
Astăzi, in Capitala
Proletari dtw toate țSrlte. vnfțf-t>t1

DOUĂ DERBYURI ALE BASCHETULUI FEMININ
Fruntașele clasamentului oferă perspectiva 

unor meciuri echilibrate și atractive
Sălile Agronomia și Floreas- 

ca din Capitală găzduiesc as
tăzi două importante meciuri 
de baschet feminin, între patru 
din echipele candidate la ti
tlul de campioană a tării. La 
„Agronomia" Sportul Studen
țesc (fruntașă neînvinsă a cla
samentului) va intîlni, la ora 
18, pe Voința Brașov, iar la 
„Floreasca", de la ora 16,30, 
Voința București va juca in 
compania campioanei cn-titre. 
Universitatea Cluj-Napoca (in 
deschidere, la ora 15, are loc 
jocul dintre divizionarele mas
culine B. Constructorul A.C.M. 
6 București și Energia Bacău), 
în ambele partide, formațiile 
Voința își pot menține șansele

ta titlu doar dacă vor obține 
victoria, în cazul unor înfrîn- 
geri ele îndepărtîndu-se de 
actualele fruntașe. La rîndul 
lor, echipele Sportul Studen
țesc (locul 1) și Universitatea 
(locul 2) vor face — probabil 
— tot ce le va sta în putință 
pentru a-și menține pozițiile 
onorante prin realizarea unor 
scoruri favorabile. în perspec
tivă, meciuri echilibrate, spec
taculoase.

Tot în Capitală, în cadrul 
campionatului feminin, se vor 
disputa azi jocurile Rapid — 
Metalul I.M.P.S. Salonta (Sala 

Rapid, ora 16,30) și Olimpia — 
Mobila Satu Mare (Sala Olim
pia, ora 14,30).

REZULTATE DIN CAMPIONATUL MASCULIN
Rezultatele meciurilor din etapa a VlII-a a Diviziei A de bas

chet masculin, desfășurate ieri :
ACADEMIA MILITARĂ MECANICA FINA BUCUREȘTI — DI

NAMO I.M.P.S. ORADEA 84—97 (44—64).
DINAMO BUCUREȘTI — OT'ELINOX TÎRGOVIȘTE 129—74 

(63—34).
RAPID BUCUREȘTI — MF.TALOTEHNICA TÎRC.U MUREȘ 

91—78 (50—41).
ELBA TIMIȘOARA — STEAUA 70—97 (30—37).
UNIVERSITATEA METALUL ROȘU CLUJ-NAPOCA — I.C.E.D. 

BUCUREȘTI 88-61 (54—28) !
BALANȚA C.S.U. SIBIU — FARUL C.S.S. 1 CONSTANȚA 

109—84 (51—40).

La încheierea sezonului competilional

TENISUL DE MASĂ POATE (și trebuie)
SĂ PROMOVEZE MAI MUlf! JUCĂTORI DE VALOARE

Peste scena tenisului nostru 
de masă s-a lăsat cortina. Ce) 
de al 61-lea sezon competițio- 
nal a avut cîteva puncte de 
maxim interes: pe plan intern, 
disputele din divizii și de la 
campionatele individuale (avem 
în vedere toate eșaloanele), că
rora li s-au adăugat și alte 
concursuri (Cupa României, 
topurile), iar pe plan in
ternațional, C.M. de la Dort
mund și C.E. pentru juniori șl 
cădeți din Luxemburg, plus 
cîteva „internaționale" (âie 
Cehoslovaciei, Poloniei, U.R.S.S., 
Bulgariei, dar mai ales cele 
ale României).

Ce a fost relevant în acest 
an, pornind de la aceste punc
te, față de precedentul 1 înaln- ■ 
te de toate, pe plan organiza
toric s-a observat o mai mara 
grijă și, cu deosebire, exigen
ță în desfășurarea fiecărui con
curs (cu mențiuni pozitive pen
tru gazdele de la Tg. Mureș 
București, Buzău, Craiova, dar 
și cu o excepție neplăcută, 
Rm. Vîlcea), iar modificările 
preconizate pentru ediția ur
mătoare vor aduce, sîntem si
guri, șl o creștere pe plan cali
tativ. Să recunoaștem că da
că slnt și antrenori pasionați 
(Viorica Drâgu, Virgil Bălan. 
Gheorghe Bozga, Șerban Do- 
boși, Mibai Bledea, Vasile Du
mitrescu, Viorel Fillmon, Lia
na Heim, Traian Ancuța) — 
există încă și destui — ii lă
săm să se recunoască singuri 
— care preferă mai mult să 
vorbească, să promită, să fie 
mai mereu nemulțumiți de 
cite ceva, în loc să pună mi
na și să muncească cu ade
vărat.

Și cu acest ultim aspect ne 
îndreptăm spre o nouă direc-

ție, a valorilor promovate șl 
menținute la o inaltă cotă com
petitivă. Din păcate, dacă în 
urmă cu nu prea mult timp 
numărul crescut de jucători cu 
reale calități șl disponibilități 
făcea suficient de grea misiu
nea antrenorilor de la .lot, in 
prezent „sita" s-a subțiat în-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag, 2-^3)
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In etapa a 16 a a Diviziei Ă de fotbal

GAZDELE — ȘAPTE VICTORII DIN NOUĂ JOCURI
• Singurele rezultate 
egale în deplasare au 
fost obținute de Victoria 
și F.C.M. Brașov • „Fes
tival" de goluri pe stadio
nul Steaua • F.C. Inter 
învinge sever pe F.C. Olt
• La Timișoara, meci de
cis în min. 88, din pe
nalty • Duminicâ, înche
ierea stagiunii de toamnă

Lăcătuș deschide sena ce
lor șase goluri ale campio
nilor. (Fază din meciul 
Steaua — F.C. Bihor) 
Foto: Nicolae PROFIR

REZULTATE TEHNICE

jiul 
S.C. Bacău 
F.C. Argeș 
Steaua 
F.C. Inter 
Petrolul 
„Poli*  Timișoara 
Corvinul

Meciul Dinamo — 
disputat marți, 5 decembrie.

- Victoria
- F.C. Farul
- Flacăra
- F.C. Bihor
- F.C. Olt
- Sportul Stud.
- Univ. Craiova
- F.C.M. Brașov 
„U*  Cluj-Napoca

o-o
2-0 {0-0) 

(0-0) 
6-4 (2—1) 
5-0 (3-0) 
2-0 (0-0) 
1-0 (0-0) 
2-2 (2-1) 
(6-1)

2-0

s-a

CLASAMENTUL

ULTIMA ETAPA A TURULUI 
(duminicâ

Victoria. 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov
F.G- Farul 
Flacăra 
„U*  Cluj-Napoca 
F.C. Olt „
F.C. Bihor 
Sportul Studențesc

10 decembrie)
- S.C. Bacău
— Corvinul
- Jiul
— Dinamo .
- F.C. Inter
— F.C.. Argeș '■
— Steaua - ■'
— Petrolul
- „Poli" Timișoara

•9

3

1. DINAMO 16 15 0 1 54- 8 30
2. Steaua 16 13 1 2 44-12 27
3. Univ. Craiova 16 9 4 3 24-10 22
4. Victoria 16 8 4 4 22-14 20
5. F.C. Inter . ; 16 8 2 6 30-28 18
6. Petrolul 16 7 3 6 23-18 17
7. F.C. Bihor 16 8 0 8 36-30 14
8. F.C.M. Brașov 16 5 5 6 15-30 15
9. -F.C. Farul 16 5 5 6 23-20 15

10. „Poli" Timișoara 16 4 5 7 20-22 13
11. Jiul . 16 5 3 8 19-28 13
12. Flacăra 16 5 2 9 18-24 12
13. Sportul Studențesc 16 5 2 9 15-25 12
14. F.C. Oh 16 4 4 8 16-27 12
15. S.C. Bacăi 16 5 2 9 t7-31 12
16. Corvinul 16 5 2 9 16-36 12
17. F.C. Argeș 16 5 1 10 13-21 11
18. „U“ Cluj-Napoca 16 3 5 8 14-35 11

(Citiți cronicile In pag. 2—3)

Iert, in meci dc campionat la volei masculin

DINAMO-ELCOND DINAMO ZALĂU 3-1

• Azi, în sala din Giwlești, încă un joc
în devans: Rapid — Minaur Baia Mare

Voleibaliștii de la Dinamo 
București au susținut ieri du- 
pă-amiază, in sala din Șos. 
Ștefan cel Mare, ultima veri
ficare Înaintea plecării la Sa
lonic pentru jocul-retur eu 
Aria, din cadrul turului II al 
„Cupei Cupelor*'.  Vicccamplo- 
nii au Intilnit, In meci dc 
campionat, pe Elecond Dinamo 
Zalău. O partidă care inițial 
părea să fie simplă formalita
te pentru elevii lui C. Oros și 
M. Păușescu, dar care s-a 
„încins" după setul secund. 
Dinamo a ciștigat in cele din 
urmă cu 3—1 (6, 3, —12, 10), 
dar nu fără emoții, pentru 
că, la capătul retului II, bucu-

reștenii au crezut — și s-au 
înșelat — că sălăjenii nu se 
vor întrebuința prea mult in
tr-un meci fără perspectiva 
victoriei lor. Și, in timp ce 
sextetul alb-roșu se relaxa, e- 
chipa din Zalău — cu Ștre
ang dezinvolt, la pupitru, cu un 
Stoian (introdus de-atunci in 
teren) sigur pe preluarea din 
serviciu și atac, precum și cu 
Vlalcu și Ciontaș tot mai de
ciși la finalizare — prindea 
aripi și se desprindea în pa
tru „șprinturi" spre setul de 
onoare (7—2, 7—7, 10—7, 10—10, 
10-12, 12—12, 15—12), amenin- 
țînd apoi cu Împingerea me
ciului la tie-break (7—2, 8—4, 
9—6 in setul IV). Pe un final 
de luptă tensionat, Dinamo — 
care a folosit sextetul : Căta- 
Chițiga (Vișan), Drăgușin, Ro
tar, Pop, Dalacu (Mader), Ră- 
dulcscu — și-a revenit treptat, 
obținînd greu victoria.

Astăzi, în sala Rapid 
18), încă un meci 
din
Rapid — Minaur Baia Mare. 
(A. B.).

(ora 
_ ____ în devans

campionatul ' masculin :.

Dinamovistul Drăgușin 
va aisi soluția de atac 
in fata blocajului sălă- 
jenilor Ciontoș și Vlalcu

Foto : Eduard ENEA

In prima parEldâ din cadrul clapei a XlV-a, Ia polo

CRIȘUL 4 ÎNVINS (tu șansă) PE RAPID
5—4, grație punctului realizat 
de Fiorincescu, în condiții, la» 
să, de doi oameni în plus.

