentru întîie- 
tate în diversele competiții de 
nivel republican. Dintr-o sta- 
tistică a ultimilor 5 ani, 
prezentată de vicepreședintele 
clubului C.S.M. Vagonul Arad, 
Tiberiu Tiganu, reiese

dintre sportivii marii între
prinderi arădene au devenit 
maeștri internaționali, alți 18 
maeștri ai sportului, 79 și-au 
dobindit clasificarea de ca
tegoria I, 44 sînt componenți 
ai loturilor olimpice sau 
reprezentative și s-au obținut 
79 de titluri de campioni na
ționali la juniori, tineret și 
seniori. Conducerea între
prinderii (director general 
— ing. Sabin Șoica), susțină
tor statornic al tuturor 
sportivilor, ca și întregul co
lectiv de muncă, se mîndrcsc, 
cu luptătorul Roman Co- 
drcanu. medaliat olimpic, 
cu halterofilii Dan Morar, A- 
drian Mateaș, care au urcat 
pe podium, la C.M. și C.E., 
cu secțiile de lupte, haltere, 
polo, judo și tenis de cîmp, 
care — ca să folosim expresia 
președintelui C.S.M. Vagonul 
Arad, Ioan Todincă — se 
flă în fruntea „topului perfor
merilor".

Am redat doar o parte din 
exemplele oferite, interlocu
torii ținînd să precizeze că la 
temelia realizărilor înregistra
te atit în producție, cit și în 
plan sportiv stă musca plină 

...........j a între- 
Intr-adevăr, 

colectivele 
aspirațiile 

sportive, oa-

a-

TniiiNoniiJLAn ATLETIC

LA PANCIU

de responsabilitate 
gului colectiv, 
împlinindu-și, în 
lor muncitorești, 
profesionale și 
menii din această uriașă În
treprindere arădeană contri
buie permanent la creșterea 
gradului de confort și civili
zație în transporturile țării.

LUPTĂ STRÎNSĂ

Ultimul turneu al Diviziei A 
feminine ar fl trebuit să se des
fășoare la Km. Vllcea, in orga
nizarea echipei C.S.Ș. Metalul. 
Dar, cu toate că gazdele s-au 
pregătit cu minuțiozitate, tur
neul a avut loc la... București. 
De ce ? Pentru că, deși progra
marea acestei etape se cunoștea 
de mult, organele sportive loca
le n-au găsit spațiul necesar in 
Sala Sporturilor pentru progra
marea unor partide de Divizia A, 
Aceasta fiind ocupată cu... fel de 
fel de motive, deși cauza este 
una : tenisul de masă la Rm. 
Vllcea este tratat, șl nu de Ieri 
de azi, ca o „cenușăreasă" ? Șl, 
ne întrebăm, de ce I, pentru că,. 
prin străduințele antrenorului Tr.

vîlcencele s-au aflat tot- 
printre fruntașe, jucă- 

de aici fiind deseori me- 
ale Campionatelor Euro-

A nouța 
dcauna 
toarele 
daliate 
pene. Poziții cu care, sîntem si
guri, s-au mlndrlt șl tovarășii 
de la C.J.E.F.S. Acum, echipa 
C.S.Ș. Metalul a ocupat locul se
cund In Divizia A. dar ea a abor
dat ultimul turneu cu șansa de 
a ciștiga chiar campionatul. Și 
poate șl-ar fi realizat obiectivul. 
Dacă s-ar fl jucat acasă... Chiar 
atit de numeroase sînt succesele 
celorlalte discipline incit... 
te medaliate europene 
mai găsească loc- Intre 
pările celor responsabili 
nul mers al întregii 
sportive vîlcene ?

1. UNTV. I
2. Spartac 
‘ MECON

Constr. 1
3.
4.

1. 
I.
3.
4.

Sticla B- 
IEELIF 
Univ. H <
Tehnout

I.M.G.B. - O SECȚIE CARE PROMITE
Scriam cîndva despre preocu- 

pările secției de tenis de masă 
de la I.M.G.B. de a reveni In 
prim-plan nu prin „achiziționa
rea" de jucători, cl prin creș
terea in propria pepinieră a spor
tivilor capabili să o propulseze 
din nou in față. Am revenit a- 
cum, pentru că, lată, promisiu
nile de atunci au început să ca
pete cu adevărat contur, 
na performanței I.M.G.B. 
deja cîteva „nume* care 
Din moment ce „Paleta 
gint" a revenit pentru 
oară Bucureștiulul. victorioși fi
ind cel de la I.M.G.B. — Mădă- 
llna Savu, Liana Sitaru, Eugen

în are- 
lansînd 
promit, 
de ar- 
prima

niș- 
să nu-și 

preocu- 
cu bu- 
mlșcărl

1.
1.
3.
4.

Mec. Fin 
Voința 
Geamul 
Știința C

Slmulescu, Marian Motogna, Cris
tian Popa — In timp ce, la 
,,Top"-ul de la Buzău, Mădăllna 
Savu a fost cea mai bună la ca
tegoria sa, Iar Eugen Slmulescu 
s-a situat pe locul 3, ca și 
Doru Cernea la Campionatul 
Republican al copiilor șl junio
rilor n. De asemenea, prezența 
la „Internaționalele" Cehoslova
ciei a lui Răzvan Marinescu, ca 
și selecționarea la Centrul olim
pic a surorilor Mftdăllna șl An
dreea Savu dovedesc că la 
I.M.G.B. (președinte secție ing. 
Marin Manea) cel doi antrenori, 
T. Mazilu șl M. Pagu, lucrează 
cu pasiune.

în Capitală, în Divizia A/l la hochei

STEAUA ÎNTiLNEȘTE PE PROGRESUL M. CIUC
Astăzi și miine, cu Începere 

de la ora 18, Patinoarul „23 
August“ din București va găz
dui dubla întîlnire din cadrul 
etapei a 7-a dintre Steaua ți 
Progresul Miercurea Ciuc (în 
primele meciuri victoria a re
venit campionilor cu 8—2 și 
4—3). Celelalte partide se dis
pută la Miercurea Ciuc. unde 
Sport Club va primi replica 
hocheiștilor de la C.S.M. Viito
rul Ghcorgheni (în tur gazdele 
de acum se impuseseră de do
uă ori cu același scor, 6—1) și la 
Galați, C.S.M. Dunărea tacer- 
ctnd să reediteze prestația bu
nă din primul med de

București, cînd a terminat la 
egalitate cu Dinamo (în mar.șa 
a doua dinamoviștii cîștigaseră 
cu 8—3). Clasamentul după 6 
etape se prezintă astfel:
1. STEAUA
2.
3.
4.
5.
6.

SC M. Ciuc 
Dinamo 
Viitorul 
Dunărea 
Prog. M.

12 110 1 63-27 22
903 61-31 18
6 1 5 52-42 13
5 0 7 51-57 10
3 1 8 33-51 7
1 0 11 32-84 2

1.
2.
3.
4.

