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CERCETAREA ȘTIINȚIFICA, 
TOT AAAI PUTERNIC IMPLICATĂ 

ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ

Citadele ale industriei, citadele ale sportului

LA I.M.G.B DACIADA BUN AL TUTUROR

Producînd instalații pentru 
sistemul energetic al economi
ei naționale, precum și diferite 
utilaje destinate exportului, oa
menii muncii de la întreprinde
rea de Mașini Grele București 
au raportat îndeplinirea planu
lui. la toți indicatorii, pe pri
mele 10 luni ale anului 1989. 
Produsele realizate în această 
întreprindere, de două ori dis
tinsă cu înaltul titlu de Erou 
al Muncii Socialiste, sint apre
ciate pe toate continentele. în 
S.U.A., R;P. Chineză, R.F. Ger
mania, Italia. Iugoslavia. R.D. 
Germană. Albania. Irak, Egipt, 
Bulgaria. Cehoslovacia. Japonia

și în alte țări. In această cita
delă a industriei românești se 
produc tehnologii de vîrf pe 
plan mondial, unele la coman
da partenerilor de peste hota
re, ca urmare a preocupării 
continue pentru dotarea mate
rială după- concepție proprie, 
cel mai recent exemplu consti- , 
tuindu-I presa pentru întins 
tablă, de 5000 tone forță, uni
cat în țara noastră și printre 
primele în lume. Printre 
fruntași pe frontul muncii și 
creației se află și fostul volei
balist ing. Tiberiu Albu, care 
— ajutat de Dumitru Pascu și 
Mihai Merlan, cîndva fotba
liști de nădejde — conduce un 
colectiv în „Sectoarele calde", 
cu rezultate remarcabile în bă
tălia pentru promovarea pro
gresului tehnic. De asemenea, 
de un prestigiu aparte se bucu
ră și Emil Marian, de la „Pro
iectări". un pasionat al șahului, 
autor a. 10 invenții și alte zeci 
de inovații și raționalizări, u- 
nele cu. temă sportivă, ca de 
exemplu „Robotul de tenis de 
masă", care ține loc de parte
ner la antrenament, căruia i 
s-a decernat premiul I la Sa
lonul Internațional de la Mos
cova. ediția 1986.

Venind vorba despre sport,

să vedem la ce parametri se 
desfășoară activitatea compe- 
tițională de masă și de per
formanță în această întreprin
dere bucureșteană. „La o do
tare materială bună — ne-a 
spus președintele sindicatului, 
Gheorgbe Ilațcganu — avem 
un număr de 12 secții dintre 
care 7 de performanță. In prim- 
planu! preocupărilor noastre 
se află organizarea ritmică a 
concursurilor din cadrul Dacia-

Traian IOANITESCU
Horațiu SIMA
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în aceeași atmosferă

BUCURIA DRUMEȚIILOR MONTANE
Sub vigurosul impuls al Da- 

ciadei, tn Valea Jiului au loc 
numeroase acțiuni turistice, do
vedind prezența în principalul 
bazin carbonifer al țării a 
multor iubitori ai turismului.

De curînd masivul Paring a 
găzduit ediția a IV-a a reuniu
nii anuale „Drumeții veterani**. 
Au venit în Paring bărbați 
devotați atît 
subteran, cît 
montane din 
și din Deva, 
țeg, Brașov, 
șoara. A participat pentru pri
ma oară un grup de veterani 
ai Semenicului, în frunte cu 
inimosul iubitor al muntelui. 
Ladislau Orz. Alături de vete
rani, la întîlnire au fost pre- 
zenți membrii cercurilor turis
tice „Orizont** de la întreprin
derea minieră Petrila. „Amicii 
Parîngului" (întreprinderea de 
utilaj minier Petroșani) și 
„Vilcan** (Uzina de preparare 
a cărbunelui Coroești).

Potrivit tradiției, ediția din 
acest an a tntilnirii a avut ca 
simbol tot o floare de munte 
și anume suava gențiană cu

în Paring
meseriei lor din 

și drumețiilor 
Valea Jiului, dar 
Cluj-Napoca. Ha- 
Oradea și Timi-

cupă albastră. Un binemeritat 
prilej de a străbate potecile 
încântătoare ale Parîngului, 
spre Cirjâ, Slina, spre locurile 
de unde se deschide larg 
panorama Văii Jiului. A avut 
loc $1 un program cultural de
dicat de membrii cercului 
„Amicii Parjngului“ frumuseți
lor patriei.

Șl pentru că am amintit în 
mai multe rînduri de cercul de 
turism alpin „Amicii Parîngu- 
Jui“. să vă informăm că el a 
împlinit 16 ani. Bilanțul cer
cului este deosebit de bogat.' A 
fost cuprinsă în diverse itine- 
rarii marea majoritate a ma
sivilor din falnicii Carpați 
ai României, alături de trei ie
șiri peste hotare. în Tatra. In 
medie, după cum ne spunea 
ing. Aurel Dula, animatorul 
cercului, două excursii pe lună 
cu cel puțin 8—10 participariți. 
Acesta a fost programul cercu
lui.

Pompiliu COMȘA, coresp.

(Continuare in pag 2-3)

Tn multitudinea de acțiuni 
politico-ideologice și cultural- 
științifice organizate tn intim
pinarea celui de al XIV-lea 
Congres ăl partidului s-a în
scris și simpozionul cu tema: 
„Realizări și perspective ale 
cercetării în domeniul educa
ției fizice și sportului**, orga
nizat de Centrul de cercetări 
științifice al C.N.E.F.S.

Prin tematica sa majoră a- 
bordată in comunicările pre
zentate simpozionul s-a consti
tuit într-o tribună a gîndirii 
novatoare, originale, cu largă 
deschidere spre practica edu
cației fizice și sportului.

Prezentă în grandiosul și însu- 
flețitorul tablou al marilor pre
faceri și împliniri ale „EPOCII 
NICOLAE CEAUȘESCU", cerce
tarea științifică în domeniul e- 
ducațiel fizice șl sportului a 
căpătat dimensiuni și valențe 
dintre cele mai grăitoare. Că
lăuzită permanent de documen
tele de partid și de stat, șl 
mai recent de Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea al parti-

dulul, potrivit cărora „la baza 
activității in toate ramurile e- 
conomiei vor sta eeîe mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii", 
cercetarea științifică a devenit 
o pirghie de progres atît în 
domeniul sportului de masă, 
cît șl în cel de performanță.

în cuvîntul cercetătorilor-me- 
todiști a fost subliniat rolul de 
seamă al tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului Națio
nal al Științei și învățămîntu- 
ItH, care și-a adus și își aduce 

,6 contribuție deosebită la ma
rile înfăptuiri ale societății 
noastre socialiste, la înflorirea 
învățămîntului, culturii șl cer
cetării științifice în România șl 
pe plan mondial.

în acest fel, tematica cer
cetării în domeniul educației 
fizice șl sportului este orien
tată corespunzător sarcinilor

Eleno DOBiNCA

(Continuare în vao 2-3)

entuziastă, in intreaga țară se desfășoară

NUMEROASE CONCURSURI Șl COMPETIȚII OMAGIALE
Cu fiecare zi care ne apropie de marele forum al comuniș

tilor — Congresul al XIV-lea al P.C.R. sporește numărul en-

tuziastelor întreceri sportive de masă dedicate acestui impor

tant eveniment din viața poporului nostru. Consemnăm in acest

grupaj cîteva dintre acestea

APROAPE 4 000 DE STUDENȚI 
DE LA POLITEHNICA 
BUCUREȘTEANĂ LA 

„CUPA CONGRESULUI*

Aceasta este cifra înregis
trată duminica trecută la con
cursurile d« atletism (cros și

săritura în lungime), șah, bad
minton și la competițiile de 
baschet și fotbal inițiate de A- 
sociația Studenților Comuniști 
a Institutului Politehnic din 
Capitală, in colaborare cu co
lectivul catedrei de educație 
fizică. Participarea masivă la

Una din probele de cros din cadrul „Cupei Congresului".,acțiune, 
sportivă de masă inițiată și
Politehnic din București

portant institut de învâțămînt 
superior. Primii clasați: Anca 
Angliei — Făcui t. tehnologie 
chimică II și R. Galan —- 
Facult. electrotehnică-energeli- 
că II. Iată și cîștigătorii la să
ritura in lungime (de pe loc): 
Liliana Nicolau — Tehnologie 
chimică II și G. Porumb — 
T.C.M. I. în întrecerea de șah 
pe echipe, pe locul I s-a si
tuat cea a Facultății de elec- 
trotehnică-energetică urmată 
de formațiile T.C.M. și Meca
nică. în același timp, în com
petițiile de baschet șl fotbal 
(cu cîte 10 echipe), cîștigătoare 
au fost desemnate reprezentan
tele facultăților de Aeronave 
și. respectiv. Transporturi. A 
fost o acțiune sportivă de ma
să dintre cele mai reușite, tra
dițională în acest colectiv, a- 
preciată ca atare de conducerea 
Institutului, prin conf. dr. ing. 
Dinu Taraza, prorector, secre
tar al Comitetului de partid, 
precum și de reprezentanți ai 
unor decanate.

UN INEDIT „OPEN" LA 
„TELEGRAFUL CENTRAL*

Miine, etapa a 12-a din Divizia A de fotbal

organizată de către Institutul
Foto : Nicolae PROFIR 

probele de cros (1 700 băieți și 
1 500 fete) atestă popularitatea 
pe care alergările pe teren va
riat si-a creat-o în rîndul ti
neretului studios din acest îm-

Secție de primă importantă 
tn cadrul Direcției de teleco
municații a Capitalei, Telegra
ful Central a inițiat un frumos 
concurs de șah dotat cu „Cupa 
Congresului", cu participarea 
celor mai cunoscuti muncitori.

Grupaj realizat de 
Tiberiu STAMA și 

Ion PANA, corcsp.

(Continuare in pag. 2—3)

MULTE PARTIDE ECHILIBRATE
• La Sibiu, fațâ in față, două echipe din prima „jumătate** • Ploieștenii doresc să 
păstreze contactul cu plutonul fruntaș • Vom înregistra prima victorie pe teren 
propriu a lui „Poli**? • F.C. Farul întîlnește o formație avidă de puncte • Pe stadio
nul din Șos. Ștefan cel Mare, un tradițional derby bucureștean O La Moreni, o par-

PROGRAMUL MECIURILOR r-r. v

In Divizia A Ia hoclici, prima grupă valorică

SPORT CLUB, SCORUL ZILEI: 10-2!