în partea a treia, jocul ten
sionat (pe alocuri chiar cris
pat) practicat, în ciuda unor 
lăudabile eforturi, de compo- 
nenții ambelor formații, nu a 
rămas fără efecte: s-a În
scria un. singur got, operă a 
rapidistului Abrii (min. 18:22), 
dar am Înregistrat multe pase 
greșite și ratări, toate culmi- 
nlnd cu neputința orădenilor 
de a concretiza, la un moment 
dat,, o situație de doi oameni 
in plus (așa ctim avuseseră și 
partenerii lor de întrecere, în 
repriza a doua). 6—4. așadar. 
In favoarea gazdelor și se pă
rea că nimic nu se mai poate 
întîmpla. Totuși, după alte 
trei (It) bare. Rapid a fost 
în... stare să piardă (6—7), de
și, s’-o spunem. Ieri merita 
victoria. Marcatori : Fărtiiș și 
Dingu — cite 2, Abrii șl Flo- 
rineescu, respectiv Fejer și 
Bonca — cite 2, F. Toih. Cos- 
trăș și Stankovits. Arbitri I 
D. Ilea. V. Goian.

Bazinul Floreasca din Capi
tală a găzduit, ieri după-amia- 
ză, primă partidă din cadrul 
dublei întîlniri RAPID — CRI
ȘUL. confruntarea inaugurală 
dînd ciștig de cauză (la limi
tă) oaspeților, cu 7—6 (2—2,
2— S, •—1, 3—0). După cum se 
.știe, meciurile se dispută In 
devans (astăzi, de la orele 11. 
are loc partida a doua, în ace
lași bazin) și contează pentru 
etapa a XlV-a, ultima, a Cam
pionatului Național.

Repriza de debut a 
19, atlt ca joc, cit și 
tat'(2—2), ambele
aflîhdu-se, pe rînd, Ia condu
cere : 1—0 pentru Rapid, 1—1 
și apoi 2—1 In favoarea oas
peților. Egalarea a survenit în 
min. 6:26, în urma unei supe
riorități a gazdelor concretiza
tă de Dingu, același care avea 
să prefațeze printr-o bară 
(min. 7:30) jocul din ce In ce 
mai „încins" desfășurat în con
tinuare. Crișul a condus cu
3— 2 (Costrăș. min. 7:50, din
penalty) și 4—3 (Bonca, min. 
10:40 din s.n.), dar .bucurește- 
nii au revenit de. fiecare dată, 
preluînd din nou conducerea, 
spre finalul „sfertului" doi : Mugur POPOVICI

' ..... - I

fost ega- 
ca rezul- 

formații

j HANDBALISTELE NOASTRE, VICTORIOASE
La C.M. de handbal din Danemarca, reprezen- 

fî tativa României a debutat în seria semifinală B 
printr-o victorie categorică în întilnirea cu selec- 

| ționata Cehoslovaciei.

Ș Amănunte In pag. a 4-a



EFICACITATEA-CHEIA SUCCESULUI In Divizia A de popice,
fi

seria a ll-a valorică

RUGBY: CĂPITANUL

SE AFIRMĂ Șl

— 379, fa 
(Minaur) 

IM (C.S.M. 
campioana 

contexte!

Cea dinții constatare, pe te
ma dată, la încheierea stagiu
nii rugbystice interne: primele 
două clasate, la egalitate dc 
puncte, au, fiecare, cîțe o rea
lizare de vîrf și în privința 
eficacității. Minaur se prezin
tă cu (de departe) cea mat 
bună apărare, primind 88 de 
puncte în cele 11 meciuri ate 
toamnei. în schimb, Steaua ră- 
mîne formația care înscrie mat 
mult ea oricare alta — 379, ta 
comparație cu 268 
sau, la „polul" opus, 
Suceava). De altfel, 
en titre deține, in 
general al unui număr mare de 
eseuri marcate,.....................
divizionarele de 
nă, realizînd în 
cercări, urmată de Minaur # 
Dinamo — 37, Farul 36, Uni
versitatea Eltim 28, Rulmentul 
Bîrlad 21, C.S.M. Sibiu 18, Ști
ința Petroșani 16, Contactoar? 
Buzău 13, Grivița Roșie 9, Ra
pid și C.S.M. I.M.U. Suceava 
cîte 8.
în ce privește disputa pen

tru „Trofeul Sportul", oferit 
jucătorului care culcă de cele 
mai multe ori blanoul în bu-

inîietatea Intre 
pe prima sce- 
total 56 de in-

BASCHET (fi): NOUA LIDERĂ, ROXANA ȘTEFAN POLO: RECORDURI ALE CAMPIONILOR
Roxana Ștefan s-a comportat 

excelent în meciul cu Gaz Me
tan C.S.Ș. Mediaș și a contri
buit decisiv la victoria echipei 
sale. Voința București, prin ce
le 44 de puncte înscrise (dintre 
care 18 din aruncări de 3 punc
te). Datorită eficienței deosebi
te manifestate în partida res
pectivă, apreciata internațională 
a promovat pe locul 1 in cla
samentul „Trofeului Sportul", 
cu 274 p marcate, față de 269 p 
cit are fosta lideră, Magdalena 
Jerebie (Voința Brașov), și 250 p 
cît a totalizat Melania Marina 
(Rapid), ocupanta locului 3. ȚF- 
nînd seama că aceste trei bas-

TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

, grijorător, alături de mereu a- 
celeași nume (nu prea multe 
totuși) — Otilia Bădescu, Emi
lia Ciosu, Maria Lunescu, A- 
driana Năstase, Maria Bogo- 
slov, Vasile Florea, Călin To
ma, Romulus Revisz - 
gîndu-se altele (prea 
— Georgeta Cojocaru, 
Zoltan, Vasile Căluș, 
Niculae, Cristian Țoi, 
Piciu — care promit, 
oferă încă certitudini. Și ei, ca 
și mal „virstnicii" lor colegi, cu 
destule și dese oscilații în 
comportare. Cauzele sînt mul
tiple și ele constituie, în prin
cipal, atît urmarea muncii de 
la cluburi, sub nivelul dorit, 
cit și a orientării federației în 
ceea ce privește focalizarea a- 
tenției (în prezent s-a făcut., 
totuși, o puternică cotitură, ale 
cărei urmări — sîntem siguri
— vor fi benefice în dezvol
tarea tenisului nostru de ma
să). De 
centa 
Traian 
tată la
— este 
stadiului actual al tenisului dc 
masă masculin. Nu vrem să 
subestimăm succesul absolut 
meritat al lui T. Cioclu, dim
potrivă el se cere subliniat, fi
ind urmarea dăruirii și voin-

- adău- 
puține) 
Zoltan 
Laura 

Marius 
dar nu

altfel, credem că re- 
victorie obținută de 
Ciociu — puțin scon- 
„bursa“ pronosticurilor 
o ilustrare perfectă a

ADMINISTRAȚIA DE STAT IOTO-PROMOSPORT INFORMEAZĂ

ECHIPB NAȚIONALE
PE ACEST PLAN

Dacă

Dina- 
„trei-

turtle adverse intr-o ediție de 
eampionat, finalul sezonului M 
prezintă la egalitate pe Ilara- 
iambie Dumitraș, Bogdan Șer- 
ban și George Tutunea, cu cî
te opt eseuri la activ, 
aceștia din urmă (unul de la 
Steaua, celălalt de la 
mo) sînt componenți al 
sferturilor, deci— e normal să 
înscrie, impresionează apariția 
înaintașului buzoian, căpitanul 
naționalei, în fruntea topului. 
Ii urmează Neaga, Franciue 
(Dinamo) cîte 6, Murariu, Vâr- 
zaru, Hodorcă (Steaua), Sava. 
Șugar, Bucșa (Minaur), ȘL 
Constantin, Foca, Zanfir (Fa
rul), Toader (Dinamo), Grigoraș 
L,U“ Eltim) Ifrin» (Rulmentul) 
cîte 5 etc.

Trei „oameni de șut" au de
pășit limita de o sută de punc
te. Grivițeanul T. Radu a tre
cut pe primul loc chiar la... 
sosire, cu 109 puncte, Stanciu, 
de la Rapid, are 105, iar Dumi
tru Alexandru, unul dintre cei 
mai experimentați titulari ai 
Stelei și ai Întregului campio
nat, este cotat cu exact 100 
(Geo RAEȚCHI).

chetbaliste, ca și cele situate 
pe locurile 4 (Gabriela Balogh — 
Metalul Salonta, 226 p), 5 (Lau
ra Nițulescu — Metalul Rîmnicu 
Vîlcea, 224 p) și 6 (Camelia 
Hinda — Voința Brașov, 215 p) 
sînt componente ale lotului na
țional, se poate spune că în
trecerea pentru „Trofeul Spor
tul" este dominată de cele mai 
valoroase baschetbaliste ale ță
rii, ceea ce, de fapt, este și 
firesc. încă o mențiune: prin
tre fruntașe se află și două 
componente ale echipei repre
zentative de cadete, care a cu
cerit In luna august, la Timi
șoara, titlul de vicecampioană 

ajutat

ței de a ciștiga, cum de sub
liniat in această direcție (ca 
o dovadă a ceea ce înseamnă 
sprijinul colectiv) este și at
mosfera de lucru de la Ju
ventus I.P.B. Militari (antre
nor : V. Dumitrescu, 
de instructorul Claudiu Petre, 
ca și de sportivii Florin Si- 
inion și Gheorghe Mitruț), loc 
de unde numai în ultimii 5 ani 
au urcat pe treapta întîi 14 
sportivi. în aceeași categorie se 
înscrie și Spartac Stirom Bucu
rești — cu o indiscutabilă po
ziție de lideră în ceea ce pri
vește numărul de titluri în 
acest an la nivelul seniorilor —, 
unde antrenorii Viorica Dra- 
gu, Aurel Ovanez și Constan
tin Mihăilă depun reale efor
turi, ca și Universitatea Cra
iova (Virgil Bălan, Mihai Bo- 
bocică) sau C.S.M. A.S.A. 
MECON Cluj-Napoca (Șerban 
Dobosi, Mihai Bledea), pentru 
a mai oferi cîteva exemple. în 
rest (mai sînt doar mici ex
cepții ici-colo) se plutește în- 
tr-o „dulce" mediocritate și în 
„acidul" vorbelor despre... gră
dina vecinului. Cine spunea 
oare, că antrenorul bistrițean 
Gheorghe Bozga a ajuns, atît 
de devreme, la... final 7 în- 
tr-adevăr, vorbele pot circula, 
dar eficiența muncii nu poate 
fi contestată, iar acest lucru 
s-a văzut chiar la Craiova, 
unde juniorul V. Căluș a avut 
o comportare foarte bună în 
compania seniorilor.

var. 25% a 5.377 lei; cat. C : 
6 var. 100% a 6.939 lei. sau ta 
alegere, o excursie de 1 loc în 
R.S. Cehoslovacă și diferența 
în numerar și 42 var. 25% a 
1.735 lei ; eat. D : 38,25 a 2.812 
lei ; cat. E : 206,75 a 520 lei ; 
cat. F : 296,75 a 362 lei ; cat. G: 
1532.00 a 100 lei.