1.

STIROM
Metalul 
Juventus 
Hidrot. B

G

Elcond 2
2. Constr. i 

Energet.
CSMASA

3.
4.

Eter i
ștllf. C

3. C. S. Al
4. Constr. '

1.
2.

• ECI 
A.S.A. Cr 
Stirom Bl 
titlul de c 
■ȚTILE Stil 
Fină Bucu 
lău, Etern: 
movat in 
• AU Ri 
Tehnoutilaj 
Știința IJ 
C.S.M. A.S 
poca, C.S.Ș 
țlrea Tg.

într-o atmosferă insufletă 
specifică concursurilor atletice, 
la Panciu a avut loc un „tri
unghiular" cu participarea 
sportivilor de la C.S.M. și 
A.S.A. Sibiu și Tricotex din 
localitate. Pe podiumul învin
gătorilor au urcat, printre alții 
Mioara Drăgoi, lonuț Be Jan 
Cătălin Serghei, Adriana Făcă- 
oaru (P nciu), Aurel Bălăită și 
Mihai Dcac (Sibiu). Un con
curs ' “
tivă.
nesc 
sport 
cu concursul antrenorilor Die 
Popa și F. Gbeorghiță.

de frumoasă ținută spor- 
inițiat de Consiliul orășe- 
pentru educație fizică si 
(președinte. Al. Aureh

Cea mal importantă alergare 
rezervată celor mal tineri drlverl, 
„Premiul Apprantlilor", un fel 
de derby, a dat cîștlg de cauză, 
ta acest an, lui Hendorf, „ele
vul" uneia din speranțele antre
norilor noștri, N. Slmion. Cu ta
lentatul C. Slate în sulky, lide
rul clasamentului apprantlilor, 
care a conceput o frumoasă 
cursă de așteptare, Hendorf a 
fost lansat la atac pe ultima tur
nantă, spulberîndu-șl pe linia 
dreaptă la sosire adversarii. Din
tre el, Hughenot, sosit ai doilea, 
ar fl putut să-1 atace, dacă avea 
o cursă mal fericită.

In aceste ultime două reuniuni, 
formația Iul N. Slmion ■ mal 
realizat un frumos succes cu Ri
sipa, dar specialistul nostru în 
titluri de campion, G. Tănase, a 
obținut șl el trei victorii, una 
mai frumoasă ca alta. Astfel, G.

Tănase l-a egalat în fruntea cla
samentului pe formații pe N. 
Slmion și anunță o luptă strîn- 
să pentru titlul pe anul 1989. in 
care mai sînt angajați alțl doi 
candidați, M. Ștefănescu șl N. 
Nicolae. Victoriile Iul G. Tănase 
au fost realizate de Recrut, care 
și-a încheiat astfel prodigioasa 
carieră pe turf, Daia și Burgos, 
în cursa rezervată amatorilor, G. 
Buznea arătind că șl-a revenit 
la valoarea care l-a consacrat. 
Ceilalți doi protagoniști, N. Ni
colae și M. ștefănescu, au reali
zat frumoase victorii, primul 
dintre el cu Henciu și Fler, ul
timul entuzlasmind asistența prin 
trot $1 dezinvoltura cu care șl-a 
învins adversarii, iar cel de al 
doilea eu Vaslng, mînz ce pro
mite, și Ritual, care a rutllzat 
un nou și valoros record ai ea- 
rlerel - (1:23.2/km).

Un remarcat al acestor reuni-

PENTRU TITLU

A. MOSCU

uni este și Trifan, care In mina 
lui T. Marinescu șl-a schimbat 
stilul de mers, Invlnglndu-șl ad
versarii în două curse de fond, 
deși printre aceștia se numărau 
Rizoriu, Sebeșel șl alții. V. Molse 
a reușit una din victoriile cele 
mai spectaculoase, cu Valter, In
tr-un final de excepție, deși se 
părea la un moment dat că șl-a 
compromis șansa. Tot din aceas
tă formație au mai ctștigat Rune 
și Dalina, ambii conduși cu mult 
tact de O. Dumitru. Alțl învin
gători : Hrișcar, pe care R. I. 
Nicolae l-a condus la forma sa 
bună. Albota, care a fost con
dusă în stil personal de V. Pătraș- 
eu, și Șamson, în cursa rezerva
tă amatorilor, M. Trandafir do
vedind mari valențe de driver șl 
devenind un lider merituos.

70/VO/EM3S/E 70S0
Tragere multiplă
LOTO

se atribuie cîștlguri în:

BANI. AUTOTURISME. EXCURSII
ÎN R.S. CEHOSLOVACA'
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O CALIFICARE CU LARG ECOU IN ARENA INTERNAȚIONALĂ
larg sau în adîncime, au per
mis „tricolorilor" să dețină 
inițiativa o 
timp, 
goluri 
tuații 
rică 
lă ; î 
finalul meciului, 
români și străini___ ______
tat, la cabine, pe jucătorii și 
tehnicienii echipei noastre 
naționale, Em. Jenei șl C. Dră- 
gușin. La rîndul lui, in decla
rațiile pe care le-a făcut după 
joc, Jenei a ținut să mulțu- 

> . .. Iordă-
Cîrțu 
i-au

(Urmare din vaa. 1)

în tabăra oaspeților, pion- 
autorul 

vrînd-nevrînd, 
scorul 
Tulu-

rie . .
jînd in corpore peste 
unui gol care, 
amintea tuturor de
lejer din partida-tur I 
ror, mai puțin fotbaliștilor 
noștri, pe care deschiderea 
scorului, departe de a-i fi des
cumpănit, de a-i fi 
moral, i-a ambiționat și mai 
mult, potențindu-le 
dorință de a tranșa în favoarea 
lor importantul meci, de a 
apăra cu iscusință și devota
ment culorile patriei. O dată 
repusă de la centrul terenului, 
mingea și-a reluat, am zice, 
traseul firesc, spre poarta u- 
nui Schmeichel supus din 
ce în ce mai mult la grele în
cercări. Golul egalizator 
(menit să repropulseze o în
treagă echipă spre țelul co
mun — VICTORIA, CALIFI
CAREA, după 20 de ani, la o 
nouă ediție de campionat mon
dial), era iminent. O clipă, 
atunci, în minutul 15, la șutul 
extrem de puternic al lui Hagi, 
văzusem cu toții balonul în 
plasă, dar, ivit pe traiectoria 
lui, un apărător danez a acor
dat corner. Puțin mai tîrziu, 
la capătul unor minute dense 
In careul lui Schmeichel, nu 
ne-am mai înșelat, Balint lă- 
sîndu-1 fără replică pe ul
timul apărător al lui Piontek 
și deschizînd el, vîrful 
atac-improvizație, cum 
considerat unii, drumul 
o victorie aplaudată de un 
dion arhiplin, de o țară 
treagă, trăind intens, minut cu 
minut, în fața televizoarelor, 
decisiva partidă. . — —
(după ce Sabău 
rece la acest 
cător ! — își 
în avantaj), 
cut, parafînd 
rul succes.