► 
►

tidă de pronunțat echili-
bru • Meci deschis ori-
cărui rezultat la Cluj-Na-
poca • Celelalte două
jocuri ale etapeii vor avea

loc miercuri
CLASAMENTUL

1< DINAMO 11 10 6 1 37- 4 26
8. Steaua 11 9 1 1 25- 4 19
3. U. Craiova 11 7 3 1 20- 7 174. Victoria 11 6 2 3 17-16 145. F.C. Bihor 11 7 0 4 29-18 14
6. Petrolul 11 524 18-15 127. F.C.M. Bv. 11 524 12-21 12
8. Sp. Stud. 11 515 13-12 11
9. F.C. Inter 11 5 15 18-26 1110—11. F.C. Olt 11 344 14-14 10F.C. Farul 11 344 15-15 10

12. Jiul 11 416 12-18 913. Corvinul 11 416 10-25 9
14. S.C. Bacău 11 3 2 6 13-25 8
15. Flacăra 11 317 11-17 7
16. „U“ Cj.-N. 11 1 4 6 8-22 6
17. „Poli" Tm. 11 137 14-22 5
18. F.C. Argeș 11 209 7-18 4

Sibiu : F.C. INTER - F.C.M. BRAȘOV
D. Petrescu ; J. Gram» (ambii din București) șl L Toma 

(P. Neamț)
Ploiești : PETROLUL - S.C. BACĂU
Gh. Constantin (Rm. VUcea) ; V. Alexandru

M. ștefănoiu (Tg. Jiu)
Timișoara : „POLI" - JIUL
O. ștreng (Oradea) ; D. Ologeanu (Arad) și
Constanța : F.C. FARUL - CORVINUL
M. Constantinescu ; G. Ionescu_ (ambii din
București :
Ad. Moroianu

(București) și

A. Huzu (Sibiu)

_ ... __ București) și C.
Sorescu (Pitești)

DINAMO - SPORTUL STUDENȚESC
— stadionul Dinamo —

; Fl. Popescu (ambii din Ploiești) șl Al. Rolea
(București)

FLACĂRA - F.C. OLTMoreni
V. Curt (Constanța) ; C. Corocan (Reșița) și I. Moise (Buzău) 
*~ • - - F.C. BIHOR

----  ----- Viloea) ; p. Seceleanu (București) și V. 
Banu (Ploiești)

Toate întilnirile vor începe la ora 14.
Meciurile F.C. Argeș — Universitatea Craiova și Steaua — 

Victoria vor avea loc miercuri 22 noiembrie.

Cluj-Napoca : „U“
L Crăciunescu (Rm.

<

-
<

«

*

-
4
«

Ieri s-au desfășurat partidele 
primei zile din etapa a 7-a a 
primei grupe valorice a Divi
ziei A. Iată cîteva amănunte :

STEAUA — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 8—3 (2—0. 
2—1, 4—2). Partidă controlată 
de la un capăt la altul de că
tre campioni, care, fără să se 
întrebuințeze prea mult, au 
învins clar. La primul atac mai 
consistent (în secunda a 
25-a), Burada deschide ' sco
rul dintr-o combinație cu Io- 
niță șl Hălăucă. Prima repri
ză se încheie eu încă un gol 
la „activul" formației pregă
tite de I. Gheorghiu — A. Cri- 
șan, realizat de Geru (min. 15). 
în min. 22, Augustin reduce 
din handicap. Intr-un moment 
în care harghitenii erau în 
superioritate numerică, pe ghea
ță, pentru ca abia în min. 33 
tabela să se modifice din nou, 
Zs. Antal înscriind după o 
acțiune de atac prelungită. în 
ultimele secunde ale reprizei 
a doua, fundașul Daia finali
zează o acțiune personală, cînd

echipa sa era în inferioritate, 
în ultima „treime", scorul e- 
voluează astfel : 5—1 Zaharia 
(min. 45), 6—1 Andrei (min. 
46). 6—2 Gyorgycze (min. 49), 
7—2 Hălăucă (min. 54), 7—3
Augustin (min. 54), 8—3 Hălău
că (min. 59). Arbitrii I. Becze 
— C. Săndulescu, A. Molnar au 
dictat 29+6 min. penalizare.

Partida revanșă are loc as
tăzi, de la ora 10.30.

Andi VILARA
SPORT CLUB MIERCUREA 

CIUC — C.S.M. VIITORUL 
GIIEORGIIENI 10—2 (2—2,
7—0. 1—0). în prima repriză 
gazdele au ratat mult și oas
peții au condus cu 2—0 pînă 
în min. 17, Repriza a doua a 
aparținut categoric hocheiștilor 
de la Sport Club, care au în
scris goluri frumoase, la capă
tul unor combinații abile. Ul
tima „treime* a fost mai echi
librată, cu ratări la ambele 
porți.

Au marcat: B. Nagy 2, Mi- 
kloș, Gerczuly, Gereb. Baricz.

(Continuare tn pag. 2—3)
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Olimpia București —- Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, un meci de 
tradiție de cele mai multe ori echili
brat. cu finaluri captivante, așa cum 
dorim să-1 vedem și pe oel de azi (sala 
Olimpia, ora 17), programat In cadrul 
etapei a VIII-a a Diviziei feminine A 
de baschet. Prezența unor internaționale 
în loturile celor două echipe (Mălina 
Marinache, Romela Crlstea, Mariana Bă- 
dinici la gazde. Gabriela Badiu, Paula 
Misăilă, Aurora Dragoș la oaspete, con
stituie un alt. punct, de atracție al aces
tei întîlniri.

'■\lelalte partide ale etapei de azi șl 
mîine : Sportul Studențesc București — 
Mobila C.S.Ș. Satu Mare. Voința Bucu
rești — Metalul I.M.P.S. Salonta Crișul, 
Voința Brașov — Gaz Metan C.S.Ș. Me
diaș, Comerțul Tirgu Mureș — Metalul 
C.S.Ș. Rimnicu Vilcea, Comerțul C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe — Rapid C.S.Ș. 5 București

C.S.M. Otelul — Universitatea C.F.R., 
Independența — C.S.M. Borzcști, Con
structorul — C.S.M. Borzeștl, Universi
tatea C.F.R. — Independenta, Construc
torul — C.S.M. Oțelul, C.S.M. Borzeștl
— C.S.M. Oțelul și Universitatea C.F.R.
— Constructorul.

La Tg. Mureș își vor disputa întâieta
tea Strungul Arad, Constructorul^ Alba 
Iulia, Petrochimistul^ 
Mirșa, Danubiana 
telul — Pionierul 
Mureș.
• Ultima etapă 

de 2—3 decembrie 
brie cum fusese

Pitești, Carpați 
București, C.S.M. O- 
Galați si A.S.A. Tg.

va avea loc in zilele 
și nu la 9—10 decem- 
programată.

ft Rl/GgT »

L. ®..^P.P.«L
întrecerile divizionarelor A de judo 

au ajuns în fața penultimei etape. Azi 
și mîine. 14 din cele 21 de echipe care 
se află în primul eșalon susțin partidele 
acestei etape la București și Tg. Mureș. 
Celelalte 7 formații vor concura în zilele 
de 29 și 30 ale aoestei luni.

în Sala Rapid din Capitală, multe din
tre fruntașele acestei ediții urmează să 
susțină întîlniri care se anunță deosebit 
de interesante. Steaua, locul I după 
etapele de pînă acum, va primi replica 
echipelor C.S.M. Oțelul Tîrgoviște, Uni
versitatea C.F.R, Cluj-Napoca, Indepen
dența Sibiu, Constructorul Miercurea 
Ciuc șl C.S.M. Borzeștl. După „calculul 
hîrtiei". steliștii sînt de departe favoriți 
în aceste întîlniri. Dinamo București, 
locul II, fără nici o infrîngere, se va 
„duela", în ordine, cu Constructorul, 
C.S.M. Borzcști, C.S.M. Oțelul, Universi
tatea C.F.R. și Independența. în mod 
normal, nici formația dinamovistă n-are 
probleme. Iată și celelalte partide:

Astăzi se dispută etapa a doua în 
Cupa României la rugby, competiție în 
care echipele divizionare A, din ambele 
grupe valorice, evoluează fără compo- 
nenții lotului național (mîine era pio- 
gramat meciul România — Polonia, din 
campionatul F.I.R.A., dar oaspeții au 
anunțat că nu pot efectua deplasarea). 
In Capitală au loc partidele Sportul Stu
dențesc T.M.U.C.B. — Steaua și Grivița 
Roșie — Dinamo, celelalte joourl fiind 
Dunărea Giurgiu — Mașini Grele Bucu
rești. Petrochimistul Pitești — Gloria 
Buc., Locomotiva Pașcani — Politehnica 
Agronomia Iași, Hidrotehnica Iași — 
C.S.M. I.M.U. Suceava, Farul — T.C. 
Ind. Constanța, Hidrotehnica Focșani — 
Contactoare Buzău, Știința Petroșani — 
Transloc Alba Iulia, Metalurgistul Cu- 
gir — C.S.M. Sibiu, Universitatea Eltiiu 
Timișoara — Petrolul Arad. Minaur Ba
la Mare — IAMT Oradea.

stituie, desigur, partida dintre rapidiste 
gi craiovence, deci între participantele te 
„Cupa C.E.V." și, totodată, aspirante în
dreptățite la rite un loc pe podiumul 
campionatului. Un meci care poate faoe 
din nou sală plină în Giulești! Dar iată 
programul complet al etapei: C.S.U. Ra
pid Galați — Penicilina Iași, Rapid 
București — Universitatea C.F.R. Cra
iova, Chimia Rm. Vilcea — C.S.M. Oțe
lul Tîrgoviște, Dacia Pitești — Flacăra 
Roșie București, Dinamo București — 
C.S.M. Libertatea Sibiu, Știința Bacău — 
Farul Constanța. La masculin, trei e- 
chipe : Steaua, Elcond și Dinamo au 
șanse la victorie în deplasare (deși sur
prizele nu-s de exclus), în celelalte par
tide gazdele pornind favorite. Progra
mul etapei : C.S.M. Minaur Baia Mare — 
Viitorul Dinamo Bacău, Calculatorul 
București — Tractorul Brașov, C.S.M.U. 
Suceava — Steaua București, Electroteh
nica Bistrița — Elcond Dinamo Zalău, 
Relonul Săvinești —‘ Dinamo București 
și Universitatea C.F.R. Craiova — Rapid 
București.