0 Astăzi, joi. 7 decembrie, 
este ULTIMA ZI în care vă mai 
puteți juca numerele favorite la 
TRAGEREA LOTO de «nUne, vi
neri. 1 decembrie. Reamintim iu
bitorilor acestui sistem că, deși 
se desfășoară după o formulă 
relativ simplă (18 numere extra
se din M, cuprinse ta t extra
geri succesive, a cite * * numere, 
cu drept de cîștig și pentru va- 
vartantele care întrunesc 3 nu
mere din toate cele 18 extrageri), 
tragerile obișnuite LOTO s-au 
impus de-a lungul anilor pri» 

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 6 DECEMBRIE 1989 ; Ex
tragerea I : 26 1 15 27 3 «1 
extragerea a Il-a: 24 6 7 29 
Î9 37. Fond total de eiștiguri: 
704.895 lei din care 208.373 lei, 
report la categoria 1.
• CiȘTIGURILE TRAGERII 

IX1TO MULTIPLE DIN 26 NO
IEMBRIE 1989 ; Faza I : cat J: 

11 var. 25% a 26.250 lei ; cat 2: 
5.25 a 5.697 lei ; cat. 3 : 1,90 a 
3.738 lei ; cat. 4 : 19,00 a 1.574 
lei ; cat. 5 : 101,50 a 295 lei ; 
cat. 6 : 141,25 a 200 lei ; cat X: 
857,75 a 100 Iei. Faza a n-a: 
cat A : 6 var. 25% a 29.875 lei; 
cat. B : 1 var. 100% a 21.510 
lei, sau la alegere, o excursie 
de 2 locuri în R.S, Cehoslovacă 
fi diferența în numerar și M

europeană. Este vorba dspre 
Laura Nițulescu șt Erzsebet 
Ambruș (aceasta din urmă joa
că la Comerțul C.S.Ș. Sf. Gheor- 
ghe, a înscris 168 p și se află 
pe locul 13). Iată si ocupantele 
locurilor 7—12: T. Antoaneta 
Barbu (Metalul C.S.Ș. Rîmnicu 
Vîlcea) 193 p, 3. Edith Jakabfi

HOCHEI: STEAUA PRIMA
$1 ÎN IERARHIILE PRODUCTIVITĂȚII

putem 
mediei

în prima grupă valorică a 
Diviziei A, după consumarea s 
9 etape duble, deci după 54 de 
partide desfășurate, 
consemna menținerea 
de (peste) 8 goluri marcate pet 
meci, înscriindu-se ua total 
de 444 de puncte (dintre care 
273 de către trioul fruntaș) 
Lidera campionatului, Steaua 
deține și în clasamentele efi
cacității „fotoliul de onoare", 
avînd cel mai mare număr de 
reușite la activ, 107 (față de 
96 — Sport Club și 70 — Di
namo), ca și cea mai sigură a- 
părare, cu numai 42 de golurî 
primite (Sport Club 46, Dina
mo 58). în ierarhia individuală 
a productivității, cei mai me
rituoși jucători sînt: Burada 
(Steaua) 30 de puncte (13 go
luri + 17 pase decisive), Hă-

Cu 24 de victorii în tot atî- 
tea partide (!), cu mai bine 
de trei sute de goluri marca
te, cu nu mai puțin de unspre
zece puncte avans după etapa 
dublă de sîmbătă și duminică, 
Dinamo domină, fără doar și 
poate, în mod realmente auto
ritar întrecerea din jocul cu 
mingea pe apă de la noi. lai 
echipa antrenată de Dinu Po
pescu și Liviu Răducanu vrea 
de-acum să bată... propriile re
corduri. în faza de apărare 
însă, Steaua are eficiența „nu
mărul 1“, cu 165 de goluri pri
mite. Atîta doar că elevii lui

u-

Repetăm, deși am mai spus-o 
cu diferite prilejuri, că de 
calitatea activității la nivelul 
secțiilor, a fiecărui antreno: 
depind și rezultatele pe plan 
internațional. Fără un campio
nat puternic, fără competiții 
Ia care să participe adevărate 
valori — oare cum se poate 
justifica prezența la finalele 
unui campionat național a 
nor jucători care într-un în
treg meci abia reușesc să a- 
eumuleze 5—6 puncte ? — nu 
se realizează acea bază solidă 
pentru promovarea unor spor
tivi capabili să facă față exi
gențelor internaționale, indife
rent de categorie.

Specialiștii de peste hotare 
au menționat deseori, pe par
cursul anului, valoarea tenisu
lui de masă românesc. Faptul 
câ Otilia Bădescu și Maria Bo- 
goslov s-au aflat printre pri
mele 16 jucătoare la „mon
diale" (un succes, dacă avem 
în vedere că „plutonul" a fost 
dominat de reprezentantele A- 
sîei), iar cadetele Georgela Co
jocaru și Laura Niculae au cîș- 
tigat titlul continental, consti
tuie argumente incontestabile. 
Ceea ce este, deci, important, 
e tocmai menținerea ștachetei 
la un nivel corespunzător — 
să subliniem și contribuția 
centrelor olimpice de la Con
stanța și Arad —, iar aceasta 
nu se poate realiza decît prin- 
tr-o muncă susținută la toate 
nivelurile și în toate direcțiile.

numărul mare de cîșUgători, in
clusiv a celor care au beneficiat 
de autoturisme Dada 1300. Ast
fel, din lista acestor cîștigători 
spicuim numai cîtiva. care au 
obținut autoturisme la ultimele 
trageri : Ion Radu (din Ploiești), 
Istvan Sandor Nagy (Reghin), 
Ștefan Nedelea (Craiova). Mihai 
Stănescu (București) ultimii 3 la 
tragerea din 17 noiembrie 
Petre Caraghina (București), 
cum și mulți alții.
• Drept „cap de afiș" at• Drept „cap de afiș" a# sfip- 

tămînii curente se anunță a fi 
(alătur! de concursul PRONO
SPORT), TRAGEREA LOTO 2 — 
penultima a acestui an -—. care 
dispune. între altele, de particu
laritatea (unică în felul său) de 
a atribui cîștiguri șl pentru va
riantele care întrunesc numai 
două numere ciștigătoare. Nu 
uitați Că TERMENUL LIMITA 
pentru exprimarea opțiunilor în 
ceea ce privește numerele favo
rite este sîmbătă. » decembrie I 

(Comerțul Tîrgu Mureș) 187 p, 9. 
Luminița Ciocan (Voința Bucu
rești) 186 p 10. Mălina Marina- 
che (Olimpia) 179 p, 11. Marga
reta Veres (Gaz Metan C.S.Ș. 
Mediaș) 177 p, 12. Gabriela Ba- 
diu (Universitatea Cluj-Napoca) 
176 p. (Dumitru STANCULES- 
CU).

lăucă (Steaua) 28 p (22+6), 
Gereb (Sport Club) 25 p (16+9). 
K. Antal (Sport Club) 24 p 
(14+10), Cs. Gali (Viitorul) 18 
p (12+6), Daia (Steaua) 18 p 
(9+9) — care este, de departe, 

’cel mai eficient fundaș. Clasa
mentul triplelor de atac are — 
normal, am spune — o confi
gurație „inspirată" din ordinea 
la zi a productivității echipe
lor. Așadar: linia I a Stelei 
(Dragomir — Hălăucă — Bu- 
rada) 72 p, liniile I (Gereb — 
Gerczuj — Bejan) și II (Șo
tron — K. Antal — Cs. Antal) 
de la Sport Club Miercurea 
Ciuc, cu cite 51 p, linia a II-a 
a Stelei (Andrei — Gliga — I. 
Zaharia) și prima de la Viito
rul Gheorgheni (Andraș — 
Gali — Gergely) cu cîte 35 
(Andi

Cs.
P

VILARA)

Rus nu sînt 
exacți în ofensivă: 
prea mult, cum

la 
ei 

s-a 
zece 

în- 
pen- 
Rea- 
sint,

Viorel 
fel de 
ratează . 
vădit deunăzi, la Oradea, 
puncte în două partide 
semnînd un total cam mic 
tru o candidată la titlu... 
lizările de la „polul opus" 
firește, în dreptul formației a- 
rădene, tinerii de la Vagonul, 
care au... reușit numai un 
punct în clasament după 22 de 
jocuri(!), înscriind de 166 de 
ori, primind, în schimb, 337 de 
goluri.

Dintre realizările individuale, 
continuă să se evidențieze con
stanța lui Vlad Hagiu (Dina
mo), cu 90 de puncte, față de 
61 ale lui Costrăș (Crișul; în 
calcul sînt luate întîlnirile dis
putate pînă la finele săptămî- 
nii trecute), ale celorlalți de 
pe primele zece locuri din top’ 
Gordan (Crișul), Iegariu (Va
gonul), Chiru (Sportul Studen
țesc TMUCB) cite 41, Gcamba- 
șu (Steaua) 40, Sterpu (I.L. Ti
mișoara) 39, Angelescu, L. Ba
lanov (Steaua), Colceriu (Vo
ința Cluj-Napoca) 36. (G. R.).
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SELECȚIE LA CANOTAJ
Secția de canotaj a Clubului Sportiv Olimpia, care a format 

numeroase campioane olimpice și mondiale, organizează o se
lecție în zilele de 18—19 decembrie 1989 și 5—6 ianuarie 1990. 
Vor fi primite eleve născute în anul 1974 șl mai mici, care au 
o înălțime de minimum 176 cm.

Selecția va avea loc la baza sportivă a clubului, situată în 
Șos. Ianculul nr. 128 A, între orele 9—17.

Pentru sportivele admise se asigură condiții gratuite de 
masă și cazare șl transferul pe linie școlară în municipiul 
București.