Ușor de așternut pe hîrtie 
rînduri despre o victorie obți
nută în teren cu prețul atîtor 
eforturi și al atîtor emoții. 
Revăzînd, cu ochii minții, sec
vențele de prim-plan din 
treg 
gem 
tanta 
româno-daneză 
linii mari spus, intre finețea

infrint

o mare

de 
l-au 
spre 
sta- 
în-

Căci Balint
- cît sînge 

tînăr talentat ju- 
adusese echipa 

recidivase plă- 
la 3—1 răsună to-

in- 
filmul jocului, ajun- 
la concluzia că impor- 

dispută fotbalistică
una, în

tehnico-tactică și forța de 
șoc — a fost îndelung și judi
cios pregătită, avînd ca punct 
de plecare particularitățile 
combatanților, in ultimă in
stanță ale celor două echipe. 
Numai așa se explică, în po
fida marcajului, a presin
gului nemilos practicat de 
danezi, jocul fluent, deru
tant, al „tricolorilor" noștri, 
abili In a manevra pe spații a- 
glomerate și in a schimba 
„registrul" in funcție de opo
ziția partenerei, fnțelegînd 
prin aceasta raportul numeric 
și cîmpul de acțiune.

Șl jooul cursiv, cu transfer 
de roluri și permanent ajutor, 
a înlesnit atît apariția la fina
lizare a jucătorilor din apăra
rea imediată (Dan Petrescu, 
Iovan — autorul barei din min 
42, Rotariu — prezent in toa
te cele trei mari zone ale te
renului), ca și, Ia nevoie, re
plierea oportună a lui Gică 
Popescu, un libero. în preajma 
„centralilor", Sabău (atent 
la toate plecările lui Dan Pe
trescu), Lupu și Hagi. ul
timul aflat, miercuri, în deose
bită vervă de joc, în pofida 
asprimii cu care a fost luat 
in primire .chiar 
minut al partidei, 
referim doar la cei mai apro- 

coechipieri ai funda- 
componenții liniei me- 

Doar Antlone s-a vă- 
nevoit să rămînă la post. 
'—t fiind de partenerul

bătăiosul și abilul 
autorul deschiderii 

. Iar în ceea ce pri- 
schimbarea

să dețină 
bună parte din

să concretizeze prin 3 
(dintre destule si-

clare de gol), o catego- 
superioritate teritoria- 

într-atit de netă, incit, la 
tehnicieni 

i-au felici- La încheierea preliminariilor (. E. de juniori

DOAR O REPRIZĂ DIN DOUĂSPREZECE!

din primul 
Ca să ne

piați 
șilor, 
diane. 
zut 
avertizat 
direct, 
Povlsen. 
scorului.
vește schimbarea „registru
lui tactic", cît de competent 
s-a acționat în pregătirea a- 
cestui important capitol a 
rezultat și din dejucarea f asu
lui înainte, la ofsaid (efectuat 
de apărătorii danezi), prin 
pasele lungi, pe poziții viitoa
re, peste un întreg sistem de
fensiv, urcat dincolo de limi
tele careului mare. Și, spre 
surprinderea fotbaliștilor oas
peți, ei l-au putut vedea, de 
exemplu, pe Gică Popescu 
cînd „arc" (transmițător al ba
lonului din „16“-le propriu), 
cînd .săgeată" lansată rapid 
pentru primirea mingii.

Toate la un loc, joc grupat, 
joc pe contraatac, pe un front

mească 
nescu, 
pentru 
pregătit 
nați 
eu 
cu, 
care __
puțin de 7 fotbaliști la aceas
tă aplaudată calificare. Ho- 
tărit lucru, nu un meci sau 
două, în ultimii ani, nu două 
minute nefaste, din patru re
prize, pot defini o echipă și pe 
tehnicienii ei. Este un ade/ăr 
care nici în acest moment fe
ricit, 
nui 
lui 
după
în cartea-i de vizită un nou 
obiectiv de excepție 
plinit, „București ’89“, 
nim cu o calificare a 
lorilor", la turneul final 
C.M. din Italia. Țel atins și cu 
sprijinul competent al condu
cerii mișcării sportive din
țara noastră, ca și al fede
rației de specialitate (președin
te : M. Angelescu, vice
președinți : M. Pașcu, I. A- 
lcxandrescu).

Destul timp ne desparte de 
startul în marea competiție 
care se va desfășura, anul vii
tor, în mai multe orașe ale 
peninsulei. Și, cu toate aces
tea, în plăcutele ceasuri pe
trecute după victorie, antre
norii și componenții echipei 
noastre naționale au adus vor
ba și 
1990.

Un 
altul, 
se 
un 
se 
de

antrenorilor 
Lucescu și 
modul în care 
pe jucătorii selecțio- 
echipa reprezentativă, 

! lui Iordănes- 
unei echipe

în
precădere 
antrenorul 
a contribuit cu nu mai

important din viața u- 
antrenor, nu i-a scăpat 

Jenei, antrenorul care, 
„Sevilla *86“, își trece

despre

îr.de- 
sino- 

.trico- 
al

campania C.M.

fost depășit, un 
dificil de trecut,

hop a 
și mai 

conturează la orizont, iată 
adevăr de care „tricolorii" 
arată pe deplin conștienți 
pe-acum. Și este bine așa...

După âltimu! joc al calificărilor C. E. de tineret

CiTEVA CONCLUZII PENTRU ECHIPA NOASTRĂ
Deci, contrar cursului jocu

lui, reprezentativa de tineret 
a țării noastre a încheiat cu 
un clacaj neașteptat cursa 
preliminariilor C.E. (ed. 1988/ 
90) în fața echipei similare a 
Danemarcei. Bilanțul general 
nesatisfăcător, același loc II în 
grupă, ca in atîtea alte cam
panii, lasă loc multor comen
tarii. Dar o privire de an
samblu (cu imnlicatiile ei) a- 
supra întregului parcurs efec
tuat. nrin prisma dublei mi
siuni viitoare. în preliminariile 
C E. de tineret si J.O., o vom 
face ceva mal tîrziu. adică in 
perioada vacanței de iarnă.