CLASAMENTELE

Feminin
L Universitatea C.F.R.2. —
3.
4.
5.
6.
7.
3.
9.

19.
ÎL
11

VOtf/ © ■■ 2]

Dinamo București 
Flacăra Roșie 
Chimia Rm. Vilcea 
Penicilina Iași 
Rapid “ '
C.S.U. 
C.S.M. 
C.S.M. 
știința____
Dacia Pitești 
Farul Constanța

Masculin

București 
Rapid Galați
Libertatea 
Oțelul 
Bacău

DACIADA BUN
(Urmare din vaa. 1)

dci, minunat prilej pentru pe
trecerea timpului liber tn mod 
plăcut și instructiv".

Oamenii muncii de la I.M.G.B. 
iubesc cu adevărat spor
tul, pentru că ei fac mult pen
tru dezvoltarea bazei mate
riale. munca patriotică, 
identificarea si valo
rificarea resurselor proprii 
avînd aici o veche și stator
nică tradiție. Competițiile tine
rilor și vîrstnicilor au împo
dobit Complexul sportiv cu 
terenuri de fotbal, handbal, 
volei, tenis de cîmp (9 la nu
măr), cu o sală pentru 6 mese 
de tenis și alta de antrena
ment la box, cu o „micro-uzi- 
nă“ a secției moto (unde an
trenorul și proiectantul Traian 
Mihăilescu a conceput „mo
toarele I.M.G.B.", probate 
recent în curse internaționale, 
în care tînărul arhitect Tibe- 
riu Troia a reușit să urce pe 
podium), precum și un atelier 
dotat cu instalațiile necesare 
pregătirii temeinice a bici
cletelor pentru competițiile 
de ciclism, disciplină sportivă 
aflată la mare cinste în cadrul 
asociației, grație antrenoru
lui Nicolae Grîgore.

Beneficiind de condiții cores
punzătoare pentru practica-

BUCURIA DRUMEȚIILOR
(Urmare din vaa. 1)

Laureați ai concursurilor re
publicane de orientare turisti- 
tică: Mircea Costea, Viorel 
Stroie, soții Elena și Ionel Rus, 
Gelu Știrbu. Paula Luculesc, 
pentru a aminti doar cîțiva 
dintre cei care formează nu
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Mîine sînt programate paruacie 
a 8-a la feminin șl a 6-a Ia masculin 
din cadrul campionatelor Diviziei A de 
volei. La fete, va fi poate cea mai „strîn- 
să“ etapă de plnă acum, eu mai multe 
meciuri ale căror rezultate urmează să 
conteze in clasamentele ce se vor În
tocmi Înaintea turneelor pe cele două 
grupe valorice. «Capul de afiș" îl con-

AL TUTUROR
rea sporturilor preferate, miile 
de membri ai asociației spor
tive I.M.G.B. se relaxează in 
orele de răgaz, disputîndu-și 
întîietatea in diversele con
cursuri ale Daciadei. Legînd 
activitatea sportivă de masă 
cu manifestările din cadrul 
Festivalului Național „Cin- 
tarea României", comitetul 
sindicatului, organizația U.T.C. 
și consiliul asociației spor
tive, printr-un efort co
lectiv, inițiază frecvent fru
moase „Duminici cultural- 
sportive", în cadrul căro
ra. după entuziastele între
ceri ale Daciadei, pe scenă 
urcă soliști vocali, formații de 
muzică populară și ușoară 
sau brigada artistică a în
treprinderii. Intrate în tra
diția competițională, campio
natele asocației la fotbal, 
handbal, șah, tenis de masă și 
tenis de cîmp au fost domi
nate în acest an de reprezen
tanții 
nere, 
fabrica 
fabrica 
Ointr-o 
la zi, pe care ne-a redat-o pre
ședintele asociației I.M.G.B., 
Constantin Gruescu, fost 
campion european de box, re
iese că, pînă la ora de față, 
circa 15.000 de oameni de di
verse vîrste și profesii (cifră

secțiilor de întreți- 
sculărie, proiectare 1, 
de utilaj complex și 
de utilaj energetic, 

situație operativă,

cleul cercului. S-au inițiat în- 
tîlniri desfășurate cu ocazia 
„Zilei mondiale a turismului" 
sub emblema simbol al ginga
șelor flori de munte: floarea 
de colț — Buta 1986. ghiocelul 
— Lunca Florii 1987 și brîn- 
dușa — Pasul Vîlcan 1988. Cer
cul desfășoară o susținută pro
pagandă turistică prin expozi
ții foto, proiecții de diapoziti
ve. insigne turistice s.a.

BăHe Tușnad : o stațiune căutată de persoanele cu diverse 
afecțiuni (ale sistemului nervos cerebral, afecțiuni cardiovas- 
cula-e, afecțiuni cronice ale tubului digestiv și ale glandelor 
anexe), dar șl de cei dornic! să-și petreacă concediul de o- 
dl’-’nă in pelsal montan in orice sezon.

Situate la altitudinea de 650 m pe malul Oltului, Băile Tuș- 
nad atrag prtn măreția peisajului împădurit, aerul pur, bogat în aerosoli rășlnoși.

O Cazarea se asigură la confortul dorit (hoteluri, vile de categoria preferată) ;
«* Masă la restaurant sau pensiune ;
O Posibilități de excursii ;
M Condiții bune de agrement șl divertisment.
Bilete pentru cură balnează șl concediu de odihnă puteți ob- 

ținede la agențiile Oficiilor județene de turism, filialele 
I.T.H.R. București șl comitetele sindicatului din Întreprinderi și instituții.

L Steaua
2. Universitatea C.F.R.
3. Dinamo București
4. Elcond Dinamo
5. Minaur Baia Mare
6. Rapid București
7. Electrotehnica
8. Relonul Săvinești
3. Calculatorul

IA C.S.M.U. Suceava
11. Tractorul Brașov
12. Viitorul Dinamo

care reprezintă un record 
de participare) au fost angre
nați în acțiunile turistice, iar 
cei mai tineri s-au aliniat la 
„Cupa Munților", obținind 
clasificarea de categorie re
publicană la orientare turis
tică. Și alte formații eviden
țiate în confruntările Dacia
dei au reprezentat întreprin
derea în competițiile organiza
te de Comitetul uniunii sin
dicatelor. din ramură, clasln- 
du-se pe locuri fruntașe la 
handbal, box și lupte. în sfîr- 
șit, gimnastica la locul de 
muncă este generalizată în 
toate secțiile de producție, 
unde s-a simțit nevoia cîtorva 
minute de exerciții pentru re
facerea ' ’

Diversele 
Daciadei au 
lație deosebită 
miilor de concurențl, 
efecte benefice i 
tațiilor ulterioare 
mentelor talentate, 
dornice de afirmare 
trat In vederile 
calificați. După

forțelor.
manifestări ale 

stîrnit o emu- 
în rîndurile 

avînd 
asupra pres

ale ele- 
care — 
- au in- 

an tren orilor 
o selecție

CERCETAREA
(Urmare din vaa. 1)

cuprinse în Mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, adresat Con
ferinței pe țară a mișcării spor
tive din acest an, urmărind 
dezvoltarea educației fizice în 

a 
per-

rîndurile tinerei generații 
sportului de masă și de 
formanță.

Simpozionul Centrului 
cercetări al C.N.E.F.S. a 
darul să creeze, prin lucrările 
prezentate, o imagine-sinteză 
asupra activității specialiștilor 
de-a lungul anilor de muncă 
și creație științifică pusă tn
slujba sportului de masă șl de 
performanță, aflat mereu te
ascensiune. Pentru a oferi po
sibilitatea prezentării unui nu
măr cît mai mare de lucrări, 
s-a mers pe o variantă moder
nă, aceea a lucrărilor poster 
(afișate) și a lucrărilor în plen.

Astfel, au reținut atenția : 
„Știința, factor esențial de pro
gres al societății, privită prin 
prisma obiectivelor prefigurate 
în Programul-Directivă și Te
zele celui de-al XIV-!ea Con
gres al P.C.R." (conf. univ. 
Mircea Ifrim, directorul Cen
trului), „Contribuția învățămîn- 
tului de educație fizică și sport, 
în contextul integrării cu cer
cetarea și practica, pentru edi-

de 
avut
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bună, cadrele tehnice din cele 
7 secții de performanță și-au 
stabilit ca obiectiv principal 
ridicarea ștachetei rezulta
telor. Drept urmare, în ul
timul deceniu sportivii de la 
I.M.G.B., și-au înscris în 
palmares 37 de titluri de cam
pioni republicani la seniori, 
tineret și juniori. Fiind pro
movați pe temeiul ascensiunii 
lor valorice în loturile re
prezentative, motocicliștii, ci
cliștii, boxerii și luptătorii se 
mențin în fruntea „topului" 
performerilor de la I.M.G.B. 
Așadar, I.M.G.B., avanpost 
al industriei românești prin 
complexitatea produselor rea
lizate atît pentru economia 
noastră națională, cit și pen
tru parteneri din peste 30 de 
țări, tinde să devină și o ci
tadelă a sportului, reprezen
tanții marii întreprinderi bucu- 
reștene impunîndu-se de la 
un an la altul pe arena dife
ritelor competiții de nivel 
republican, cu posibilități rea
le de afirmare și în întreceri
le internaționale.

ȘTIINȚIFICĂ
ficarea socialismului și comu
nismului în patria noastră" 
(conf. univ. Elena Firea, rec
torul Institutului de Educație 
Fizică și Sport), „Concepția 
privind- selecția pentru sportul 
de înaltă performanță" (prof. 
Virginia Paraschiv și Irinel 
Șopterian), „Noi dimensiuni 
ale planificării în sportul de 
performanță" (prof. Corneliu 
Răduț) ș.a.