DE LA I.D.M.S.
Autoturismele DACIA 1310 BERLINA șl BREAK se livrează 

pînă la 31 dec. 1989 cumpărătorilor care au banii depuși la 
C.E.C. în cont pentru autoturism pînă la 31 martie 1987.

Livrările se efectuează în baza numărului de ordine cen
tralizat pe țară, indiferent de magazinul de înscriere după 
cum urmează, la magazinele:

BUCUREȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
municipiul București, județele Giurgiu și Teleorman ;

PITEȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
dețele Argeș, Dîmbovița, Olt, Prahova, Vilcea, Dolj, Gorj;

în
Ju- 
ju-BRAȘOV — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 

detele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș;
BACAU — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 

dețele Bacău, Buzău, Neamț și Vrancea;
CLUJ-NAPOCA — pentru cumpărătorii cu domiciliul 

în județul Cluj ;
IAȘI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 

Botoșani, Iași, Suceava, Vaslui:
TIMIȘOARA — pentru cumpărătorii cu domiciliul ‘ stabil în 

județele Arad, Bihor și Timiș;
REȘIȚA — pentru cumpărători! cu domiciliul stabil în ju

dețele Alba, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți;
BAIA MARE — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 

județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj;
CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju

dețele Dolj șl Gorj;
BRAila — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju

dețele Brăila, Călărași, constanța, Ialomița, Tulcea șl Galați;
SIBIU — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județul 

Sibiu.
Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii eu plata în ra

te se efectuează la magazinul auto la care este arondat ju
dețul de domiciliu.

Autoturismele DACIA 508 se livrează la prezentare — indi
ferent de data de depunere a banilor la C.E.C. pentru autotu
rismul DACIA 1300, sau în baza cecului de depunere în cont 
pentru autoturism a contravalorii autoturismului DACIA 50U 
— de către toate magazinele auto I.D.M.S, din țară, indife
rent de județul de domiciliu.

Vtnz&rile se efectuează in funcție de stocul de autoturisme 
și capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care au 
banii depuși la C.E.C. în cont pentru autoturism, astfel :

AUTOTURISME OLTCIT CLUB — pînă la 30 sept. 1989.
AUTOTURISME DACIA 1410 SPORT — pînă la 31 decembrie 19<m

în ju-
stabil
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FEMININ î
0 OLIMPIA I.E..1. BUCUREȘTI

— GLORIA BUCUREȘTI 2515-2259
(5,5—0,5). Jucătoarele de la O- 
llmpia au luat un start lansat prin Liliana Dabija — «g și 
5, ,a Luca — 423. proîitînd și de 
modesta comportare a cuplului 
oaspetelor format din Mariana 
Buțaru — 385 și Margareta Căti- 
neann — 359, continuare
gazdele s-au aflat la cîrma jo
cului prin Cornelia Ignatencu — 
466 șl Gabriela Dinu — 423, de- 
pășindu-le net pe Florlca Negu- 
țoiu — 352 și Roxana Țureann 
(înlocuită cu Zoica Scarlat) — 
351. Finalul a fost ceva mai echi
librat. Florentina Dumitru (0) — 
411 terminînd la egalitate cu Ana 
Andreescu. Echilibrul s-a rupt 
Insă datorită jocului ea întot
deauna frumos, de data aceasta 
șl eficace, ai Mirelei Rotaru (0)
— 434, care s-a impus cu autori
tate în fața Octaviei Ciocîrian,
— 387, aceasta clacînd și 
dueîndu-și echipa la un 
eșec "Usturător. Elevele antre- 
noarei Cornelia Grecescu au ob
ținut o meritată șl prețioasă vic
torie (Ion PANA) 0 RAPID 
BUCUREȘTI — DACIA PLOIEȘTI 
2469—2314 (6—0). Conflrmînd re
venirea de formă, echipa gluleș- 
teană și-a dominat adversara de 
la un capăt la altul al meciului. 
Acest succes li aduce Rapidului 
două puncte prețioase, care îl 
asigură liniște în apropiata va
canță. Rezultatele cete mal mari 
le-au obtinut Cristina Rădoi — 
449, Elena Bîrnaz — 431 și Elena 
Găman — 404. De la Dacia, nici 
o remarcată. (Mihai ROBU — 
coresp.). 0 VOINȚA CRAIOVA
— METROM BRAȘOV 2371—2262 
(5—1). Victorie lejeră a craioven- 
celor, care au punctat decisiv 
prin Cristina Prigogel — 407 și 
Paula Rădulescu — 403. De la 
oaspete s-a detașat Adina Barbu
— 401. (Teodor COSTIN — co
resp.). 0 DERMAGANT TG. MU
REȘ — C.S.M. REȘIȚA 2454—2365 
(5-1).
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MASCULIN

OLIMPIA REȘIȚA — CON
STRUCTORUL GALAȚI 5419—4986 
(6—0). Cei mai buni au fost E. 
Olari — 931, C. Virile — 922 și 
Ai. Cadar — 901 de la Olimpia, 
respectiv C. Leb'edă — 868. (Pe
tru FUCHS — coresp.). 0 CAR
TAȚI SINAIA — C.F.R. IAȘI 
5083—4868 (4—2). Au punctat mai 
consistent V. Goran — 888 șl V. 
Ovidiu — 870 de la Carpați, res
pectiv I. Iftimie — 879 șl D. Pet
ru — 865. (Vasile FELDMAN — 
COreSD.i. 0 C.F.R. CONSTANTA 
— JIUL PETRILA 5129—5071 
(2,5—3,5). Un meci cîștigat de 
constânțeni datorită. în principal, 
evoluției remarcabile a lui C. Fri- 
gea — 919. De la oaspeți s-a im
pus Gh. Silvestru — 905. (Cornel 
POPA — coresD.). * TEHNOUTI- 
LAJ ODORHEI — CHIMICA TIH
NA VENI 5122—5017 (4—2).
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BUNE,
stadionul din 

eris 10 goluri, 
iune că spec- 
s deplin mul- 
în discuție, 

, ușurința cu 
ajuns in fața 

și au marcat 
■rformanță pe 
reușit-o de 

peții acestui 
7,tra la so- 

ătfv, și rată- 
1 incredibile, 

Astfel, în 
e, militarii au 
iari cit roata 
}une, prin Ro- 
I. Dumitrescu, 
unei dominări 
să combinație 
Vancea îl pu- 
ție de șut pe 
ire deschide 

cum era de 
ii întețesc ca

lul Jipa, dar 
i a prins o zi 
ispinge aproa- 
s, in min. 33, 
lează o min- 
lărarea oaspe- 
: 1—1. Asaltul 
i continuă, dai 
modifică abia 
BALINT, ex-
Lăcătuș, in

ie replică pen
ar bihorean > 
doua repriză 
â a primelor 
ar de această 
nt ceva mai 
n min. 49 prin 

care profită 
ire a fundași- 
■rși: 3—1. Pe- 
îtru campioni. 
>s și în viteză 
rului, perfo- 
’ensiva oaspe- 
ază apărarea 
un tăios con- 

/'mite balo- 
stîlpul din

APARARI
| STEAUA
| F.C. BIHOR

SLABE

teren : moale, 
Circa

Stadion Steaua : ____
timp rece ; spectatori ____
6000. Șuturi t 32—12 (pe poartă : 
19—7). Cornere : 16—S Au mar
cat : LĂCĂTUȘ (mini 33), BA
LINT (min. M și 78). D. PETRES
CU (min. 49). ROTARIU (min. 
W) HAGI (mm. 63). respectiv 
Ov. LAZAR (min. 16 și 73), VAN- 
----  68) și CHEREGICEA (min.
(min. 82).

STEAUA :
cu. Negri u. . .
nea), UNGUREANU (min. 
timon) — Mujnai. HAGI, 
RIU, I. Dumitrescu — 
LĂCĂTUȘ.

F. C. BIHOR : JIPA (min. St 
Șerban) — Bala), Euoico, Biszok, 

Baba — Gheczl, cheregi, Mureșan, 
Terheș (min. 73 Hupte) — VAN
CEA, OV. LAZAR.

A arbitrat I. Crăclunescu (Km, 
Vîlcea) ; la linie : V. Ciocan 
(Bistrița) Șl V. Donțu (Galați).

La speranțe : 4—0 (1—0).

LunR — D. 
Iovau (min.

Petres- 
66 Ml- 
63 Ar- 
ROTA- 
Baltnț,

dreapta lui Lung. In min. 60 
consemnăm golul iui ROTA- 
RIU, atît de lipsit de șansă în 
acest meci: 4—1. Peste numai 
3 minute, cel mai frumos gol 
al meciului, printr-un șut sen
zațional al lui HAGI, de la 25 
metri, direct la vinclu : 5—1.
Două bune ocazii pentru oas
peți, cu Ov. Lazăr și VAN
CEA la pupitru, ultimul reu
șind să reducă din handicap 
în min. 72: 5—2. Ultimele trei 
goluri sînt semnale de OV. LA
ZĂR, 5—3, (min. 75), BALINT, 
6—3 (min. 78) și CHEREGI, 
6—4 (min. 82), pentru ca în ul
tima parte a meciului să a- 
sistăm la o ciudată „miuță" 
propusă de orădeni și accepta
tă de steliști, jocul de-a latul 
terenului neavînd, după păre
rea noastră, nici o noimă.

Victor NIT*

ÎN VERVĂ DEOSEBITĂ
telefon). 6ta- 

făcut necesară 
ilă a echipa- 

fapt care a 
perea întîlnirii 

șapte minute 
la <na re- 

mpoânelor tu- 
După lovitu

rii asistat mult 
aprige pentru 

de nervozitate 
butul partidei, 

spectacolului 
încheiat rapid, 
joc cu multe 

>e, goluri nu- 
revenind în 

ei gazdă, care, 
poziție de joc, 
izeze un scor- 
multe opinii, 
i bune partide 
mat. Oaspeții 
npereze elanul 
lilov printr-o 

icioasă în 
: < teren, dar 
să se impună în 
ile cu impetuo- 
sîi și Predatu, 
i. Deschiderea 
lus în min. 20,
i executat cu
o lovitură dc 
nălțat în mare 
npra întregului 
cători, a în

căpui : 1—0.
m intervine cu 
șut periculos 

4. 29 se va pro- 
scorului : pre- 
a Iui Predatu, 

î incisivul ata- 
hcazâ din nou:
ii două minute,

I
Stadion „Municipal*  ; teren 

înghețat, tare ; timp închis, fri
guros ; spectatori — circa 11.000. 
Șuturi : 20—6 (pe poartă : 15—3). 
Cornere î 3—2. Au marcat : VA- 
SII (min. 20, 29, 31), PREDATU 
(min. 71) șl POPICU (min. 90).