Acum, să încercăm să des
prindem cîteva concluzii după 
ultimul examen oficial al se
zonului. Nimeni nu poate spu
ne că n-au existat toate condi
țiile centru repetarea victoriei 
de la Holbaeck, despre care 
s-a scris elogios Ia adresa e- 
chipei noastre. Stadionul Giu- 
lești a fost (ca și în alte dăți) 
0 gazdă bună, organizarea a 
fost ireproșabilă, un public 
cald (ca întotdeauna), teren 
destul de bun. In ciuda ploilor 
căzute în ultimele zile. Sigur 
că a existat și dorința de re
vanșă a danezilor (anticipată, 
de altfel), care au nrezentat în 
teren un „11“ puternic fizic, 
chiar omogen, bine tacticizat 
pentru un meci în deplasare. 
A mai fost și absența de ul
timă oră a nortarului titular 
Prunea (fractură la gleznă 
marți seara, la coborirea unor 
trepte de la cantonament, care 
a dus la Imobilizarea piciorului 
drept), lipsa unui vîrf de atac 
(Răducioju) percutant. , Ei bine.

cu toate acestea echipa nu a- 
vea motive să piardă acest joc 
pe care, repetăm, tinerii noștri 
fotbaliști l-au controlat în per
manență ți pe parcursul căruia 
și-au creat, totuși, destule o- 
cazii de a marca. Poate că dacă 
n-ar fi „picat- acel gol din lo
vitură liberă, insuficient tra
tată de defensivă, ți care a 
turnat plumb în picioarele ju
cătorilor, poate că dacă porta
rul danez Rindom n-ar fi a- 
vut „inspirații" de ultim mo
ment, Ghiar ți țansă. altfel 
s-ar fi scris istoria acestui 
meci.

Așa însă, trebuie să supunem 
discuției cîteva observații : • 
carența multor alacanți din 
campionatul nostru a ieșit, din 
nou, la iveală : ratările • ace
leași slăbiciuni de ordin psihic, 
care precipită ansamblul și di
minuează capacitatea lui de 
exprimare • comportarea 
inegală a jucătorilor în ra
port de disponibilitățile lor 
tehnico-tactice reale. In a- 
fara Iui Timofte I, constant pe 
toată durata jocului, in ambele 
sale momente, chiar a lui Lu- 
pescu și T. Cristea, despre cei
lalți putem spune că s-au zbă-- 
tut mult, ceea ce nu echiva
lează cu a... juca cu adevă
rat Lucaci a fost sub randa- . 
mentul obișnuit, chiar și M. 
Pană ; Ursea părea preocupat 
mai mult de neregularități (în
locuitorul său Stanici a mai 
limpezit faza de atac), Cr. 
Sava n-a avut acea incisivi
tate, și am spune claritate, 
necesare „vîrfului" de atac, 
Neagoe neconvingător și el (să 
credem că debutul într-o par-

tidâ oficială l-a marcat ?), ca 
și Hanganu — cel care i-a 
luat locul ți pe care nu prea 
l-am recunoscut în cele 21 de 
minute jucate. In ce-1 priveș
te pe I. Dumitrescu, de altfel 
foarte activ, i-am apreciat ru
perile sale de ritm pentru de
blocarea unei apărări ermetice, 
din care s-au născut cîteva o- 
cazii de gol, dar nu pu
tem trece peste destulele lui 
inexactități, greu de acceptat 
la un jucător care știm cît și 
ce poate. Ca să nu omitem șl 
gestul de nesportivitate din 
min. 79 asupra lui A. Niel
sen, neobservat de arbitrul ci
priot • pe ansamblu, repre
zentativei noastre ii reproșăm 
că, acolo. în zona „minată" a 
adversarului n-a iuțit jocul 
prin manevre combinative de 
care era capabilă, permițînd 
oaspeților regrupări oportune. 
Și, ca să încheiem, parcă am 
avut impresia că jocul a fost 
tratat de unii selecționabili de 
pe poziția „oricum, în clasa
mentul grupei nu se mai poate 
întîmpla nimic", iar, atunci, 
cînd „gluma" s-a îngroșat, era 
prea tîrziu. Să ne fi înșelat 
oare ?

Stelion TRANDAFIRESCU

ANUNȚ
I.D.M.S. București informează publicul interesat că ? 

autoturismele DACIA 500 se livrează la prezentare prin ; 
toate magazinele auto I.D.M.S. din tară. în funcție de ’ 
stocul de autoturisme si capacitatea zilnică de livrare 
a fiecărui magazin. J

Se primesc înscrieri prin transfer pentru nersoancle care 
au banii depuși la C.E.C. în cont Dentru autoturism astfel : '

• Autoturisme OLTCIT-CLUB — oină la 30 iunie 1989.
• Autoturisme DACIA 1410 SPORT — pînă la 30 iunie

' •■'Vi

ADMINISTRAȚIA DE
• Ca dc obicei, tragerea LOTO 

a acestei săptămîni va avea loc 
astăzi, vineri, 17 noiembrie, în 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. i din București, începînd de 
la ora 15,50. Operațiunile de tra
gere vor fi transmise la radio, 
pe programul I, la ora 16,35. Nu
merele extrase vor fi transmise 
și în reluare, pe același pro
gram, Ia ora 23.15, și mîine, sîm- 
bătă, 18 noiembrie, la ora 8,55. 
După efectuarea operațiunilor de 
tragere, va fi prezentat un film 
artistic, la care sînt invitați să 
participe toți cei interesați.
• Desigur că participanțil nu 

vor rata nici importanta ocazie 
care se anunță pentru duminică. 
19 noiembrie, cînd va avea loc o 
TRAGERE MULTIPLA LOTO (CU 
72 de numere extrase, cuprinse 
în 8 extrageri), ceea ce înseam-

1988.

Cu meciul disputat marți ia 
Ploiești în compania echipei si
milare a Danemarcei, repre
zentativa U.E.F.A. ’90 a Ro
mâniei a încheiat campania 
preliminară din cadrul Campio
natului European. Și, o dată cu 
ea, componenții ei au trecut de 
perioada junioratului. Deși au 
ciștigat respectiva partidă cu 
3—1, elevii antrenorilor Gheor- 
ghe Staicu și Marin lițeica cu 
au părăsit terenul cu fruntea 
sus, ei neprimind aplauze la 
ieșirea din scenă. Motivul 7 Era 
o victorie tardivă. Această se-

reprize, întărind astfel con
statarea că ca a avut un traseu 
oscilant, contul deficiențelor 
fiind mult mai încărcat decit 
cel al reușitelor, respectivul 
raport fiind elocvent chiar pe 
parcursul partidei de marți.

După un început bun, favo
rabil în plan psihic și de o 
rapidă deschidere a scorului, 
„ll“-le nostru a făcut un ne
justificat pas înapoi, gindind, 
se pare, că este mai ușor să 
păstrezi un avantaj minim de- 
cît să forțezi proporțiile sco
rului. O nefirească mentalita-

Una dintre „șarjele" Sui Să voi u spre buturile daneze

lecționată nu și-a îndeplinit o- 
biectivul pe care I-a avut in 
față, acela de a te califica la 
turneul final ai tradiționalei 
competiții continentale, ocupind 
un modest Ioc 3 în grupă, după 
un parcurs nesatisfăcător, ate
nuat doar într-o mică măsură 
de acest 3—1, o victorie (sin
gura) in șase meciuri dispu
tate. Un succes care trebuie 
apreciat ca atare, el ridicind 
un semn de întrebare : care 
este adevărata valoare a acestei 
selecționate ? Cea de marți, 
eind a avut — trebuie să recu
noaștem — o a doua repriză 
de excepție, cu un final debor
dant, sau cea din restul par
cursului ?