Cantitatea bogată și variată 
de date și informații metodico- 
științlfice creată tn ultimii 25 
de ani, prin articole și lucrări 
editate, a făcut posibilă elabo
rarea „teoriei modelării", care 
a reconsiderat fundamental 
practica antrenamentului șl a- 
bordarea concursului sportiv. 
Teoria modelării a impus ne
cesitatea abordării multidiscl- 
plinare a antrenamentului, a 
grupat în jurul antrenorului o 
suită de specialiști (biologi, psi
hologi, medici, ingineri) cointe
resați să abordeze în comun șl 
unitar informațiile emise «e

Zilele trecute a avut loc a n-a 
ediție a „Cupei Brașov" la bad
minton. Competiția s-a desfășu
rat in Sala Sporturilor din lo
calitate, In condiții excelente 
»ub semnul generos al Daciadei 
ta sport de masă. întrecerea a 
fost organizată de Comitetul ju
dețean Brașov al U.T.C. prin 
secția P.T.A.P.-sport (secretar ion 
Turcu), in colaborare eu 
C.J.E.F.S. Brașov șl Asociația 
sportivă Universitatea (președin
tele comisiei județene de bad
minton — asist, univ. iacob 
Mirza). „Cupa Brașov* s-a bucu
rat de o participare valoroasă și 
numeroasă din orașele Timișoa
ra, Tg. Mureș, Deva, Reșița, Ba
cău, Cluj-Napoca, Odorhel, Re
ghin, București, Iași șl Brașov. 
Cele două zile de întreceri non
stop ne-au demonstrat, încă o 
dată, frumusețea acestui sport 
practicat tn țara noastră de re
lativ puțină vreme. Sportivii pre- 
zenți au făcut adevărate demon
strații de virtuozitate, convlngîn- 
du-ne că badmintonul poate an
grena pe terenurile de sport a- 
ilt tineretul, cit șl pe cel mal 
vlrstnlcl.

Un rol Important în răspîndl- 
rea badmintonulul ti au organi
zațiile de pionieri, 
UA.S.C.K., care au

proprii, dar 
pile de per 
lor, nu ni 
să-și arunc 
ceasta disci 
jlnind-o pe 
rilor dornic 
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NUMEROASE
(Urmare din vaa- 1)

tehnicieni și ingineri care au 
îmbrățișat aoeastă disciplină 
sportivă. Printre aceștia: elec
tromecanicii F. Toboc, FI. Ton- 
ghioiu, Al. Ionescu, P. Dumi
trescu, FI. Dona, V. Ivan. Tr. 
Demeter și C. Potra, maistrul 
L Andrițolu, subinginerul M. 
Dumitru și inginerii L Ruso- 
vici și C. Daie.

DIN NOU O REUȘITA : 
„CUPA ANILOR 1“

Aflată la a 32-a ediție. Cupa 
anilor I, Cu participarea stu
denților de la I.M.F. București, 
a însemnat și de data aceasta 
o reușită, angajînd pe toți stu
denții celor 4 facultăți ale In
stitutului (Medicină Generală,

HOCHEI
(Urmare din vaa. 1)

Sofron, Szvitiak, A, Nagy, 
Antal, respectiv Szoke și Am- 
brus. Arbitri: M. Trandafir — 
A. Balint, Gh. Tașnadi. Minute 
de penalizare: 8-—12. (Vaier
PAȘCANU coresp.).

C.S.M, DUNĂREA GALAȚI 
— DINAMO BUCUREȘTI 1—5 
(0—2, 1—1, 0—2). Peste 1 700 de 
spectatori au urmărit o par
tidă viu disputată, dar de un 
modest nivel tehnic. Incomo
dați de presingul oaspeților, 
jucătorii gălățeni au evoluat 
sub așteptări și au ratat foar
te mult (Marcu în special). 
Victoria formației Dinamo e 
pe deplin meritată.

Marcatori: Moraru, respectiv 
D. Popovici 2. Szabo, Lukacs, 
Pogăceanu, Au arbitrat: Em. 
Both — M. Enache, S. Dinu 
(repr. I) și M. Dinu. Minute 
de penalizare 20—22. Vargyas 
(Dunărea) și Eros (Dinamo) 
au primit pedeapsă de meci. 
(Telemac SIRIOPOL — coresp.)

G.

sportiv, pe care au sarcina să-l 
pregătească, să-l rafineze din 
punct de vedere al performan
ței. Astfel, modelul campionu
lui este bine conturat In mai 
toate disciplinele sportive și 
cuprinde date somatice, motri
ce, psihice, reactivitate biolo
gică, vîrstă optimă etc.

Astfel, dirijarea antrenamen
tului sportiv nu mai rămîne 
un act de inspirație, ci unul 
rațional, elaborat și posibil de 
controlat.

Specialiștii au mal
în cadrul simpozionului 
aparaturii de concepție 
nească, prin construirea 
mulatoare și trenajoare 
permit cunoașterea, în _ 
ții de concurs, a Intimităților 
motrice, 
care le

Acum, 
olimnic, 
sportive 
răspundere, cercetării științifi
ce 1 se pretinde o prezență ac
tivă în toate formele de mani
festare a exercițiului fizic, 
semn indiscutabil al eficienței 
pe care a probat-o, mai cu 
seamă în ultimele două decenii.

subliniat 
rolul 

româ- 
de si- 

care 
condi-

tehnice și biologice pe 
trăiește sportivul.
la început de ciclu 
cînd în fata mișcării 
stau obiective de mare

ANUNȚ
O.J.T. PRAHOVA — SINAIA organizează în ziua de 23 

noiembrie a.c., ora 10, la hotelul „Montana", examen de 
testare și reatestare a ghizilor monitori de schi.

Relații suplimentare se pot obține de la compartimentul 
agrement, Ia telefonul 971/14751 — interior 402.
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Mîine, la reluarea întrecerii in Divizia A

PARTIDE AȘTEPTATE CU VIU INTERES
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ECHIPA ROMÂNIEI REVINE, PE MERIT, ÎN
Iubitorii fotbalului de pe toa

te meridianele urmăresc eu 
mare interes finalul palpitant 
al preliminariilor Campionatu
lui Mondial din 1990. Au fost 
doi ani de îndîrjite dispute, cu 
favorite învinse și șanse di
minuate, cu echipe reputate 
care vor privi jocurile turneu
lui final de la distanță. Nume 
consacrate au căzut de pe „ta
bloul de concurs", cum sînt 
Franța, Portugalia, Ungaria, 
Polonia, Bulgaria, mai mereu 
prezente la turnee finale, ca 
să ne referim doar la 
cîteva formații de pe con
tinentul nostru. De data 
aceasta vor fi la „festivalul 
mondial" al fotbalului, de pe 
marile stadioane italiene, Sue
dia, Anglia, U.R.S.S., Austria, 
Olanda, R.F. Germania, Iugo
slavia, Scoția, Spania, Irlanda, 
Belgia, Cehoslovacia, Italia — 
in postura de gazdă, iar de pe 
alte continente Brazilia, Uru
guay, Columbia, Argentina — 
deținătoarea titlului — și, ca o 
consecință a „criteriului geo
grafic", susținut de F.I.F.A., 
nume mai mici, ca Emiratele 
Arabe, Coreea de Sud, Costa 
Rica.

Lingă toate acestea se va 
afla și echipa ROMÂNIEI, 
despre care agențiile de presă 
continuă să transmită apre
cieri măgulitoare, zecile de 
ziariști prezenți la meci con
tinuând să scrie In îndreptățite 
cuvinte de laudă. ECHIPA 
ROMÂNIEI A AVUT O EX
CELENTA COMPORTARE ÎN 
MECIUL CU REPREZENTATI
VA DANEMARCEI ȘI A OB
ȚINUT O SPECTACULOASA 
CALIFICARE.

Da, așa este și această parti
dă nu va fi uitată ușor. Gheor- 
ghi Nikolcev, redactor șef-ad
junct Ia revista „Start", din 
Sofia, a mai rămas cîteva zile 
la București. Iată ce ne spu
nea el, ieri, referitor Ia parti
da pe care a urmărit-o : „Am 
văzut șl meciul de la Copen
haga și e de neînțeles pentru 
mine cum a putut formația 
României, intr-un interval 
atît de scurt, să-și schimbe 
complet fața, in sensul bun al 
cuvintului ! M-a impresionat 
evoluția întregii echipe, eu 
deosebire linia mediană, cu un 
Sabău excelent, cu Hagl și 
Lupii. O linie de mijloc deose
bit de ofensivă, laborioasă, la 
care s-au adăugat intercalările 
lui Rolariu și Dan Petrescu. 
Perioada dintre minutele 10 și 
35 a fost fantastică, cînd echi-

pa dumneavoastră a jucat, 
practic, cu patru aripi. Și cînd 
ai aripi mai multe. „ zbori 
mai sus".

Ecourile acestui meci vor 
continua. De ce 1 Pentru că si
tuația din grupă la ora dispu
tării Iui, in privința califică
rii, era deschisă. Ii revenea a- 
cestei întâlniri misiunea să ho
tărască. Danemarca avea două 
variante, victoria și meciul 
egal ; România, una singură, 
succesul. Mai avea de partea 
ei avantajul terenului și încu
rajările publicului, dar de atî- 
tea ori fotbalul n-a ținut cont 
de acestea. Si cu atît mai mult 
cînd întilnești un adversar de 
talia selecționatei daneze, cu 
valoare și „carte de vizită", 
cu _ performanțe excelente, cu 

unui
Ivan

jucători dc renumele
Lerby sau M. Laudrup, ____
Nielsen sau Jensen, cu doi ti
neri care s au impus atit de 
repede, Povlscn și B. Lau
drup. Pregătind excepțional a- 
cest joc din toate punctele de 
vedere — tehnic, tactic, fizic, 
ta planul psihic —, echipa 
României, și aici e marele el 
merit, a dovedit nn puternic 
suport moral in abordarea unui 
meci de o asemenea importan
ță. Jucătorii noștri n-au mal 
părut timorați, au fost conș- 
tienți de valoarea lor intrinse
că, convinși că au o mare ex
periență competițională, la care 
au contribuit, ' 
mică măsură, 
excepție ale 
care avea să 
componenților _ ______ _
formeze osatura echipei națio
nale, urcușul pe cota valorică 
europeană a lui Dinamo, bu
nele rezultate obținute de tî- 
năra echipa a Craiovei, de 
unde Gh. Popescu a venit cu 
încrederea în propriile forțe. 
Sigur, nu vom uita că pe lun
gul drum al calificărilor au fast 
și momente mai dificile, dar 
marile merite ale jucătorilor, 
ale antrenorilor Em. Jenei și 
C. Drăgușin, ale federației și 
ale altor factori ‘ ’ 
mai remarcabile,
pa ____
mă de vîrf la ora marelui e- 
xamen, trecut cu brio, purtată 
pe aripile victoriei și de 
public care s-a întrecut 
sine.