F.C. INTER : V. Marcel — Co- 
tora, Boar, BUCUR, LAUREN- 
ȚIU — Jurcă, Mărgărit (min. 38 
Poplcu), MAJARU, SZENEȘ 
(min. 79 M. Stănescu) — VASH, 
PREDATU.

F.C. OLT : Gheraslni • 
Mihali, Moraru, Ciobanu 
64 Gruia) — Cireașă, 
PISTOL, Ad. Georgescu 
dan, V. Popa.

A arbitrat M. Niculescu_ (Bu
curești) ; la linie : C. 
ghe (Suceava) si M.
(Tg. Jiu).Cartonașe galbene ; 
DUDAN. LAURENȚIU,

5 (3) 
0

— Ruse, 
(min. 

Eftimie, 
— Du-

Gheor- 
Ștefănoiu

BOAR.
__ ___  ______ . , POPICU.
La speranțe : 2—i (6—1).______

același inspirat VASÎI sesizează 
o neînțelegere între apărătorii 
lui F.C. Olt, interceptează ba
lonul și îl trimite în plasă : 
3—0.

Repriza secundă ne va ofe
ri timp de aproximativ 2fl 
de minute un joc mai echili
brat, după care F.C. Inter reia 
dominarea și majorează dife
rența in min. 71 : lovitură libe
ră executată de Majaru șl PRE. 
DATU, care urmărise atent, în
scrie din apropiere : 4—0. în
min. 90, după o spectaculoasă 
acțiune ofensivă Predatu — 
Văsîl — POPICU, ultimul 
fructifică co un șut sec : 5—0.

Eftimie IONESCU

DUPĂ O MARE
PETROȘANI, 6 (prin te

lefon). Incepind, dacă permi
teți, cu concluziile, am asis
tat la o partidă cu destule 
virtuți, insă pe alocuri aspră 
și din cauza suprafeței de joc, 
care a constituit un handicap 
serios pentru ambele comba
tante, pe unele porțiuni te
renul semănînd (in ciuda efor
turilor clubului organizator) cu 
un adevărat patinoar. Judicios 
dispusă, calmă ți lucidă. Vic
toria a ferecat, pe cit i-a stat 
in putință, căile de pătrundere 
spre buturile lui Nițu. Iar a- 
tunci cînd combinațiile petro- 
șenenilor au străpuns totuși li
niile dispuse în fața careului 
bucureștean, Nițu s-a dovedit 
un goalkeeper inspirat și brav, 
aflat intr-o zi de excepție. Ca 
argumente, in sprijinul afir
mației, fiind tocmai cele trei 
parade spectaculoase și mai ales 
eficace la șuturile lui Bîcu (din 
min. 7, de la numai 8 m), I. 
Varga (din min, 22, de la 14 
m), Florescu (din min. 37) și, 
poate înainte de toate, la 
„bomba" din unghi a lui Ne- 
grilă, după numai un minut, la 
care jucătorii Jiului au recla
mat gol, susținînd că balonul 
a depășit linia porții.

La reluare, tonusul partidei 
scade o dată cu scurgerea mi
nutelor, plătindu-se prețul efor
turilor (și nu au fost puține !) 
din prima jumătate a întîlnirii. 
Fazele de construcție se com
primă la maximum, precipita- 
tarea în joc își face tot mai 
simțită prezența, apar și car
tonașele galbene, unele primite 
însă copilărește. Cele mai lim-

RISIPA DE
I JIUL 
I VICTORIA PUNCT MERITAT DE OASPEȚI

Stadion „Jiul" ; ____
alunecos ; timp friguros, 
bun pentru fotbal ; sjre, 
— circa 6000. Șuturi : 10—3 
poartă : 4—2). Cornere ;

JIUL : Ghițan — NEGRILĂ, 
Sedecaru, Mlhăilă, B. POPES
CU — M. Cristea, L Varga, 
BÎCU, Florescu (min. 72 Moro- 
mete) — HENZEL, Lasconi (min. 
83 V. Păuna).

VICTORIA : NITU — Ursu, D. 
ȘTEFAN, M1REA, M. Pană — 
D. Daniel, C. SOLOMON, Hanga- 
nu, Ursea — Tiră (min. 70 V. 
Cojocaru ; min. 83 Culcear), Co- 
raș.

A arbitrat L Velea (Craiova); 
la linie : Gh. Dumitrașcu (Con
stanța) Și M. Ilieș (Odorhel).

Cartonașe galbene : URSU,
NEGRILA, SEDECARU, I. VAR
GA. D. ȘTEFAN, M. PANA. 
CORAȘ.

La speranțe s 2—0 (2—0).

teren greu, 
dar spectatori 
(pe 

4-1.
B.

pezi situații de marcare vor 
surveni la buturile lui Ghițan, 
în urma pătrunderilor lui Țîră 
(min. 49 și 52 — ah, driblingul 
în plus !). O fază care a stîr- 
nit multe comentarii s-a con
sumat în min. 67, cînd B Po
pescu a respins de lingă Țîră, 
derutîndu-și propriul portar, și, 
presat de C. Solomon, M. Cris- 
tea a deviat balonul în propria 
poartă, 
poziții 
șierul 
Velea

VICTORIA DĂRUIRII
TIMIȘOARA, C (prin tele

fon). O victorie muncită, la 
capătul unei dăruiri extraordi
nare, cum „Poli" nu a oferit 
de mult entuziastului său public 
A fost un meci în care local
nicii au atacat dezlănțuit, do- 
minînd copios. Această ofensi
vă continuă a fost înlesnită, de
sigur, și de faptul că Univer
sitatea și-a propus, in mod e- 
vident, o remiză, după scena
riul mai vechi al betonului i- 
talian. Dacă adăugăm că oaspe
ții au tras un singur șut în 
prima parte (Badea, în min 
19, de la 30 de metri), ne dăm 
sema că jocul craiovenilor s-a 
bazat aproape exclusiv pe a- 
ceastă tactică de așteptare, în 
fața unei ofensive insistente, 
dar în egală măsură sterile, în 
fața „zidului" de nepătruns ri
dicat la comanda lui Gh. Po
pescu. Nenumăratele atacuri ti
mișorene, deși presărate cu 
destule ocazii, anunțau spre fi
nal un rezultat de egalitate, 
cind, în min. 88, la o pasă in 
adincime a Iui Bârbosu, trimi
să în careu, Cristescu l-a faul
tat pc N. Mănăilă și penalțyul 
indiscutabil a fost transformat 
de C. VARGA.

Să reamintim cîteva din sec
vențele care au dus în 
acest gol dramatic, la 
unei partide în care — 
victoria timișorenilor 
deplin meritată. In 
parte, echipa lui C. Rădulescu 
a forțat din start șl a ratat 
prin China (min. 1), Varga 
(min. 4), același Varga (min. 
27), pentru a culmina cu dubla 
ocazie a perechii Oloșutean — 
Cașuba, spulberată de Gh Po
pescu in extremis. După pau
ză, ofensiva timișoreană crește, 
în min. 49, Trăistaru trimite 
spre „vinclu". cu

final la 
capătul 
însă — 
e pe 

prima

capul, dar

DOUA GOLURI FOARTE FRUMOASE
(prin telefon), 

fazele din care 
» goluri în pri- 
ute. Totuși, in 
dea a executat 
lovitură liberă 

îlui, însă Tene, 
uranță, iar 
1, scă, t 
ijuns doar 
i, dar s-a 
jutul și, porta- 
i-a plonjat ia 
it apoi Vlădoiu • 
ip“ din careu, 
?țte al lui Te- 
’risăceanu (min. 
it, foarte puțin 
. In rest, domi- 
lor, cu atacuri
Insă, car*  

ii echipei 
grupeze și 
le, Butufei 
voluînd ca 
•ețe fotbalistică^ 
imos, însă, dupâ 
47 putea fi 0—1; 

>at șpre poarta
șutat imprecis.

in
Pe 
cu 

pri

au 
din 

să

în

Două minute mai tirziu putea 
fi însă 1—0, Tene avînd iarăși 
o intervenție de excepție la 
pătrunderea lui Grigoriu. Jo
cul anunța golul și scorul a 
fost deschis în min. 53 : a fost 
un gol superb, dintr-o fază su
perbă : r.~—
din viteză, de 
scmiînălțime 
venit lansat, a 
imparabil. din 
lui. Din acest . .
da a căpătat valențe noi, Arge
șul a șarjat îndeosebi prin trio» 
-ul Prisăceam*  — Vlădoiu — 
Grigoriu, Flacăra s-a apărat 
dîrz ,și a contraatacat periculos 
prin Văidean și Lala (mare o- 
cazie a ultimului in min. 70, 
intervenție extraordinară a 
portarului Speriatu). Al doilea 
gol. Ia fel de frumos ca și 
primul, a fost înscris de ace
lași GRIGORIU, el lobînd, din 
marginea careului, balonul du- 
cîndu-se parcă pus cu mina la 
vinciul porții (min. 78): 2—0 
pentru F.C. Argeș, care obține 
o victorie absolut meritată, ar-

Prisăceanu a centrat 
pe dreapta, la 
și GRIGORIU, 

reluat, direct, 
marginea careu- 
moment, parti-

| F.C ARGEȘ t (0) I| flacăra 0 1
Stadion „1 Mai- ; teren bun ; 

timp frumos, dar rece : specta
tori — circa 8000. Șuturi : 16—8
(Pe poartă : 8—4). Cornere s
7—3. A marcat 1 GRIGORIU 
(min. S3 și 78).

F.C. ARGEȘ : SPERIATU — 
Eduard, Pîrvu, Stancu, TănaseEduard, Pîrvu, Stâneu,
— M. STOICA (min. 85 Voieu), 
Bănuți, PRISACEANU — VLA- 
DOIU, Dican (min. 80 
GRIGORIU.

FLACÂRA : TENE — 
Beldie, BUTUFEI, Balaur 
mlș, Dragnea, Chiriță, D. 
(min. 60 Marcu) — 
Stere (min. 02 Lala).

A arbitrat B. Petreaeu (Bra
șov) ; la linie : Fl. Popescu (Plo
iești) și S. Ursu (Suceava).

Cartonașe galbene : STERE 
BANUTA.

La speranțe : •—J (0—0).

Gîlcâ),
zare,
- Ti- 

_  Sava 
VAIDEAN

• . .......... .
gumentul nr. 1 fiind evoluția 
ei foarte bună de după pauză.