„Ultima impresie a fost fru
moasă. Regretăm că nu a fost 
și la inceput. Abia în returul 
cu Danemarca am reușit să ali
niem cel mai bun «11», nemai- 
avind indisponibilități" spu
nea antrenorul Gh. Staicu 
la Încheierea întîlnirii de 
marți. Evident, suita de acci
dentări a contat in economia 
campaniei preliminare, mai 
mulți titulari absentînd cite 
un meci, chiar două. Este o 
circumstanță, insă ea nu poa
te intra în discuție la „cota" 
sugerată, de vreme ce „ultima 
impresie" a avut două imagini. 
Pentru că echipa noastră a e- 
voluat total diferit in cele două

Foto : Dragoș NEAGU

te la acești tineri jucători, caro 
șl-a făcut deci loc în exprima
rea tactică a echipei, nici u- 
nul dintre camponenții ei nea- 
vînd tăria să-și asume riscul 
de a „schimba macazul". Ne 
gîndim în primul rind la Sabo 
și Zanc, cu experiența jocuri
lor din Divizia A. Iar inevi
tabilul s-a produs, juniorii 
danezi egalînd în penultimul 
minut al reprizei Intîi. Cre
dem că pauza s-a dovedit un 
sfetnic bun și de la vestiare 
a ieșit o... altă echipă; mult 
mai ambițioasă, mult mai an- 
gajanlă in joc, așa cum am fi 
dorit-o tot timpul. Ea a do
minat cu autoritate, a construit 
acțiuni variate și periculoase, 
dar a păcătuit însă la finali
zare, avînd și neșansă la bara 
lui Săvoiu, în timp ce la pe- 
nalty-ul executat de Jelea 
mingea a „mușcat" transversa
la în „exterior". Finalmente 
a decis inspirația lui Gabor, 
autorul celor două goluri, dar 
pentru a respecta adevărul 
trebuie să remarcăm și com
portarea lui Săvoiu, Jelea și 
Artimon, în fapt „vîrfurlle" a- 
cestei selecționate, care — 
la o primă concluzie (vor ur
ma și altele) — a jucat doar 
o repriză din totalul de 12. Prea 
puțin I

Adrian VASILESCU

DUMINICĂ - ETAPA A

După cum se știe, duminică 
19 noiembrie vor avea loc 
jocurile etapei a Xll-a a Di
viziei A: F.C. Inter — F.C.M. 
Brașov, Petrolul — S.C. Bacău, 
„Poli" — Jiul, F.C. Farul — 
Corvinul, Dinamo — Sportul 
Studențesc, Flacăra — F.C. Olt

Xll-A A DIVIZIEI A
și „U“ Cluj-Napoca — F.C. Bi
hor. Partidele F.C. Argeș — U- 
niversitatca Craiova și Steaua 
— Victoria se vor disputa 
miercuri 22 noiembrie cînd 
era programată etapa a XIII-a. 
Această etapă a fost reprogra- 
matâ pentru duminică 26 no
iembrie.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
nfi, de fapt, 4 trageri Loto obiș
nuite. In ceea ce privește gama 
de cîștiguri, aceasta cuprinde nu 
mal puțin de 14 categorii, In ca
drul cărora se prevede atribui
rea de autoturisme, excursii pes
te hotare șl importante sume de 
bani. • de valori fixe și variabile.
• Pentru a veni în sprijinul 

numeroșilor Iubitori al sistemu
lui PRONOSPORT, consemnăm 
din nou partidele Înscrise In

LOZ«
iNPI.EC —

concursul de duminică. 19 no
iembrie : 1. Atalanta — Barl ; 2. 
Bologna — Verona : 3. Fioren
tina — Ascoli : 4. Genoa — Ce
sena : 5. Inter — Milan : 6. Lecce
— Cremonese ; 7. Napoli —
Sampdorla : 8. Roma — Lazio ; 
9. Udlnese — Juventus : io. Como
— Avelllno : It. Cosenza — 
Messina : 12. Padova — Cagliari; 
13. Regglna — Pisa.

• CISTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 10 NOIEMBRIE 1989. 
Categoria 2 : 13 variante 25% ■ 
4.728 lei : categoria 3 : 16,50 •
3.725 lei : categoria 4 : 34,00 •
1.808 lei : categoria 5 : 200,25 ■
307 lei ; categoria 6 : 304,75 a 202
lei ; categoria X : 2.046,75 •
100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 6
214.584 lei.



fhfyă Campionatele Balcanice fie lupte libere (juniori)

TINERII NOȘTRI REPREZENTANȚI- 
ÎN EVIDENT PROGRES

Așa cum aminteam și în 
numărul nostru trecut, în lo
calitatea Pravec (Bulgaria) 
s-au desfășurat, concomitent, 
Campionatele Balcanice de 
lupte greco-romane și libere 
rezervate tinerilor sportivi 
pînă la vîrsta de 20 de ani 
In primul comentariu ne-am 
referit la concursul de „clasi
ce*, azi urmînd să încercăm o 
scurtă analiză a comportării 
tinerilor noștri reprezentanți 
de la stilul liber.

Accidentarea în ultimul 
moment a medaliatului cu 
bronz la C.E. de juniori, Con
stantin Corduneanu (52 kg), 
a făcut ca echipa țării noas
tre prezentă la întrecerile 
balcanice să fie incompletă. 
Cel nouă concurenți au fost 1 
Vasilc Frăjilă (48 kg), Bogdan 
Ciufulcscu (57 kg), Dânuț Pre
fit (62 kg), Eugen Stanciu (68 
kg). Teodor Vlad (74 kg), 
Nicolae Ghiță (82 kg), Viorel 
Moisache (90 kg), Loredan 
Toma (100 kg) și Pclrișor Cru- 
ceanu (130 kg).