Acum, la ora de bilanț, 
cuvine să remarcăm și efortu
rile, profesionalismul medicilor 
Florin Brătilă, și Petre Bendiu,

„TOPUL MONDIAL" 
ale masorului Liviu Buluș, 
care s-au confruntat cu destule 
probleme, toate rezolvate cu 
bine. O echipă cu jucători a- 
vînd experiența lui Lung, ta
van, Andone, Rolariu a bene
ficiat și de jucători de vîrstă 
medie — Hagi, Matcuț, Lăcă
tuș —, dar a avut și o infuzie 
de tinerețe — Sabău, Gh, Po
pescu, Dan Petrescu și Lupu — 
iar lingă toți a venit Balint, cu 
entuziasmul și inepuizabila sa 
dăruire, a venit pe un post ine
dit, de vîrf autentic și, iată, 
prin cele două goluri marcate, 
el își leagă viața de fotbalist 
de acest meci de referință, (și 
nu ii uităm nici pe cei ce au 
lipsit acum, Rednic, Bumbescu, 
Klein, Cămătaru, Vaișcovici, 
cu merite în aceste pre
liminarii). Toți au format o 
ECHIPA, o echipă in adevăra
tul Înțeles al cuvintului, PU
TERNICA, ECHILIBRATA, că
ruia valorile individuale i-au 
dat strălucire. Dar greul, și mai 
greul drum abia acum Începe, 
în perspectiva participării la 
turneul final al C.M. din Italia. 
Mai sînt multe de pus la punct 
pentru dificilele partide ce vor 
urma acolo. Dar despre toate 
acestea, cu alt prilej. Avem 
timp suficient.

Constantin ALEXE

Se reia întrecerea diviziona
relor A. Într-o excelentă 
stare dc spirit pentru fotbalul 
nostru, generată, firește, de 
Strălucitul succes obținut 
miercuri de echipa națională a 
României in ultimul meci din 
preliminariile C.M. Drumul 
spre Roma, croit cu abnegație 
și talent de formația tricoloră, 
va da, sperăm, cale liberă unei 
atmosfere prielnice, stimu
latoare, desfășurării Diviziei 
A la un nivel superior, cores
punzător standardului inter
național. Pentru că, iată, se 
poate. Au dovedit-o, o dată în 
plus, fotbaliștii de frunte ai 
țării (selecționați din echipe 
ale primului eșalon), care, așa 
cum se știe, au tranșat net în 
favoarea lor rivalitatea spor
tivă cu reprezentanții unui 
soccer bine situat în ierarhia 
europeană, jucătorii lui Sepp 
Piontek.

întoreîndu-ne la competi
ția numărul 1 a fotbalului 
nostru, mai precis la etapa a 
XlI-a (din care meciurile F. C. 
Argeș — Universitatea Craio
va șl Steaua — Victoria au 
fost aminate pentru miercuri 
22 noiembrie), vom reține, 
înainte de toate, interesul stîr- 
nit, ta rîndurile iubitorilor 
fotbalului, de majoritatea jocu
rilor. Cum ar fi, de exemplu, 
Dinamo — Sportul Studen
țesc, un meci de tradiție, aș
teptat cu viu interes, indife
rent de locurile ocupate ac
tualmente in clasament de 
cele două echipe. Sigur, apre
ciind șansele combatantelor, 
Bdera actuală a Diviziei A ne 
apare ca o favorită fără pro
bleme. Ea știe, insă, că for
mația „aib-negrilor" a răs
turnat, nu o dată, „ealculele 
hirtiei", chiar pe terenul din

Șos. Ștefan cel Mare și, în 
consecință, își va lua măsu
rile necesare pentru evitarea 
surprizei. De partea cealaltă, 
echipa vizitatoare va face tot 
ceea ce îi stă în putință pen
tru ea portarul ei, Răzvan Lu- 
cescu, să fio ocrotit de tirul 
oamenilor dc gol ai lui... 
Mircea Lueescu. După me
ciul „bucureștenelor", din 
programul etapei desprindem 
disputa dintre „U“ Cluj- 
Napoca și F. C. Bihor. O 
intîlnire care așează față ta 
față o echipă mai slab clasa
tă, aceea a studenților din c- 
rașul de lingă Dealul Felea- 
cului, și o alta situată în plu
tonul fruntaș, formația oră- 
doană. Cît va cîntări în ba
lanța rezultatului avantajul 
terenului ? Iată o întrebare 
la care este solicitat să răs
pundă și „ll“-le pregătit de 
antrenorul Robert Cosmoc.

Se impun, în continuare, a- 
tenției meciurile Petrolul — 
S. C. Bacău și F. C. Farul — 
Corvinul, în care echipele 
gazdă, în conformitate cu... 
ordinea clasamentului, au 
prima șansă, Virgil Dridea și 
Gheorghe Constantin, dorind 
și ei să confirme frumoasele 
cuvinte rostite la adresa lor. 
In rest ? Trei partide, F. C. 
Inter — F.C.M. Brașov, „Poli"1 
Timișoara — Jiul și Flăcăi 
F. C. Olt, cu un numitor co
mun demn de a fi remarcat ț 
toate cele trei formații gazde 
ocupă în momentul de față 
locuri inferioare celor de
ținute de partenerele lor, e- 
chipele oaspete. De unde și 
teoreticul echilibru de for
țe, ca și, implicit, gradul (spo
rit) de interes din jurul res
pectivelor meciuri.

desigur, și nu ta 
performanțele de 
echipei Steaua, 
dea majoritatea 
ei la lot și să

s-a aflat

sînt cu atît 
cu cît echi- 
într-o for-

un 
pe

se

Olimpia 
Unlversi- 
â, f>.Motoar< 
:sul șol- 
VlscoCl
ui „23 
leaua — 
i duc

?el, ora 
înțese Stadion 
i 10,30 : 
mo (me
le!).

1oreas> x 
;alul S —

lonta (A, f) ; sala Agrono
mia, de la ora 0 : Sportu 
Studențesc n — Constructo
rul Craiova (B, f), Sportul 
Studențesc — Mobila Satu 
Măre (A, f). Sportul Studen
țesc — URBIS (B, m) ; sala 
Construcția, de la ora 9 : Uni
rea Tricolor — Constructorul 
Arad (B, m), Automatica — 
Constructorul Craiova (B, 
m) ; sala Rapid, ora 9
— C.S.ș. Satu __ 
sala Academia 
9 : Academia 
nieă Fină II București 
litehnica Iași (B, m).

FOTBAL
Fină, _______
— Metalurgistul Slatina
dion Sportul ‘ — '
ora 11 : 
brie" —
Stadion
MECOS
MECON,

_____P.T.T. 
Mare (B, f), 
Militară, orr> 

Militară Meca- 
Po-

Stadion Mecanic; 
ora 11 : Mecanică Fină 

_ . Sta-
„30 Decembrie" 

Sportul „30 Decem- 
Autobuzul (Div. B) ;

MECOS, ora 11 
— IMGB ; Stadion 
ora 11 : MECON —

Rapid Braniștea ; Stadion 
IUPS Chitlla, ora U : IUPS 
Chltila — Automatica ; Sta
dion Danubiana, ora 11: Da
nubiana — C.F.R. B.T.A 
București ; Stadion Motoare 
Diesel, ora 11 : ASIC — Me
talul București (Div. C).

HANDBAL. Sala Floreasca 
ora 10 : I.T.B. — Dorobanțul 
Ploiești (B, f) ; ora 11,19 : 
Calculatorul IIRUC — Tracto
rul Brașov (B, m).

VOLEI, Sala Rapid, ora 11 : 
Rapid — Universitatea C.F.R 
Craiova (A, f) ; Sala Dinamo 
de la ora 9 : Dinamo — C.S.M. 
Libertatea Sibiu (A, f), Di
namo — Relonul Săvinești (A, m) ; Sala Olimpia, dc 
la ora 9 : Electronica —
Chimpex Constanța (B, f),
Calculatorul — Tractorul
Brașov (A, m) ; Sala Elec
tra, ora 10 : Electromagne
tica — A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș (B, m) ; Sala Ar
hitectura, ora 9 : sportul Stu
dențesc — Calculatorul Bucu
rești (B, f) ; Sala Construc
ția ICED, ora 11 : I.O.R. — 
PECO Ploiești (B, m).

A.S.A.

A DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
STAZI, 
le UL- 
irocura 
•ite la 
OTO a 
e con- 
:blt de 
irgă șl 
ti prin 
atrac- 

tă ac- 
Bueu- 

n «tr.
de la 

e tra
pe pro- 
eele n 
d a ti

transmise șl în reluare, pe ace
lași program, la ora 22,30 (după 
emisiunea „Panoramic Sportiv", 
o dată cu rezultatele concursului 
PRONOSPORT din aceeași zi), 
precum și luni, 20 noiembrie, M 
era 8,55.
• Nu uitați că astăzi este 

TERMENUL LIMITA ți pentru 
depunerea buletinelor cu opțiu
nile dv. la concursul prono
sport al săptămtail 1

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN « 
NOIEMBRIE 1989 : Extrage
rea I : 52 87 81 88 14 35 t «1

66 ; extragerea a Il-a : 62 75 
49 72 11 58 47 25 83. Fond to
tal de clștiguri: 842.076 lei, din 
care 214.584 lei report la ca
tegoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
2 DIN 12 NOIEMBRIE 1989 : 
Cat. 1 : 2 variante 100% a 98.847 
lei ți 1 variantă 25% a 7.212 lei ; 
categoria t : 1 variantă 100% a 
28.047 lei șl 5 variante 25% a 7.212 
lei ; categoria J : 19 variante a 
3.416 lei : ealegorla 4 : 72,25 va
riante a 898 lei ; categoria 5 : 
257,50 variante a 200 lei ; cate
goria « : 1.820,50 variante a 100 
lei.

PROGRAMUL Șl
Aruncînd o privire peste 

programul de mîine al celui 
de al doilea eșalon fotbalistic, 
o primă constatare se impu
ne. Toate cele trei lidere vor 
evolua în deplasare. Numai 
că, nuanțînd, dacă pe F.C.M. 
Progresul Brăila o așteaptă o 
Intîlnire, la Pașcani, cu Șiretul, 
o formație din subsolul clasa
mentului, în schimb Rapid ți 
Gloria Bistrița vor susține e- 
xamene dificile, cu A. S. Dro- 
beta Tr. Severin și, respectiv, 
F. C. Maramureș Baia Mare. 
Acestea constituie, apreciem, 
totodată și punctele fierbinți 
ale rundei.