Lowonjiu DUMITRESCU

i. La semnalizarea unei 
de ofsaid de către tu- 

M. Ilieș, „centralul" I. 
nu a validat, însă, golul.

Mihai CIUCA

EXEMPLARE
j „POLI TIMISOARA
I UNIV. CRAIOVA

Stadion „1 Mai" ; teren 
ghețat ; timp frumos ; specta
tori — circa 30 000. Șuturi : 16—5 
(pe poartă : 10—3). Cornere :
5—0. A marcat VARGA (min. 88 
— din 11 m).

POLITEHNICA : Almășan — 
C. VARGA, CRĂCIUN, Ionuț. 
Stolcov — CHINA, Vlaicu (min. 
56 BARBOSU), Timofte Tt (min. 
81 Mănăilă), Cașuba — OLOȘU
TEAN, TRAISTARU.

UNIVERSITATEA : CRIȘAN — 
Bica, SANDOI, GH. POPES
CU, C. Gheorghe — Ciurea, AD. 
POPESCU, Cristescu, Badea — 
ȘL Stoica, Papa (min. 46 Neagoe). 
Neagoe).

A arbitrat J. Grama ; la linie; 
V. Alexandru (ambii din Bucu
rești) șl T. Demlan (Zalău).

Cartonase galbene : ALMA- 
ȘAN, CAȘUBA, GH. POPESCU. 
NEAGOE, CRIȘAN.
La speranțe : 0—1 (0—0).

• ———————
Crișan — în zi mare — parea- 
ză salvator. Pe fondul acestei 
dominări totale, Ciurea scapă 
pe contraatac (min. 53), dar 
Oloșutean intervine cu succes. 
Urmează „bomba" lui Cașuba 
(min. 54), un nou șut necruță
tor al lui Crăciun (min. 58), 
dar același Crișan e la post, 
în min. 68, centrare Bărbosu, 
„la două capete", dar Oloșu
tean și China ratează de puțin 
intercepția. In min. 75, cînd 
toți jucătorii timișoreni se a- 
flau în treimea adversă, Badea 
pornește de unul singur, 
ratează marea ocazie a 
victorii craiovene, 
efortul fizic, fără sprijin.

epuizat

dar 
unei 

de

toon CHIRILA

HUNEDOARA, 6 (prin tele
fon). Start lansat dj ambele 
părți, alergîndu-se mult, 
fiindcă nici nu se putea altfel 
pe un timp care te trimitea 
mai degrabă la gura sobei. 
Fiecare echipă aruncă în pri
ma linie cite trei jucă
tori, părînd a refuza va
rianta remizei. Hunedorenii se 
angajează intr-o cursă de se- 
mifond, cu un joc mai comba
tiv, în timp ce brașovenii se 
arată mai „simpliști" prin 
sprinturile lor. Partida place, 
este angajantă, insă puținii 
spectatori vor să vadă golul. 
Prunul cade in min. 23, în 
urma unei lovituri libere de la 
II m, executată de Gabor, cere 
ii „pune" mingea pe cap lui 
COCAN și acesta deschide sco- 
rul. Postolache este, în min. 39, 
doar la 4 metri de al doilea 
gol, dar reia la... 6 metri peste 
bară ! Nu trec decit două mi
nute și același COCAN, tot cu 
capul, și tot din centrarea lui 
Gabor, la un corner înscrie din 
nou. In min. 43, după un tir 
prelungit la poarta lui Ioniță, 
încheiat doar cu un corner, în 
urma executării respectivei lo
vituri de colț, PlRVU reduce 
din handicap cu un violent șut 
sub „transversală".

Același aspect echilibrat a) 
jocului și la reluare, cu ocazii 
de gol alternînd la ambele 
porți (cele mai clare fiind ale 
lui Peteu, în min. 60. și An- 
drași I, în min. 62), dar și cu 
egaiitate pe tabelă. în min. 66, 
la centrarea lu! Nedcl- 

cearu, MANDOCA înscrie cu 
capul. Apărarea Corvinului 
se clatină tot mai des, Nedel-

DESPRINDERE
PLOIEȘTI, 6 (prin telefon). 

O primă repriză săracă în fot
bal, pe care localnicii au con- 
trolat-o în marea majoritate a 
timpului, in vreme ce studenții 
bucureșteni au mizat doar pe 
apărare. Atacurile petroliștilor, 
care l-au căutat cu insistență, 
pe dreapta, pe Greaca (bine 
marcat de Ciucă, dublat, cu 
rindul, de către un mijlocaș), 
n-au reușit să desfacă însă de
fensiva bucureșteană. în aceste 
condiții ocaziile de gol au fost 
extrem de rare, cele 2—3. șu
turi expediate de ploieșteni de 
la distanță fiind blocate de R. 
Lucescu. Așa s-a întîmplat în 
min 8 (Manea) și 22 (Bîscă). 
între timp, însă, în min. 20, la 
o pătrundere a lui Bîscă, aces
ta a fost faultat clar de Pană, 
în suprafața de pedeapsă, dar 
conducătorul jocului a „scos“ 
infracțiunea în afara careului 
și lovitura liberă a rămas fără 
rezultat. Două contraatacuri 
bucureștene, prin Stănici (min. 
33) și Dobre (min. 45), au în
cheiat o primă repriză de foar
te slab nivel tehnic.

La reluare. în min. 59, Pe
trolul își vede răsplătite efor
turile și tabela va arăta 1—0 : 
o acțiune purtată pe pai .ea 
dreaptă face ca balonul să a- 
jungă Ia Matei, acesta îl trimi
te in diagonală spre MANEA, 
care pătrunde și șutează jos, 
în colțul opus fără replică 
pentru R. Lucescu. Tn continua
re, gazdele- reușesc să marche
ze și al doilea gol prin NUȚĂ 
(min. 65), care a reluat, din a- 
propiere, cu capul, balonul re- 
centrat de Manea. Urmează alte 
trei mari ocazii ale localnicilor.

OFENSIVA SUSȚINUTA A GAZDELOR
BACĂU, 6 (prin telefon). Vi

zibil apăsată de miza acestui 
meci, echipa locală (cu cel mai 
deficitar „adevăr") a construit 
cu multă dificultate în prima 
repriză, ofensiva sa aproape 
neîncetată izbindu-se de un 
„zid" (mișcător) constănțean 
riguros în mai toate fazele. 
Așa se face că localnicii s-au 
zbătut fără folos de-a lungul 
primelor 45 de minute, în care 
au avut puține ocazii de a 
marca, nereușind decit un sin
gur șut pe spațiu] porții, la 
reluarea „dintr-o bucată", de 
la 18 m, a Iui G. Radu, dar pe 
direcția portarului (min. 
Constănțenii au ieșit rar 
treimea proprie, unica lor 
țiune periculoasă, datorată 
M. Popa, încheindu-se cu 
șut înșelător în colțul scurt, de 
unde Alexa a respins în cor- 
nes.

Repriza secundă, mult mai 
tranșantă, a început cu o... 
mare neșansă a lui Șoiman, 
care a reluat fulgerător din 
marginea careului mic, la cen
trarea lui Scînteie, în... „trans
versală" (min. 48) ! Dominarea

35). 
din 
ac- 
lui 
un

totală (cu fundașii dincolo de 
linia de centru) se va solda 
cu încă o ratare (min. 57 —
Scînteie, excelent deschis în 
adincime de Șoiman, a liftat 
mingea pe lingă Anton, dar și 
pe lîngâ bară), insă și cu un 
gol înscris la o foarte frumoa
să fază : 
șutul, 1
dreapta, a centrat, peste apă
rători, Ia Scînteie, recentrare 
cu capul și ȘOIMAN, tot cu 
capul, a trimis balonul in pla
să (min. 60). Pe fondul ieșirii 
logice a oaspeților din stricta 
defensivă de pînă atunci, gaz
dele își vor mări avantajul, în 
min. 70, după o acțiune foarte 
rapidă: Tismănaru l-a lansat 
pe Scînteie pe stingă, centrarea 
acestuia de pe linia de fund 
fiind finalizată de TISMANA- 
RU cu un șut sec din centrul 
careului t 2—0, Finalul echili
brat de meci îi arată pe bă
căuanii preocupați de păstrarea 
unui rezultat meritat cu priso
sință. Totuși, în min. 89 ei 
au ratat o detașare și mai 
clară : Andrieș a executat în
cet un penalty, just acordat

Burleanu a simulat 
pătrunzînd apoi pe

| CORVINUL 
I F.C.M. BRAȘOV

Stadion Corvinul ; teren bun ; 
timp friguros ; spectatori — cir
ca 1 000. Șuturi : iș—14 (pe poar
tă : 4—11). Cernere t 5—6. Au 
marcat : COCAN (min. 23 șl 41). 
respectiv PlRVU (min. 43) și 
JjlANDOCA (min. 66).

COR VIN UI. j IONITA — 
âac, STROIA, TîFnoveanu, 
CAN — - -
nlcă — 
min, «6 
bor.

F.CJH.____ . ____
mănescu, F. Moldovan, PATRU, 
Ghergu — Drâgan, Nedelcearu, 
MANDOCA — Andrași I, PlRVU 
(min. 83 Csekc), SELINESI (min. 
09 Lungu).

A arbitrat G. loneseu (Bucu- 
Dinescu 
Ursachi

Bar- 
____ CO- 

I. Peteu, Chezan, Bă- 
Uleșan (min. 37 Nleșa ; 
Bozga), Postolache, Ga

brașov î Santa — co-

rești) ; la linie : 
(Rm. Vîlcea) $1 
(Bacău).*

Cartonașe galbene 
GABOR, PÎRVU.

Ia speranțe : 4—1

N, 
I

CIIEZA N.

(1—0).

cearu avînd în min. 68 o idea
lă situație, dar șutează in 
Ioniță. în min. 80, o fază i- 
dentică, cu Gabor și Șanta în 
respectivele roluri. Același Ga
bor trimite, cu 
„tranversală" în penultimul 
minut de joc și, astfel, brașo
venii se întorc acasă cu un 
prețios și meritat punct, în 
sprijinul afirmației pledind și 
sugestivul raport al șuturilo. 
pe poartă, net favorabil echipei 
oaspete, de parcă ea ar fi jr 
cat pe propriul teren.

capul, în

Adrion VASiLESCU

DUPĂ PAUZĂ
I PETROLUL
| SPORTUL STUD.

2 (0)
0

Stadion „Petrolul- ; teren pu
țin alunecos ; timp frumos, dar 
rece ; spectatori — circa 10.000. 
Șuturi : 12—3 (pe poartă : 7—2). 
Cornere : 17—2. Au — *'  
MANEA (min. 59) 
(min. 65).