După cum este cunoscut din 
cronica transmisă de la Pra
vec, tinerii noștri reprezentanți 
au cucerit trei titluri balcani
ce, învingătorii fiind Dănuț 
Prefit, Eugen Stanciu și Teo
dor Vlad. Alături de el, în 
finala competiției s-au mal 
calificat Vasile Frăjilă (48 
kg), Nicolae Ghițâ (82 kg) 
și Loredan Tonta (100 kg). 
Dacă succesul lui Dănuț 
Prefit, era așteptat, el fiind 
un sportiv cu mai multă ex
periență competițională (deși 
junior, Prefit a făcut parte 
din lotul național de seniori), 
a surprins în mod plăcut pro
gresul realizat de juniorul 
stelist Teodor Vlad, ca și 
victoriile categorice realiza
te de brașoveanul Eugen Stan
ciu. Vlad a impresionat prin 
modul inteligent în care a 
luptat în meciul final cu bul
garul Țenev, o partidă foarte 
disputată și echilibrată pînă 
aproape de fluierul final. La 
scorul de 2—2, cînd mai erau 
14 secunde de luptă, campionul 
nostru de juniori a reușit o 
„fixare* — decisivă — adver
sarul aflindu-se în situația 
de a nu mai putea recupera 
terenul pierdut. Așa cum 
spuneam, a surprins maturi
tatea în luptă și gîndirea tac
tică a juniorului brașovean 
Eugen Stanciu. Deși în fina
lă el l-a învins pe grecul A. 
Naziris (scor 9—1), meciul său 
decisiv pentru cucerirea titlu
lui balcanic a avut loc în 
prima zi a întrecerilor, cu bul

garul R. Gheorghiev. Stanciu 
a fost condus cu 0—1, a reușit 
trei procedee de atac luînd el 
avantaj (5—1) pe tabela de 
scor și a păstrat cu înțelep
ciune plusul de puncte, ce- 
dind exact atit cit trebuia 
(5—3), fără ca arbitrii să-l 
poată descalifica pentru pa
sivitate.

Firește, cele trei titluri de 
campioni balcanici cîștigate 
de luptătorii români (in 
Bulgaria, unde „liberele" sint 
foarte dezvoltate) reprezintă 
un succes pentru care meri
tă felicitări atit sportivii, 
cît și antrenorii lotului, Nico- 
lae Pavel, Gheorghe Urian și 
Petre Coman. Dar trebuie 
spus că, in condițiile unui ar
bitraj nepărtinitor, rezulta
tele puteau fi mult mai bune. 
De pildă, Nicolae Ghiță, cîș- 
tigătorul medaliei de bronz 
la Campionatele Mondiala 
de tineret din acest an, avea 
tot dreptul să devină și cam
pion balcanic. Dar, în me
ciul final, cu reprezentantul 
țării gazdă, D. Dimov, Ghi- 
ță a reușit o „aruncare", la 
marginea saltelei, răsplătită 
cu trei puncte (corect acorda
te), adversarul său l-a „ru
lat* în afara spațiului de lup
tă, acordîndu-i-se și aces
tuia două puncte, absolut gra
tuit. In final, cînd Dimov 
lupta evident pasiv, în loc 
să fie descalificat, arbitrii 
i-au acordat victoria la punc
te. In condiții asemă
nătoare a pierdut și P. 
Cruceanu întîlnirea cu Sotir 
Gocev (Bulgaria), meci care 
a durat opt minute (cu pre
lungirile acordate pentru că 
cele cinci minute regulamen
tare, se terminaseră la egalita
te : 5—5), pînă cînd s-a ivit 
prilejul să i se acorde lui Go
cev punctul victoriei.

O comportare promițătoare 
au avut și juniorii Vasile Fră- 
țilă și Loredan Toma (ambii 
în vîrstă de 17 ani). Primul 
a pierdut medalia de aur in 
urma unui meci extrem de 
disputat și echilibrat (0—1) cu 
bulgarul N. Kolev, iar Toma 
a luptat exemplar cu un spor
tiv mult mai experimentat 
decît el, I. Baev, pierzînd cu 
0—2. In general, se poate a- 
precia că juniorii de la acest 
stil au înregistrat evidente 
progrese, mulți dintre ei 
anunțîndu-se ca veritabili 
aspiranți la marea performan
ță și în competițiile rezervate 
seniorilor.

Mihai TRANCA

Divizia A de baschet feminin

SPORTUL STUDENȚESC
Puțini spectatori, joi după- 

amiază, în sala Floreasca, la 
unul dintre derbyurile Cam
pionatului National de baschet 
feminin, care a opus formațiile 
bucureștene Voința și Sportul 
Studențesc. Meciul a fost destul 
de interesant prin evoluția „si
nuoasă" a scorului, • în marea 
majoritate a timpului. Studen
tele au avut un start bun și, 
în prîma repriză, s-au aflat la 
conducere pe tabela de scor, 
mai ales că jucătoarele de la 
Voința manifestau în apărare o 
pasivitate inexplicabilă. In ul
timele minute ale reprizei, 
sportivele de la Voința s-au 
apărat ceva mai agresiv, dife
rența a scăzut văzînd cu ochii 
și scorul a devenit, după 20 
de minute, 30—30.

La reluare, miza partidei 
pare prea mare pentru jucă
toarele ambelor formații, care 
fac nenumărate greșeli de teh
nică, Iar arunările libere sînt 
ratate cu o nonșalanță dezar-

S[ MfNJIM NEÎNVIIVSĂ
mantă. In min. 25 scorul era 
încă egal: 41—41. De acum, an
trenorul studentelor, C. Dinescu, 
a făcut cîteva schimbări Inspi
rate în „cinci“-ul din teren și 
elevele sale au început să se 
desprindă din nou p« tabela 
de scor — min. 35 : 58—53, după 
care sportivele de la Voința nu 
au marcat decît un coș timp de 
4 minute, în timp ce adversa
rele lor s-au desprins decisiv; 
71—56, mai ales datorită recu
perărilor Ceciliei Laszlo și 
eficacității Gabrielei Petre. Scor 
final. Voința — Sportul Stu
dențesc 60—73. Au marcat: Ște
fan 23, Caloianu 4, Borș 6, An
drei 4, Apostol 11, Ciocan 12 
pentru Voința, Zidaru 17, Mi- 
troi 5, Petre 23, Făgărășanu 3, 
Gera 4, Laszlo 11, Moldovea
na 10.

Arbitri: N. Constantinescu și 
B. Bogdan.

Clasamentul primelor patru 
formații după 7 «tape: 1. Spor
tul Studențesc București 14 p;

PE SCURT • PE SCURT*PE SCURT* PE
CICLISM • Etapa a 10-a a Tu

rului Mexicului a revenit mexi
canului Raul Alcala, cronometrat 
pe distanța de 142 km cu tim
pul de 3.30:14. tn clasamentul ge
neral continuă să conducă ame
ricanul Andy Bishop, urmat Ia 
4:49 de mexicanul Miguel Arroyo.

HANDBAL • ziua a treia a 
turneului masculin de la Bratis
lava : Selecționata R.S.F.S. Ruse 
— Cehoslovacia B 25—24 <12—12) ; 
Cehoslovacia — R. D. Germană 
20—22 <11—9) : Islanda — Tuni

sia 25—16 (12—6) • La Nykoe-
bing (Danemarca), în meci ami
cal feminin : Danemarca — R. D. 
Germană 21—19 (11—13).