SERIA I : C.S.M. Suceava — 
Politehnica Iași : I. Măceșeanu 
(FlUași), C.S. Botoșani — Poia-

ARBITRII ETAPEI
na Cimplna : L. Pantea (Bucu
rești), Șiretul Pașcani — F.C.M. 
Progresul Brăila : G. Vlșenescu 
(București), Viitorul Vaslui — 
C.F.R. Pașcani : I. Igna (Timi
șoara), Gloria Buzău — Unirea 
Focșani : I. Piștea (Baia Mare), 
Olimpia Rm. Sărat — Steaua 
Mlzil : S. Necșulescu (Scorni- 
ceștl), Unirea Slobozia — Fo
rests Fălticeni : A. Coroianu 
(Cluj-Napoca), Ceahlăul P. 
Neamț — Aripile Victoria Ba
cău : I. Ferenczi (Timișoara), 
Prahova C.S.U. Ploiești — Oțe
lul Galați : E. Oțelea (Brașov).

SERIA A U-a : Pandurii Tg.
Jiu — Minerul Motru : A. Gra
ma (Bistrița), Chimia Rm. Vîl- 
cea — Metalul Mija : S. Panteli- 
monescu (Boldeștl-Scăieni), Me
canică Fină București — Meta
lurgistul Slatina : C. Popovlci 
(Ctmpla Turzil), A.S. Drobeta Tr.

SPORTUL „30 DECEMBRIE" A CÎȘTIGAT 

„CUPA CONGRESUL AL XIV-LEA AL PARTIDULUI"
„Cupa Congresul al XIV-lea 

al Partidului Comunist Român", 
competiție organizată de Con
siliul municipal București 
pentru educație fizică ' și sport, 
la care au luat parte — în- 
cepînd de la faza de sector 
— 120 de echipe din Capitală, 
s->a încheiat la mijlocul aces
tei săptămîni.

în finală s-au întîlnit divi
zionarele B Mecanică Fină ți

Sportul „30 Decembrie". Medul 
lor s-a disputat joi pe terenul 
primei echipe șl — In ciuda 
vremii nefavorabile — a atras 
un mare număr de spectatori. 
După un joc viu disputat, 
spectaculos, care a satisfăcut 
exigențele publicului, victoria 
a revenit, cu scorul de 3—1 
(1—0), echipei Sportul „30 De
cembrie", care a cucerit, ast
fel, trofeul.

REGRUPAREA
Simbâta trecută s-a dis> 

putat și ultima restanță din 
Campionatul speranțelor, Spor
tul Studențesc — Universita
tea Craiova. Au cîștigat jucă
torii pregătiți de antrenorul 
Nicolae Zamfir (adică oaspe
ții), cu 2—1, și cine credeți că 
au fost cei mai buni jucători 
de pe teren ? Primul, nimeni 
altul decît Mircea Papa, căpi
tanul selecționatei de juniori 
U.E.F.A. ’92, echipa care n-a 
reușit să invingă Scoția la 
Brăila, meci în care Papa »-a 
comportat slab. Și, iată, i-a 
prins bine critica, el jucînd 
așa cum îl știm și mai ales 
CUM VA TREBUI SĂ JOACE 
ȘI ÎN PARTIDA RETUR CU 
SCOȚIA pentru ca selecționa
ta noastră să se califice la 
turneul final al C.E. Al doilea 
jucător remarcat în partida 
restantă a fost tot un junior, 
Cristeseu, cel mai bun de pe 
teren în finala „republicanilor" 
din vară. Ne bucură reveni
rea lui după un accident des-

DE DIVIZIA B
Severin — Rapid București : Gr. 
Macavci (Deva), Constructorii» 
Craiova — Gaz Metan Mediaș: 
V. Ciocan (Bistrița), Tractorul 
Brașov — I.M.A.S.A. Sf. Gheor- 
ghe : B. Cațaros (Călărași), 
Sportul „30 Decembrie" — Au
tobuzul București : A. Crișan 
(București), Unirea Alba lulla— 
I.CJ.M. Brașov : A. Ganea (Slo
bozia), C.S. Tîrgoviște — F.C.M. 
Caracal : D. Buciuman (Timi
șoara).

SERIA A III-a : Steaua C.FJl. 
Cluj-Napoca — Strungul Arad : 
N. Țenca (Drobeta Tr. Severin), 
A.S.A. Progresul Timișoara — 
Chimica Tîrnăveni : șt. Costluc 
(Șiret), Electromureș Tg. Mu
reș — C.S.M. Reșița : L. Măerean 
(Brașov), Gloria Reșița — A.S.A. 
Tg. Mureș : V. Dobrescu (Bucu
rești), Mureșul Explorări Deva— 
C.F.R. Timișoara : Gh. Ofițeru 
(București), F.C. Maramureș 
Baia Mare — Gloria Bistrița : 
Gh. Toth (Aiud), C.S.M. Vago
nul Arad — Someșul Satu Mare: 
Al. Mustățca (Pitești), Armătura 
Zalău — Metalul Bocșa : M. Nl- 
eulescu (București), Olimpia 
I.U.M. Satu Mare — U.T. Arad : 
G. Popescu (Slatina).

Toate partidele vor începe la 
ora II.

• IN MECI RESTANT, din 
cadrul ultimei etape a „Cupei 
României", miercuri s-a disputat 
la Urziceni partida dintre forma
ția locală Unirea și divizionara B 
Gloria Buzău. Victoria a reve
nit, cu scorul de 1—0 (0—0:0—0), 
primei echipe. Unicul gol al 
partidei a fost înscris de Gh. An
drei (min. 102). Astfel, Unirea 
Urziceni s-a calificat în faza su
perioară a competiției.

„PLUTONULUI“
tul de grav pe care l-a sufe
rit în min. 5 al partidei dintre 
divizionarele A F. C. Olt și U- 
niversitatea Craiova, el stînd 
pe tușă o lungă perioadă de

Wlllllllllllllllim

Campionatul speranțelor
TlUIUIIIIIIUIIUIh 

timp. Facem toate aceste re
feriri la echipa craioveană, 
pentru că ea a trecut pe pri
mul loc al clasamentului, la 
egalitate cu Steaua, dar cu 
un golaveraj mai bun.

De remarcat, însă, alte două 
aspecte ale actualei ediții: 
L gruparea a cinci echipe ta 
partea superioară a clasa
mentului, Universitatea, Stea
ua, Dinamo, F. C. Inter șl 
Flacăra ; 2. remareahila as
censiune a speranțelor eon- 
stănțene pregătite de Con
stantin Tîlvescu, echipa Li
toralului necunoscînd tafrln- 
gerea de șase etape. Cu alte

FRUNTAȘ
CLASAMENTUL

1. U. CRAIOVA ii 9 0 2 34- 7 182. Steaua 11 8 2 1 27-10 18
3. Dinamo 11 8 1 2 23- 7 17
4. F. C. Inter 11 8 1 2 19- 9 17
9. Flacăra 11 7 1 3 19- 9 15
C. Victoria 11 5 3 3 16-15 13
7. F. C. Farul 11 5 2 4 35-20 12
8. F. C. Argeș 11 5 2 4 18-14 12
9. F. C. Olt 11 5 2 4 10-15 12

10. F. C. Bihor 11 5 0 6 12-17 10
11. Corvinul 11 4 1 6 20-19 9
12. Sportul Stud. 11 4 1 6 16-19 9
13. Petrolul 11 4 1 6 18-26 9
14. S. C. Bacău 11 4 1 S 10-24 9
19. F.C.M. Brașov 11 3 2 6 14-16 8
18. Jiul n 3 0 8 14-27 6
17. „Poli" Timiș. ii 1 1 9 8-33 3
18. „U« CIuj-Nap. 11 0 1 10 9-35 1

cuvinte, la Constanta — ca Și
la Craiova, ca Și la Dinamo
și Steaua, cu și la Petrolul, ca
si la F. C. Ar;geș (O alta e-
chipă evidențiată ,în ulti-
mele meciuri) — cr<ase alțl
copii, alte talente, posibiIii
purtători de m:îine ai tricou-
rilor naționale. (L. D.).



START IN „TROFEUL CARPAȚI“

LA HANDBAL FEMININ
KM. VlLCEA, 17 (prin tele

fon). Devenit de mulți ani a- 
devărată citadelă a handbalu
lui nostru feminin — urmare, 
fără îndoială, a faptului că 
formația locală, Chimistul, a 
cîștigat de două ori „Cupa 
I.H.F.** și deține și titlul de 
campioană a României, _ pre
cum și pentru că 5 jucătoare 
(din 7-le de bază) sint com
ponente ale lotului național 
care se pregătește pentru C.M. 
din Danemarca — Municipiul 
Rm. Vîlcea a fost desemnat să 
găzduiască a 27-a ediție a pres
tigioasei manifestări handba
listice europene „Trofeul Cat- 
pați**. La acest turneu iau par
te reprezentativele Cehoslova
ciei, Franței, Turciei și Româ
niei, primele două dintre a- 
cestea fiind colege — ca să 
spunem așa — cu naționala 
României (dar nu în aceeași 
serie) la mondialele din Da
nemarca. Festivitatea de des
chidere a precedat 
ediției vîlcene a 
Carpați**.

Iată rezultatele 
In prima zi:

ROMÂNIA — TURCIA 43—12 
(18—4). Handbalistele române, 
conduse de antrenorii Bogdan 
Macovei (principal), Gheorghe 
Ionescu și Gheorghe Sbora. au 
reușit să se detașeze în min. 15 
(5—3), pînă atunci adversarele 
agățîndu-se realmente de fie
care minge și conducind chiar 
cu 2—1 în min. 4 și 3—2 în 
min. 6. Apoi fazele de atac 
s-au succedat cu multă repe
ziciune către poarta formației 
Turciei și superioritatea echi
pei noastre pe toate planurile 
șl-a spus cuvîntul. Apărarea a 
funcționat foarte bine, bloca
jul din fața semicercului nos
tru a ajutat excelent continua
rea de acțiuni ofensive, deci
sive fiind șl intervențiile efi
ciente și aplaudate ale portă- 
rițelor Carmen Moldovan (în 
prima repriză) și Magdalena 
Albert (în următoarele 30 de 
minute). Pe măsura scurgerii

timpului de joc, atacurile s-au 
purtat cu multă dezinvoltură, 
s-au dat pase sigure, inscri- 
Indu-se goluri multe și deose
bit de spectaculoase, autoare 
fiind în primul rînd Lazăr, 
Antoneanu, Luca dar și Ma
riana Tircă, aceasta din urmă, 
pe lingă faptul că a înscris, 
și-a pus foarte bine în pozi
ție de aruncare coechipierele, 
cu deosebire pe Matei.