PETROLUL : Liliac 
Pitulice, C. ȘTEFAN, 
Mocanu, Mate), c. ~ 
Greaca (min. 80 Hincu). 
(min. 51 NUȚA), MANEA.
SPORTUL STUD. : R. Lucescu 

— M. Popa, C. Pană, CRJSTEA, 
CIUCA — M. MARIAN, ~ ' 
Olteanu, Stănici (min. ' 
chi) — S. Răducanu 
V. Iorgulescu), Dobre.

A arbitrat V. Curt
ta), la linie : Al, Renghel (Vas
lui) și M. Ivăncescu (Brașov).

Cartonașe galbene : S. RADU- 
CANU.

La speranțe : 3—0 (1—0).

s>
mar at :

nuta

— d. Popa, 
. Manta — 
LAZAR — 

BÎSCă

R.
Tirlea, 

74 Buțer- 
(min. 66

(Constan-

s.

•.. . —. ■
toate aparțin ind lui Nuță (min. 
74, 80 și 83 — ultima dată o 
spectaculoasă „foarfecă" din 6 
metri). In final, nemaiavînd ni
mic de pierdut. Sportul Stu
dențesc se vede ceva mai des 
în atac V. Iorgulescu (min. 85) 
și Dobre (min. 86) șutează 
peste „transversală" din bune 
poziții, iar în min. 88 to*  Do
bre nu nimerește ținta la o 
lovitură liberă de la 18 m. 
Victorie meritată a ploieșteni- 
ior, în fața unei echipe care 
nu și-a găsit deloc cadența.

Gheorghe NERTEA

f S.C. BACĂU 
I F.C. FARUL

2 (0)
O

Stadion „23 August*  : teren
bun, puțin înghețat ; timp în
sorit ; spectatori — circa 8000. 
șuturi : 15—5 (pe poartă : 5—1). 
Cornere : 11—3. Au marcat : 
ȘOIMAN (min. 60) și TISMANA- 
RU (min. 70).

SPORT CLUB i Alexa — An
drieș, GH MUNTEANU, FîșiC, 
Cludln — G. RADU. Burleanu, 
TISMANARU — ȘOIMAN (min. 
82 Arieni). SCÎNTEIE, Hodini 
(min. 54 G. Fulga).

FARUL t Anton — M. Dumi
tru, TATARAN. Dinu. Cămui — 
Dorobanțu (min. 74 Biibora), 
Zahlu. G. Mlhai (min. 72 Bu- 
toiu). Tufan — M. Popa, Funda.

A arbitrat 8». Petrescu (Bu
curești) : la linie : cr. Tcodo- 
reseu (Buzău) șl C. sorcscu (Pi
tești).

Cartonașe galbene : ZAIHU. 
ALENA. TATARAN.

La speranțe t 3—0 (♦—0)

pentru faultul in careu al lui 
Dinu asupra lut Sefnteie, și An
ton a respins.

George ROTARU
• Ieri. în divizia 3 (meci res

tanță) • F.CJtf. Caracal — Rapid 
1—1 (0—0).



Campionatul Mondial

de handbal feminin
GUG-HALLEN, 6 (prin tele

fon, de al trimisul nostru spe
cial) Marția seara, tîrziu, re
prezentativa feminină de hand
bal a României a întîlnit for
mația Cehoslovaciei, pe care a 
învins-o cu 30—18 (15—7), în 
prima partidă din:; Cadrul se
riei semifinale B a Campiona
tului Mondial pentru califica-: 
rea în grupa A.

Handbalistele noastre »au 
prestat un ioc foarte bun, în 
care am recunoscut schemele 
tactice îndelung pregătite, dar 
și pe acelea adoptate în dimi
neața dinaintea partidei, ca 
urmare a evoluției, în aceas
tă întrecere, a adversarelor. 
Punctul forte al echipei noas
tre '-a constituit apărarea, ca
re. pe semicerc, s-a mișcat cu 
agerime în urmărirea adversa
relor cu mingea,- tnchizînd 
prompt culoarele - de aruncare 
și declanșînd contraatacuri ful
gerătoare, fructificate ds Dol-

DEBUT VICTORIOS ÎN SEMIFINALE: 
ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 30-18

ciu, Luca, Duca șl, spre final, 
de Lefter. Atacurile au fost, 
după împrejurări, bazate pe o 
circulație rapidă a jucătoarelor 
și a mingii, cu schimburi de
rutante și pase greu de prevă
zut, »au voit lente pentru a 
rupe ritmul partenerelor de 
întrecere. Au jucat bine și in
terii, în primul rînd Matei, iar 
în poartă Moidovan șl Roșu au 
apărat cu succes.

Jucătoarele cehoslovace au 
luptat cu dîrzenie, iar meritul 
handbalistelor noastre este cu 
atît mai mare, cu cît au opus 
o dîrză rezistență, fără a scă
dea ritmul — atît în ofensivă, 
cît și în defensivă — de-a lungul 
întregii partide.

Scorul l-a deschis Matei 
(min. 2), în min. 4 a fost 1—1, 
după care fetele noastre au 
înscris >'de opt Ori (9—1 în min. 
17). Echipa României a condus 
tot timpul,- jucătoarele cehoslo
vace s-au 'apropiat la 5 puncte 

în min 39, pentru ca din min. 
54 diferența să crească din nou 
în favoarea învingătoarelor. 
Marcatoare . Luca 9 (5), Dol- 
ciu 7, Matei 4, Letter 3 (1), Du
ca 2, Drăgănescu 2, Cozma 1, 
Tîrcă 1 Iovănescu 1. Din echi
pa cehoslovacă, cele mai mul
te goluri le-ău marcat Duri- 
sinova 6 și Hamar.kova 8 (fie
care transformînd și cite două 
aruncări de la 7 m).

Alte rezultate din grupa B : 
Polonia — Bulgaria 25—23, R.F. 
Germania — Japonia 22—11 ; 
grupa A : Austria — Suedia 
15—15, Danemarca — Olanda 
14—12, R.D. Germană — Fran
ța 25—17.

• La Sindal a fost progra
mat aseară, tîrziu. meciul 
România — Polonia. Rezultatul 
nu pe-a parvenit pină la ora 
închiderii ediției.

Mireea COSTEA

Din nou în turneu in Europa, selecționata de rugby a Noii Zec- 
lande (cunoscută și sub titulatura AH Blacks) zdrobește tot ce-1 
lese în cale. Prilej cu care comentatorii scormonesc trecutul șl află 
că ultima înfringere (între timp s-a consumat și o „Cupă Mondi
ală") a performerilor de la Antipozi datează din exact 15 noiembrie 
1986, ceea ce înseamnă mal mult de 3 ani de succese continue. 
Atunci, echipa Franței obținuse o victorie, „rămasă pentru istorie", 
cum avea să se spună, cu 16—3. Aceiași comentatori au desco
perit. însă și un alt „amănunt" : că din noiembrie 1986 pînă acum 
doar 5 jucători au Ieșit din această echipă ! Ceea ce sugerează 
ideea că menținerea aceleiași formații, care să cîștlge foarte mult 
în omogenitate, ar putea fi (încă) unui dintre secretele izbînzilor cu 
care ne-au obișnuit rugbyștii neo-zeelandezl. Oricum ar fi, invinci- 
bialitatea începe, totdeauna, de la o înfringere...
-----------------------------------------------------------------------RECORD
Agențiile de presa au dat publicității, zilele trecute, o știre care 

a părut, pentru toată lumea, la început, banală. Un alpinist japonez 
Alko Fukoko — a reunit să escaladeze. Intr-un timp record, înăl
țimile vestitului munte autohton Fuji Yama. Cei ce s-au mirat, au 

făcut-o pe bună dreptate : asaltul muntelui s-a efectuat în vreo 
4 zile, ceea ce nu-i deloc senzațional, numai că, alpinistul este în 
vîrstă de 11 ani, iar recordul, deși nu-i nici mondial, nici națio
nal, privește persoana acestui fenomenal îndrăgostit de mișcare, el 
reușind să doboare propriul record de urcare a muntelui, încercare 
efectuată pînă acum în întreaga sa viață de peste 400 de ori 1

l—- - - ^4^- - - - - - -
NEW YORK, 6 (Agerpres). 

în primul meci al turneului pe 
care îl întreprinde în S.U.A., 
echipa sovietică de hochei pe 
ghțață Himlk Voskresensk a 
întrecut cu scorul de 6—3(2—0, 
1—1. 3—2) formația Los An
geles Kings.

MONTREAL, 6 (Agerpres). 
Concursul de sărituri cu schiu-

„NUMĂRUL 1“ IU TENISUL MONDIAL FEMININ
Jucătoarea de tenis din foto

grafia noastră nu mai are ne
voie, cel puțin așa credem, de 
prezentare Totuși, noi o fa
cem : Steffi Graf. Cîștigătoare 
a Marelui Șlem, ca și a tit
lului olimpic în 1988. în 1989, ea 
a pierdut o singură finală 
(cea de la Roland Garros, vă 
mai amintiți 7 în favoarea ju
cătoarei spaniole Arantxa San
chez), adjudeclndu-șl din nou. 
tilurile de la Wimbledon, 
Flushing Meadow și Australia 
Este, din august 1987, pe locu! 
1 în lume, loc pe care anun
ță că nu îl va ceda prea u- 
șor Deocamdată, după cum se 
prezintă lucrurile, nici nu are 
cine s-o concureze...

CUPELE EUROPENE
Rezultate înregistrate in 

prima manșă din turul 
II al cupelor europene de 
volei masculin : Cupa Cam
pionilor Europeni : PhiUpa Mo
dena— Delta Lldyd (Olanda) 
3—0; Holte (Danemarca) — 
Ruda Hvezda Praga 3—1 ; 

-C.V. Palma (Spania)—Strassen 
(Luxemburg) 3—0 ; Olympiako» 
Pireu — Ț.S.K.A. Sofia 2—3 ; 
Vojvodlna Novi Sad — Dinamo 
Tirana 3—0 ; S.C. Leipzig — 
Sokol Vlena 3—1 ; Cupă Cupe
lor : Dinamo Moscova '— Ren- 
tokil (Olanda) 3—1 ; Ujpest 
Dozsa — Sonmez Filament

G.E. DE ȘAH
VARȘOVIA, 6 (Agerpres). Cu 

o rundă înainte de încheierea 
Campionatului European de 
șah pentru junioare, de la 
Tarnow, în clasament conduce 
maestra sovietică Svetlana Ma
tveeva, cu 8,5 puncte, urmată 
de coechipiera sa Korkina — 
8 puncte, Peiceva (Bulgaria) — 
7,5 puncte etc. Rezultate din 
runda a 10-a : Szmlgelska — 
Matveeva 1—0. Lewandowska 
— Korkina remiză, Kunze —

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM > Crosul da la 

Nantes (Franța) 1 revenit atle
tului englez Dave Clark, care a 
parcurs distanța de 11 km th 
33:16. Cursa feminină desfășura
tă pe un traseu în lungime de 
5 km. a fost cîștlgată de spor
tiva franceză Annette Sergent

BASCHET > Turneul masculin 
de la Singapore a fost cîștigat 

rile disputat pe trambulina de 
70 m de lș Thunder Bay (Ca
nada), contind pentru „Cupa 
Mondială", a revenit sportivu
lui finlandez Ristu Laakonen, 
cu 235,4. puncte (sărituri de 89 
șl 93. m). L-au urmat concu- 
renții austrieci Andreas Felder 
— 229,4 p, Heinz Kuttin — 226 p 
și cehoslovacul Pavel Ploc — 
221,9 puncte.