ȘAH • Prima rundă a turneu
lui marilor maeștri de la Bel
grad : lusupov — Kasparov 0.5— 
0,5 : Nikollcl — Agdesteln 1—0 ; 
Ljuboievlcl — Elvest 0,5—0,5 ; 
Tlmman — Kozul i—0 : Damia- 
novicl — Hjartarsson 0.5—0,5.
• Runda a 4-a a turneului de 
la Skoplje-: Kostadlnov — Eftî-

De azi pînă duminică, la km. Vilcea

A XXVII-A EDIȚIE A TROFEULUI CARPAȚI EA HANDBAL FEMININ
Trofeul Carpați la hand

bal feminin, competiție de 
rezonanță europeană, la star
tul căreia s-au aliniat, de-a 
lungul anilor, reprezentative 
de țări care au ciștigat cam
pionate mondiale sau Jocuri 
Olimpice (U.R.S.S., Iugoslavia, 
R. D. Germană), a ajuns la 
cea de a XXVII-a ediție. De 
șase ori handbalistele noastre, 
sub denumirea „Selecționata 
București", au intrat tn pose
sia trofeului, iar de nouă ori 
reprezentativa României a 
ocupat primul loc. Ediția 
din acest an a întrecerii are 
loc doar cu puțin timp înainte 
de startul C.M. de calificare 
pentru grupa valorică A (Da
nemarca, 1—10 decembrie), și 
tocmai de aceea o bună com
portare a jucătoarelor se
lecționate devine obligatorie.

Noua ediție a Trofeului 
Carpați va fi găzduită (ca și 
în 1980) de Sala Sporturilor 
din Rm. Vilcea și va reuni la 
start reprezentativele Ceho
slovaciei, Franței, Turciei și 
României. Iată lotul nostru : 
Magdalena Albert (Textila 
Zalău), Carmen Moldovan 
(Chimistul Rm. Vilcea) și

Elisabeta Roșu (Hidroteh
nica Constanța) — portari; 
Mariana Tîrcă, Edit Matei, 
Lăcrămioara Lazăr și Na
dina Nedelcu (toate de la 
Chimistul), Valentina Cozma 
și Beatrice Duca (TEROM 
Iași), Lidia Drăgănescu, Ga
briela Antoneanu și Emilia 
Luca, (Știința Bacău), Estera 
Matefi (Mureșul Tg. Mu
reș), Simona Iovănescu (Hi
drotehnica), Marinela Doiciu 
și Florica Ivan (Rapid Bucu
rești) și Sorina Lefter (Meca

nică Fină București» — -ucă- 
toare de cimp.

Programul jocurilor din cele 
trei zile de concurs. Azi : ora 
16,30, festivitatea de deschi
dere, ora 17, Cehoslovacia — 
Franța, ora 18,45, ROMANIA
— Turcia. Simbălă : ora 17 
Cehoslovacia — Turcia și ora 
18,45 ROMÂNIA — Franța. 
Duminică : ora 10 Franța — 
Turcia și ora 11,45 ROMÂNIA
— Cehoslovacia.

Ion GAVRILESCU

AU (OST TRASE IA SORJI
După disputarea ultimelor 

partide ale calificărilor la
Campionatele Mondiale de
handbal, au fost trase la sorți
grupele preliminare, care au
următoarea componență:

FEMININ (grupa B. Dane
marca, 1—10 decembrie)

A : Austria, Danemarca,
S.U.A., Franța.

B : Ungaria, R. D. Germană, 
Suedia, Olanda.

C : România, Bulgaria, Ja
ponia, Spania.

GRUPELE C.M. DE HANDBAL
D : Cehoslovacia, Polonia, 

R.F. Germania, Angola.
MASCULIN (grupa A, Ceho

slovacia, 28 februarie — 1#
.martie 1990)

A : Ungaria, Suedia, Franța, 
Algeria.

B : Coreea de Sud, Ceho
slovacia, România, Elveția.

C : Iugoslavia, Islanda, Spa
nia, Cuba.

D : U.R.S.S., R. D. Germană, 
Polonia, Japonia.

AGENȚIILE INTERNAȚIONALE DE PRESĂ 
ELOGIAZĂ VICTORIA „TRICOLORILOR"
In comentariul agenției 

spaniole E.F.E., se arată t 
„Danezii au deschis destul de 
repede scorul, dar fotbaliștii 
români nu s-au lăsat intimi
dați, au atacat dezlănțuit, e- 
forturile lor fiind răsplătite cu 
realizări magnifice : in de
curs de circa 15 minute, Ba- 
lint și Sabău, au adus echipa 
română în avantaj, deschizîn- 
du-i drumul spre mult dorita 
calificare. Contraatacurile pu
ternice ale danezilor, in repri
za a doua, s-au sfărimat de 
zidul apărării române, echipa 
gazdă înscriind incă un gol 
prin Baiint. Din acest mo
ment, cu toate că gazdele ră
măseseră în 10 jucători prin 
eliminarea lui Hagi, echipa 
Danemarcei n-a mai reușit ni
mic".

pulsionat atacul mareînd două 
goluri decisive, ca după pau
ză să înscrie un al treilea.

Apărarea echipei române 
s-a arătat foarte decisă și mo
bilă, anihilind toate acțiu
nile întreprinse dc ambițioa
sa echipă daneză, care și-a vă
zut spulberate visele de cali
ficare".

în comentariul agenției 
Prensa Latina, se scrie : „E- 
chipa României, și-a asigurat 
«biletul» pentru Italia — rea- 
lizind un parcurs foarte bun 
in această dificilă scrie a ca
lificărilor europene".

„După 20 de ani, relatează

FOTBAL
1 meridiane ||

corespondentul agenției China 
Nouă, echipa de fotbal a 
României a reușit să se cali
fice din nou Ia un turneu fi
nal al «Cupei Mondiale». O re
vanșă a jucătorilor români cate 
in meciul de Ia Copenhaga 
pierduseră cu 3—0. Ambele e- 
chipe și-au jucat șansa cu mul
tă ardoare, cu atacuri și con
traatacuri puternice, dar în cele 
din urmă fotbaliștii români, 
susținuți și de încurajările 
propriilor spectatori, s-au do
vedit mai valoroși, mai incisivi 
în atac, obținînd victoria și lo
cul 1 în grupă".

La rindul său, coresponden
tul agenției D.P.A. HAMBURG, 
notează : „Cu o victorie cla
ră de 3—1 asupra formației 
Danemarcei, echipa Româ
niei a terminat invingătoare 
în prima grupă europeană, ob- 
ținind calificarea Ia turneul 
din Italia. începutul partidei 
a aparținut oaspeților care au 
și inscris prin Povlsen, dar 
fotbaliștii români au pus stă- 
pinire pe joc și, cu o linie 
mediană excelentă, au lm-

Cecilia Laszlo (Sportul Studen
țesc) fi Stefania Borș (Voința) 

in disputa de sub panou 
Foto : Nicolae PROFIR

2. „U" Cluj-Napoca 13 p; 3. Voin
ța Brașov 13 p; 4. Voința Bucu
rești 12 p.

Paul IOVAN

SCURT® PE SCURT
mov 1—0 ; Mitkov — Nestorov- 
skl 1—0 ; Iordanovicl — Nedev 
0—1 ; Sekulovici — Rimavi 0,5— 
0,5 ; Metinkola — Jangov 0,5—0,5.