Au marcat: Lazăr 7, 
neanu 
Lefter 
Doiciu 
ma și 
pectiv . . _____
gul ctte 2, Kiubue și Muallx

Au arbitrat K. Sotirov și B. 
Gheorghiev (Bulgaria).

CEHOSLOVACIA — FRAN
ȚA 23—21 CIS—9).

Ion GAVRILESCU

f, Anlo-
6, Tircă și Luca cite 5, 
4, Duca, Drăgănescn și 
cite 3, Nedclcu, Coz- 

Ivan cite 2, Matei, res- 
Dayan 6. Sirma și Bas-

inaugurarea 
„Trofeului

înregistrate

Astăzi sint programate parti
dele: ora 17, Cehoslovacia — 
Turcia și ora 18.45, România — 
Franța; duminică: ora 19, 
Franța — Turcia „și ora 11.45, 
România — Cehoslovacia.

„AM VĂZUT 0 ECHIPĂ DE FOTBAL A ROMÂNIEI
DE 0 CLASĂ INTERNAȚIONALĂ AUTENTICĂ"
Per io rm dulii reprezentativei noastre continua sa tic

elogiata de presa și torurile sportive de peste notare
Calificarea echipei reprezentative a României Ia turneul final 

al Campionatului Mondial a siîrnit mult interes, un larg ecou tn 
lumea fotbalului international, in presa scrisă șl audiovizuală de 
pretutindeni. Iar pe adresa Federației Române de Fotbal sosesc 
zilnic telegrame, telexuri și scrisori de felicitare care 
o dată in plus; valoarea ridicată a acestei performante

subliniază, 
de răsunet.

COPENHAGA, 17 (Agerpres). 
Ziarele din Copenhaga 
serat în paginile lor 
roase comentarii. Sub 
„Dorința danezilor de a 
lirica la Campionatul Mondial 
a rămas un vis. Meciul de Ia 
București a arătat o altă rea- 
litate**, ziarul „Information1* 
scrie : jS-a văzut clar că jo
cul românilor a fost mal bun

au in- 
nume- 

titlul 
se ca-

Jucătorului 
a spus s

publică declarația 
danez Lerby, care ____
„Am văzut o echipă a Româ
niei de • clasă internațională 
autentică. Ea are tot ce-i 
trebuie, pentru a face o figu
ră frumoasă la turneul final 
din Italia**. In comentariul 
publicat de același ziar se 
scrie 1 „Pentru fotbalul danez 
este o adevărată tragedie că

PE CHEAT* țl PE ZiPADt
• In concursul de bob 

— 4 persoane, care se desfă
șoară la Altenberg (R. D. 
Germană), după 3 manșe, si
tuația în clasament este urmă
toarea : 1. R. d. Germană I 
(Hoppe, Musiol, Voga, Hanne- 
mann) 2:52,48 ; 2. R. D. Ger
mană II (Czudaj, Bonk, Jang, 
Szelig) 2:52,73 ; 3. Austria I 
(Appelt, Mandi, Redl, Conti) 
2:53,18 ;

* Proba de sărituri de la
trambulină, desfășurată tn 
localitatea Iugoslavă Pianina, 
s-a încheiat cu următoarele 
rezultate : 1. Ernst Vettori
(Austria) 346,8 p 
m — 91 m) * 
(R.F.G.) f“,_
87), 3. Andreas* 
tria) 325,3 p (87

, 2.
332,8 p

(91 m — 90 
Heinz Kuttin
(91 - 89 - 

Felder (Aus- 
— 88 — 87).

Sub prestigioasa semnătură 
Uniunii Europene de Fotbal - _____ _
iată textul unui telex sosit la București de la sediul 
Berna al forului continental : „Sincere felicitări pentru ca
lificarea Ia turneul final ! Pentru Italia 1990, vă dorim incă 
de pe acum succes deplin 1 Salutări cordiale !** Din partea 
Comitetului de organizare a „Coppei del Mondo**, președin
tele acestui organism, Luca di Montezemolo, ține să sub
linieze: „Rezultatele obținute de echipa dumneavoastră, asi
gură prezența României la turneul final al C.M. din 1990. 
Vreau să vă exprim cele mai sincere felicitări și vă urex 
bun venit in Italia, tn iunie viitor. Am plăcerea de a vă 
informa că in ceea ee-1 privește, Comitetul de organizare 
va face absolut 
tativa României

a secretarului general al 
Asociație, Gerhard Aigner, 

din

tot ceea ce este posibil pentru ca reprezen. 
să aibă o ședere plăcută in Italia**.

și tactic, 
de Jenei 

să partici-

sub aspect tehnic 
Fotbaliștii antrenați 
și Drăgușin merită 
pe la Turneul final al Cam
pionatului Mondial. Echipa 
României a prestat un fotbal 
total, intr-o concepție dintre 
cele mai moderne, grefat pe o 
abilitate tehnică remarcabilă. 
Dintre jucători, cei mai buni 
ni s-au părut a fi Sabău, Dan 
Petrescu, Balint, Silviu Lung 
și Iovan, care, venit in atac, 
este un adevărat tunar**.

Ziarul „Berlingske Tidende",

Pupa turul I in cupele europene la volei

96 DE FORMAȚII »
La sHrșltul săptătnlnli trecute 

tn toate cele 3 competiții euro
pene lnterciuburi m <- r. Cupa 
Cupelor SÎ Cupu CX7.) au fost 
desemnate echipele calificate tn 
turul ai n-lea. Așadar, dup* pre
liminarii M turul L ta cursă au 
rămas M de formate feminine M 
masculine din cefe tawmse. 
Cite 14 pentru fiecare ecceee- 
tle. între acestea. ( .............nan
te ale voleiului nostru : Omo*. 
Universitatea CJ.t CraSova st 
Rapid București tfemiata S«eo 
ua, Dinamo si C-SM Mmaar 
Baia Mare cnsxsthMta). eeMstte 
două flln4 edmiaate dMsăafc* : 
Chimia Etn. VScea (f) «a Cana 
Cupelor* s Universitate» CF1 
Craiova cn» -in fgp» <- ww - 
ambele ta prtateăe ler I » tl ~ijRr 
tn aceste Întreceri. «ri-f tes- 
odatâ de ■tafruntat sd 
puternice. Facem ra 
minele calificate tn < 
ordinea tabloului. I 
cum se vor tntCnl e 
tur-retur) la ; sau 3 
tiv 16 sau 11 decern*

La FEMTNTN tn CuC_F_ rig>- 
rează perechile : TSXA Sofia — 
Sts via Brattstee*. OD VUaesMncta 
< R-F .G.) Bocise Ctb^b
Post SV PSK Vma - Areec 
O. S. Sneek locikos Mepo — 
Uralocika Sverdkrrst S C. Dy
namo Berlin — D'.namc TTraoa. 
Dtaamo B ocărești — Apeiitiiee 
Medina (Spania» Vesas Budn-

.2 arta). VBC Montana Lucerna oft .e- 
pia Teodora Ravenna. Dnml sur
prize : eliminarea eehJpeîor Mla
dost Monter Zesre* s 
Dames rBeizla de cătr 
Si respectiv. Ap- 
in Cupa Cupe Iar 
ADR Alma-Ata. 
voie (tmrembe

V

1

pesta - L F. HoHe <D
cer

93

(din 181) AU RAMAS IN CURSĂ
• Gteva surprize • Cele 6 reprezentante ale noastre 

au țanse la promovare in penultima fază
Uj pești Dozsa 
ment
S. V.
Sofia 
AOK 
Slsley . _____ ____
VBC Lennik (Belfia) șl Traktor 
Schwerin — Maxlcono Parma. 
Nld o surpriză tn turul I ; In 
Cupa C.E.V. : Detach Animo 
Sneek (Olanda) — S. C. Moerser 
(R.F.G.), Sever Novosibirsk — 
Siavia Sofia. O. K. Partizan Bel
grad — VBC Montpellier, Euro- 
styie Montechlari (Italia) — Ec- 
zacibari Istanbul. Akademik Var
na — Avtomobilist Leningrad, 
Pallavolo Falconara (Italia) — 
Panathinaikos Atena. Minaur 
Bata Mare — T.S.V. Berlinul oc
cidental, Normis Orion (Olanda) 
— A. S. Grenoble. Surpriză rea
lizată de Panathinaikos, care a 
eliminat pe Dukla Liberec... Pri
mele echipe vor fi gazde în man
șa tatii a turului H.

Putem aprecia drept o perfor
mantă notabilă calificarea echi
pei noastre Rapid în dauna ita- 
Hesceior de la Nausicaa Reggio 
Calabria, precum si răsturnarea 
«ZtaațSef. la meeiui-retur. d* că
tre bâimărenil de la CSM 
Mtaaor în confruntarea eu Em- 
takbonk Ankara. P»n»ru toate 
cefe • formații românești răma
se la cursă urmează. Crește, mi- 
rtual Stal o rile ta turul H. Pe 
toate, tas* le credităm ra șansa 
noml.7 In penultima fazi a

Sonmez Fila- 
(Turcia), A.Z.S. Olsztyn — 
Hamburg, Levski Spartalc 
— Aero Odolena Voda, 

Mladost Monter Zagreb — 
Treviso. A.S.U. Lyon —

jucători cum sint Brian Lau
drup, Povlsen, Bartram și al
ții să nu fie prezenți in Italia. 
Dar echipa României a ju
cat extraordinar in acest 
și a meritat victoria**.

Ziarul „Morgenavisen 
Ilands-Posten**. publică 
meroase fotografii de 
meci și un comentariu, în 
se arată, intre altele : 
baliștii noștri au dorit foarte 
mult să se califice și au fost 
destul de aproape de acest țel. 
Dar la fel de mult au dorit șl 
românii, eare s-au dovedit mai 
buni in teren și victoria Ic-a 
surîs lor“. In comentariu este 
apreciat jocul de mare fine
țe tehnică al fotbaliștilor ro
mâni. Sint evidențlați, in 
mod special sub acest aspect, 
Hagi, Sabău șl Lupu.

ROMA, 17 (Agerpres). Sub 
titlul „România zdrobește Da
nemarca șl, după 30 de ani, se 
ealifică la turneul final al 
Mondialului**, ziarul „La Ga- 
zzetta dello sport**, din Milano 
scrie 1 „Rezultatul de 3—1

meci

Jy- 
nu- 

la 
care 

.Foi

pentru România redă In ter
meni foarte clari istoria unei 
partide intense și fierbinți pe 
eare fotbaliștii români, in frun
te eu formidabilul loan Sabău. 
au stăpînit-o după primul 
sfert de oră și pină la «ficșii. 
Chiar in momentele cele mal 
grele, jucătorii români nu 
și-au pierdut cumpătul, ei 
dimpotrivă, cu sprijinul publi
cului, care l-a încurajat toi 
timpul, au marcat și al trei
lea gol. Mijlocașul Sabău, 
cel care la Sibiu, în primă
vară, a semnat capitularea e- 
chipei Italiei, antrenată de 
Vicini, a dominat centrul te
renului, in timp ee Balint a 
luptat cu fundașii adverșl. 
Chiar și in zece oameni, echi
pa română nu a cedat. Cu to
ții la apărare, in frunte cn 
excelentul Gică Popescu, și 
eu toții in atac in momentele 
favorabile**.

La rîndul 
rriere dello 
relatează: 
tek a indicat probabil jucăto
rilor săi să-i anihileze in 
mod special pe Lăcătuș și 
Hagi, ultimul fiind eliminat 
de pe teren de către arbitrul 
Lanese, pentru un simpla 
fault de joc. Marele merit al 
românilor este acela de a fi 
renșit să-și regăsească forța 
lor obișnuită și viteza nece
sară pentru răsturnarea si
tuației. Foarte tinerii jucă
tori Sabău, Lupu și Gh. Po
pescu au demonstrat un joc de 
calitate pe plan tehnic, o bună 
coeziune cu restul echipei. De 
altfel, întreaga formație ro
mână a fost bine pregătită 
pentru acest greu examen'*.

Ziarul „La Republica" a e- 
vidențiat în comentariul său i 
„Meciul de la București a dat 
loe unei dispute dramatice, 
care 
danezilor. Nordicii au 
insă repede temperați, 
șl colegii săi de 
monstrat înalte 
iive, alternind 
mare vivacitate 
superioară. La 
tribuit in mare măsură 
Hagi — Gh. Popescu — Sabău 
(bună a fost și prestația Iul 
Lupul, rare 
adversari din 
re al jocului 
venii v. NI 
bună eehipa 
de atae, ea 
trundă în inima apărării dane
ze de foarte multe ori. Apăra
rea echipei române a jucat 
satisfăcător, dar ar trebui să 
fie întărită**.

său, ziarul „Co- 
sport“, din Roma, 

„Antrenorul Pion-

unei
a început in avantajul 

fost 
Hagi 

echipă au de- 
calități spor- 

fazele de 
cu o tehnică 
succes a con- 

triou!

i-au denășit ne 
punctul de vede- 
constructiv și in
s-a părut foarte 
română în jocul 
reușind să pi

LZâ.

PE SCURT PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •PE SCURT

CAIRO, 17 (Agerpres). In pre
liminariile CM. de fotbal, la 
Cairo, reprezentativa Egiptului 
a dispus cu 1—0 (1—0) de cea a 
Algeriei, prin golul marcat de 
Hassan (mln. 4). Astfel. după 
ce in prima manșă scorul a fost

egal (0—0), Egiptul s-a calificat 
pentru turneul final din Italia. 
A doua țară africană va fi cu
noscută duminică, după meciul 
dintre Tunisia — Camerun (în 
tur 0-3).

SE PUTEAU CALIFICA JUCĂTOARELE
NOASTRE LA C.E. DE TENIS?

atletism • Prima 
campionatelor asiatice le 
Delhi : 409 m garduri 
— P.T. Usha (India) 9U4 
carea greutății masenlia 
winder Singh (India» ta 
(nou record al Ariei».

BOX • La Cltta T (______
francezul Anadet Wamba a de
venit campion european la ca
tegoria grea-usoară lnvtngîndu-1 
la puncte tn 12 reprize, pe ita
lianul Aneelo Rottoli.

ciclism • Etapa a 11-a 
Turului Mexicului a fost 
gată de mexicanul Râul 
cronometrat oe 149 km in 3.36:02. 
Lider al clasamentului general In
dividual se menține americanul 
Andy BlshOD.

e3o.

a 
dștl- 

Alcala.

Brad GD- 
iefn.

SCRIMA • Concursul de sa
bie de la Kaxwtee a fost clșt;- 
zat de sovieticul Iuri Kuzaețov. 
eare a dispus în finală cu H—4 
de polonezul Jaroslav Klszella,

TENIS • La ..Madison Square 
Garden* din New York tn „Tur
neul campioanelor* : Steffi Graf 
(R.FG.) — Jana Novotna (Ceho
slovacia) 6—3 6—ț ; Manuela 
Maleeva (Bulgaria) — Hana 
Mandllkova (Australia) 6—1. 6—1. 
• La masculin pentru „Tur
neul campionilor* s-au calificat: 
Ivan Lendl. Boris Becker. Stefan 
Edberg John McEnroe Michael

ChanX. Andre Ag 
bem șl Aaaron Kr______

VOLEI • Rezulta» din ultima 
zi a „Cupei Mondiale*, 
de ta Tokio : U.R.S.S.
da 3—1 (1. —14. ». 3) ; 
Coreea de Sud 3—6 (8.
R. D. Germană — Peru 
—li 7. IA 13) : R.P.
Japonia 3—6 (13. 4. 7). 
ment final : 1. Cuba 14 p,
U.R.S.S. 13 p. 3. R.P. Chineză 
13 p. A Japonia 11 p. 5—7, Pe
ru. R.D. Germană. Coreea de Sud 
9 p, 8. Canada 7 p ® De azi, 
în diferite orașe din Japonia, se 
va disputa „Cupa Mondială* la 
masculin. Participă opt forma
ții : Cuba, Brazilia. U.R.S.S.,
S. U.A., Italia. Camerun. Japonia, 
Coreea de Sud.

feminin.
— Cana- 
Cuba — 
12. 4) ;
3—2 (-3.

Chineză —
Clasa-

2.
P.

...Da. ne-a răspuns antrenoarea 
Florența Minai, care a însoțit e- 
ehlpa tn Danemarca • Așadar, 
de ee da. Florența Mihal, și cum 
de a fost, pină la urmă, nu 3
• Consider că ne puteam cali
fica, tatruclt fetele au Jucat, In 
general, bine, fiind, de altfel, ex
trem de aproape de Îndeplinirea 
obiectivului. N-am reușit califi
carea datorită lipsei de experien
ță, care s-a făcut simțită tn mo
mentele importante. Îndeosebi tn 
meciul... decisiv, eu echipa țării 
gazdă. Ia scorul genera! de 1—1 
și l—i Ia seturi in partida de 
dublu. • C2nd— ee s-a tnttm- 
plat 7 • Ctnd s-a rupt echili
brai. adversarele noastre Juclnd 
mal bine, tactic, citeva puncte. 
Dar, nu numai tn acest meci 
s-au dovedit tenlsmaneie noas
tre deficitare la capitolul servl- 
eiu-voleu. impus de Jocul în 
sală, unde suprafața este rapidă.
• Totuși, Irina Spirlea a ciști-
gat toate eele trei partide de 
simplu— • M-am referit doar 
la jocul de dublu, cu importan
ță eovirșitoare tn Întrecerea pe 
echipe. La simplu. Isabela Mar
tin, numărul i tn echipă, șt Iri
na Sptrlea, numărul 3, au făcut 
față, pe jumătate. cerințelor. 
Irina a etștigat. Intr-adevăr, toa
te „slmplurlle*. jucînd cu mul
tă dezinvoltură șl anunțîndu-se o 
veritabilă campioană. Dtn păcate, 
Isabela le-a pierdut pe toate, da
torită, tn principal, blocărilor 
psihice tn momentele-chele. Să 
nu uităm, Insă, că ea a Inttlnlt 
mereu protagonistele tuturor e- 
chtpelor adverse, inclusiv nu
mărul 114 din lume, daneza 
Scheuer-Larsen... • Nu slnteți 
cam... Indulgentă vizavi de a- 
ceastă ratare 7 • Indulgentă ?
Nu 1 Realistă, da I Consider ca 
un etștig faptul că jucătoarele

noastre au participat la această 
competiție. Ar fi fost minunat să 
ne fi calificat, adică să fi obți
nut locul 1, dar de ce să nu 
vedem șl... o altă fațetă a rea
lității 3 • Care, ce Indică 7
• Am avut cea mai tînără echi
pă, formată numai din junioare, 
între 13 (Irina Spîriea, n.n.) șl 
17 ani (Isabela Martin și Ruxan- 
dra Dragomlr, n.n.), nici una cu
prinsă tn clasamentul mondial al 
senioarelor, care au lăsat o im
presie foarte bună șl cu care 
am cîștigat două întîlnirl șl am 
pierdut una, clasîndu-ne pe lo
cul 3. • Nu a fost, totuși, o e- 
chlpă prea tinără pentru o com
petiție de senioare 2 • Valoa
rea nu așteaptă numărul anilor. 
Sptrlea ișl cîștigase locul în e- 
chlpă în urma rezultatelor de 
excepție din acest an, iar cele
lalte două s-au impus la selec
ția dinaintea plecării. • Mai o- 
feriți-ne amănunte de la între
cere. • S-a jucat pe Boltex, o 
carpetă des întîlnită în țările 
nordice. Au participat Ungaria, 
Danemarca, Norvegia. Luxem
burg și România, ordinea fiind 
dată de clasificările individuale 
ate componentelor fiecărei echi
pe, cu primele două capete de 
serie. S-a jucat sistem elimina
toriu, In tablou de opt. Noi am 
învins, în primul tur. cu 2—1. 
formația din Luxemburg, anoi 
am cedat, în semifinală, cum 
am mai spus, cu 1—2. în fata da
nezelor (viitoarele cîștigătoare 
2—1 cu Ungaria, în finală, n.n.), 
iar pentru locurile 3—4 am în
trecut echipa Norvegiei, tot cu 
2—1. Le-am folosit pe Martin șl 
pe Spîriea la simplu, și pe Spîr
iea — Dragomir Ia dublu.

Doino STANE5CU