TENIS • „Turneul Campioa
nelor", la Madison Square Gar
den : Martina Navratilova — 
Mary Jo Fernandez (ambeie 
SUA) 6—2, 6—3 : Zina Garrison
(SUA) — Helen Kelesl (Canada) 
6—3, 6—1 ; Helena Sukova (Ceho
slovacia) Raffaela Reggl (Ita
lia) 6—3, 7-5.

AU MAI RĂMAS DOAR TREI NECUNOSCUTE...
Și in zona Europei (cu excep

ția unui meci in grupa a 5-a), 
s-a pus punct preliminariilor 
Campionatului Mondial. Spre 
marea noastră satisfacție, prin
tre cele 14 formații calificate 
de pe continentul nostru se a- 
flă șl reprezentativa României 
care, după 20 de ani (Mexic 1970), 
revine pe prima scenă a fot
balului mondial. Iată echipele 
calificate. Din Europa : România, 
Suedia, Anglia, U.R.S.S., Austria, 
Olanda, R. F. Germania, Iugo
slavia, Scoția, Spania, Irlanda, 
Belgia, Cehoslovacia șl Italia 
(țară organizatoare). Din Ame
rica de Sud : Brazilia, Uruguay, 
Columbia și Argentina (dețină
toarea titlului). Din Asia: Coreea 
de Sud și Emiratele Arabe. Din 
zona Americii de Nord, Centrale 
șl Caraibilor : Costa Rica. A 
doua formație va fi cunoscută 
după jocul dintre Trinidad Toba
go șl S.U.A. (19 noiembrie, la 
Port of Spain), ultima echipă a- 
vînd doar varianta victoriei. Din 
Africa se vor califica două echi
pe : învlngătoarea dintre Egipt 
și Algeria (programat azi, la 
Cairo, după ce în prima man
șă scorul a fost egal, 0—0) șl 
cîștigătoarea dintre Tunisia șl 
Camerun (in tur 0—2), meci ce 
va avea loc sîmbătă, la Tunis. 
Prin urmare, luni vom cunoaș
te cele 24 de echipe participan
te la Coppa del Mondo. Trage
rea la sorți pentru alcătuirea 
grapelor va avea loc la 9 de
cembrie, la Roma.

Intîlnirile de miercuri din zo
na Europei au consemnat rezul
tate șl calificări în general scon
tate.

în grupa a 2-a, un joc fără 
importanță (doar pentru confi
gurația clasamentului) : Albania 
— Polonia 1—2 (0—1). Așadar l 
1. SUEDIA 6 4 2 0 9- 3 10
1. ANGLIA_________6 3 3 0 10- 0 9
3. Polonia 6 2 1 3 4- 1 5
4. Albania 6 0 0 6 3-16 0

Partidele din grupa a 4-a au 
atras in mod deosebit atenția. 
Dacă echipa Olandei n-a avut 
probleme cu cea a Finlandei, 
cîștigînd clar cu 3—0 (Bosman, E. 
Koeman și R. Koeman, din 
llm). în schimb, jocul de la 
Koln, dintre reprezentativele 
R. F. Germania șl Țării Galilor 
(2—1) a fost pe „muchie de cu- 
țit". Pentru că, In minutul 11, 
galezil au deschis scorul prin 
Allen I Apoi, gazdele au egalat 
prin Voller, dar în acel mo
ment formația Danemarcei era 
calificată, grație mai multor 
goluri înscrise decît vest-germa- 
nll ! După pauză, Hăsler a adus 
victoria formației sale (min. 48) 
șl totodată calificarea. Finalul a 
aparținut învingătorilor, care au 
ratat un penalty prin Llttbarski.
1. OLANDA 6 4 2 0 8- 2 10
2. R. F. GERMANIA 6 3 3 0 13- 3 9
3. Finlanda
4. Țara Galilor

La Glasgow, 
Scoția — 1—1,

Decisive au fost Intîlnirile din 
grupa a 3-a. Cum era de aștep
tat, echipa U.R.S.S. a dispus eu 
2—0 (0—0) de cea a Turciei (go
luri semnate de Protasov In 
min. 68 și 79). La Viena, Aus
tria a întrecut cu un scor pu
țin scontat selecționata B. D. 
Germane : 3—6 (2—0), toate go
lurile fiind semnate de Anton 
Polster (acum la F. C. Sevilla). 
De notat că, Ia 2—0, după ce 
Polster a fructificat un penalty, 
Steimann (R.D.G.) a ratat un al
tul în favoarea echipei sale I

6 114 4-16 3 
6 0 2 4 4- 8 3

In grupa a 5-a, 
. în fața Norvegiei 

— șl-a asigurat pentru a 5-a 
oară consecutiv prezența tn 
turneul final, ocupînd lotul se
cund. Gazdele au deschis scorul, 
în prima repriză, prin Ally 
McCoist, iar oaspeții au egalat 
în ultimele secunde, grație Iul 
Erland Johnsen.
1. IUGOSLAVIA
2. SCOȚIA_______
3. Franța
4. Norvegia
5. Cipru

Ultimul Joc. 
pentru statistică, 
Franța — Cipru.

în grupa a 6-a, 
tate ale favoritelor . __ _____
Spania — Ungaria 4—0 (3—0) -
goluri „semnate" de Manolo, nu- 
tragueno, Juanlto șl Fernando 
Ia La Valletta : Malta ------"
0—2 (0—1), prin 
dridge.
1. SPANIA
2. IRLANDA
3. Ungaria
4. Irl. Nord
5. Malta

In grupa a
Portugalia (fără Futre) n-a pu
tut trece de Cehoslovacia, Scorl 
0—0. La St. Gali : Elveția — Lu
xemburg 2—1 (0—1).
1. BELGIA 8 4 4 0 15- 5 13
2. CEHOSLOVACIA g 5 2 1 13- 3 12

8 6 2 0 16- 6 14
8 4 2 2 12-12 10
7 3 3 2 8-7 7
8 2 2 4 10- 9 6
7 0 1 6 8-18 1 

sîmbătă. doar
la Toulouse :
rezultate scon

ta Sevilla,

golurile
Irlanda 
Iul Al-

8 6 11
8 5 2 1

20-
10-

3 13
2 12

8 2 4 2 8-12 8 
8213 6-12 S
8 0 2 6 3-18 3

7-a, la Lisabona 1

1. U.R.S.S.
2. AUSTRIA
3. Turcia
4. R. D. Germană
5. Islanda

8 4 3 1 11- 4 11
8 3 3 2 9- 9 9
8314 12-10 7
8 3 1 4 9-13 7
8 1 4 3 6-11 6

3. Portugalia
4. Elveția
5. Luxemburg

8 4 2 2 11- 8 10
8 2 15 10-14 5
8 0 1 7 3-22 I

Ion OCHSENFELD

• In meci amical, la Londra 1 
Anglia — Italia 0—0.
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