LA VOLEI MASCULIN
(Turcia) 3—1 ; Levski Spartak.
Sofia — Aero Volodena Vodă 
(Cehoslovacia) 3—1 ; Mladost 
Zagreb — Sisley Treviso 0—3 ; 
Traktor Schwerin — Mexicano 
Parma 0—3 ; „Cupa Confede
rației europene" : Animo Sneek 
(Olanda) — S.C. Moers (R.F. 
Germania) 1—3; Sever Novo
sibirsk — Slavia Sofia 3—0 ; 
Partizan Belgrad — Montpel
lier 3—0, Akademik Varna . — 
Automobilist Leningrad 0—3 ; 
Falconara (Italia) — Panathiha- 
ikos Atena 3—0 ; Montechiari — 
Eczacibasi Istanbul 3—1.

PENTRU JUNIOARE
Peiceva remiză, Kalikova — 
Klusek 0—1, Boikojici — Mof- 
fet 1—0.

MOSCOVA, 8 (Agerpres). în 
campionatul unional feminin 
de șah de la Voljskl. după 
consumarea a 13 runde, în 
fruntea clasamentului se află 
Zola Lelciuk și Irina Calius- 
kina, cu cîte 8,5 puncte, urma
te de Ainur Sofieva — 8 punc
te. (1).

de echipa Stroitel Kiev. în me
ciul decisiv, baschetbaliștii so
vietici au întrecut cu scorul de 
84—81 (40—38) o selecționată din 
R.P. Chineză.

ÎNOT • Tn ziua a doua a con
cursului de la Orlando (Florida), 
înotătorul suedez Anders Hol- 
mertr a ctștigat proba de 200 m 
liber cu timpul de 1:49,43, iar so
vieticul Scrghel Zabolotnov s-a

UNIVERSIADA DE VARĂ 1993 -
LA BUFFALO (S.U.A.)

MADRID, 6 (Agerpres). Cu 
prilejul reuniunii Federației 
Internaționale a Sportului U- 
niversitar (F.I.S.U.), de la 
Palma de Mallorca, s-a hotă- 
rît ca Universiada de vară din 
anul 1993 să aibă loc la Buf
falo (S.U.A.). iar cea din 1995 
la Fukuoka (Japonia).

PREȘEDINTELE F.I.F.A. A SOSIT 
LA ROMA

ROMA, 6 (Agerpres). Președin
tele Federației Internaționale de 
Fotbal. Joao Haveiange. a sosit 
la Roma pentru a participa la o 
serie de reuniuni cu diferitele 
comisii ale Comitetului de orga
nizare a „Cupei Mondiale", pre
cum șl la tragerea la sorți a 
grupelor turneului final al Cam
pionatului Mondial de anul vi
itor. din Italia.

Tragerea la sorti va avea loc 
sîmbătă 0 decembrie, tn cadrul 
uliul spectacol festiv, la care 
își vor da concursul cunoscuta 
actriță de cinema Sophia Loren 
și tenorul Luciano Pavarotti.
AMERICA DE SUD - EUROPA

7-41
mo DE JANEIRO (Agerpres). 

într-un comentariu consacrat 
participării echipelor sud-sumcrt- 
cane ta turneul final al Campio
natului Mondial din Ttatia, cores
pondentul sportiv al agenție! 
Prensa Latina notează între alte
le : „Meciul America de Sud — 
Europa va continua anut viitor, 
echipele din bătrinul continent 
dorind, desigur, s*  egaleze sco
rul general, care tn prezent este 
de 1—6 in favoarea sud-amerl- 
canllor, de 3 ori ctștlgători cu 
Brazilia (1»M. 1S6J, 1310) și de
eite două ori cu Uruguay (1S3S, 
1»«) și Argentina (1*78.  1986).

Cum se prezintă fotbalul sud- 
amerlcan la ora actuală 7 Echipa 
Argentinei, deținătoarea „Cupei 
Mondiale", rămtne o formație re
dutabilă. după imaginea lui Die
go Maradona, al cărui randament 
poate influența decisiv pe coechi
pierii săi, majoritatea la fel de 
bun! tehnicieni ea șl el. Unele 
fisuri în apărare șl o carență de 
eficacitate pot fi suplinite de o 
tactică bine pusă la pune», cu 
marcaj om la om și fluidizare 
continuă a Jocului. Antrenorul 
Bilardo l-a chemat in lot și pe 
veteranul Valdâno, un bun con
structor de Joc fotbalist cu ma
re experiență.

REZULTATE DIN
Aseară s-au desfășurat parti

dele retur ale optimilor de fi
nală ale „Curei u.EF.a.» Echi
pele subliniate s-au calificat pen
tru faza sferturilor de finală (7 
v.tjB. Stuttgart — F. C. Anvers (0—11 1—1
Dinamo Kiev — Fiorentina (0—i) 6—0

Celelalte rezultate, precum șl amănunte de Ia aceste partide. 
In ziarul nostru de vineri.

Tragerea la sorți în toate cupele europene se va efectua la 43 
decembrie, la Zdrlch.

situat pe primul loc la 100 m 
spate în 57.88.

TENIS DE MASA • Proba in
dividuală masculină din cadrul 
concursului de la Helsinki a fost 
cîștlgata de sportivul chinez 
Chen Zhlbin. învingător cu 3—1 
(21—12 20—22. 21—17. 21—16) ta
finala eu coechipierul său Zhang 
Lei. tn finala probei feminine, 
Qiao Hong (R.P. Chineză) a dis

VITEZE--------------------------------------------------------------------------
Unul dintre marile puncte de interes ale sezonului viitor în 

Formula 1 va fi duelul dintre firmele McLaren Honda și Ferrari. 
Intre cele două echipe au avut loc schimbări importante, Alain 
Prost, campionul mondial en titre, trecînd (in urma unor grave 
neînțelegeri cu colegul Senna și cu echipa de tehnicianul japonezi) 
la Ferrari, unde va face echipă cu englezul Nigel Mansell, în timp 
ce austriacul Gerhard Berger — stea în urcare pe cerul automobi
lismului — a semnat pentru fosta echipă a lui Prost, plecat fiind 
de la... Ferrari. Ca ultime știri din tabăra italiană : Alain a tăcut 
cunoștință cu noua sa mașină pe circuitul de la Florano, !-a în
cercat pneurile la Estoril în Portugalia și așteaptă aparatul constru
it special pentru el, pe baza sugestiilor șl ideilor reieșite din pro
bele efectuate, un Ferrari 640, pentru luna ianuarie... Sportul vi- 
tezelor nu se dezminte t

Radu TIMOFTE

Echipa Braziliei se va prezenta 
Cu noutatea unui libero : Mauro 
Galvano, care se integrează și se 
repliază rapid în linia defensivă 
de patru fundași, tn general, jo
cul de spectacol a cedat pasul 
în fata unei concepții mal prag
matice, impusă de noul antrenor 
Lazaroni, Triplii campioni mon
diali au șl atuul unui atac setos 
de goluri, cu Bebsto. Ca'reca și 
Romarlo.

Selecționata Uruguayulul se ca
racterizează printr-o apărare so
lidă șl o linie mediană laborioa
să. Ruben Sousa cel mal bun ju
cător al „Cupei America” din-a- 
cest an. este un element de bază 
ea vtrf de atac, ca și Enzo 
Francescoll. Jucător cu o tehni
că rafinată șl multă fantezie.

Echipa Columbiei, care partici
pă pentru a doua oară la Cam
pionatul Mondial, posedă un 
bun nivel tehnic și scheme tac
tice adecvate, cu o apărare or
donată și extrem de rez 
Cel mal bun! jucător! al echipei 
sînt : mijlocașul Valderama. ata
cantul Iguaran șl portarul Hlgui- 
tas, care execută șl loviturile de 
la 11 metri.

Dar iată formațiile tip ale ce
lor patru țări sud-americane ca
lificate la turneul final al Cam
pionatului Mondial : Argentina: 
Pumpido, Clausen, Brown, Rug
gieri, Sensln! Burruchaga, Ba- 
șualdtan, Trogllo. Calderon, Val- 
dano, Maradona șl Canlgglia ;

Brazilia : Taffarel. Mazinho. 
Joao Galvao, Aldatr. Branco. 
Dunga, Silas, valdo, Careca, 
Bebeto, Romarlo ;

Uruguay : Pereyra, Herrera. 
Gutierrez, de Leon, Dominguez 
Ostolaza, Ruben Paz, Perdomo. 
Alzamendl, FrancescoU, Ruben 
Sousa ;

Columbia : Higuitas, R. Perez. 
Perea, Escobar, Villa. Garcia. 
Alvarez, Redin, Valderrama. 
Iguaran, Hernandez

CAMPIONATE, ȘTIRI
DUPA cum am Rnunțat. In e- 

tapa a 14-a a campionatului spa
niol s-a consemnat un „record" 
al scorurilor egale. înregistrata

„CUPA U.E.F.A.*
șl a martie 1996). Intre paran
teze figurează meciurile din pri
ma manșă. Iată rezultatele oare 
ne-au sosit Ia redacție ntaă la 
închiderea ediției.

pus CU 3—6 (31—10, 21—16. 21—13) 
de Hong Cha Ok (Coreea de Sud).

VOLEI • tn cadrul Campiona
tului Mondial pentru echipe de 
junioare, ce se desfășoară tn di
ferite orașe braziliene, selecționata 
Braziliei a întrecut cu 3—6 (13—4, 
13—8. 15—9) formația Bulgariei, 
într-un alt joc, reprezentativa 
U.R.S.S. a dispus cu 3—0 (15—4, 
15—8. 15—4) de echipa Argentinei. 

Oh 6 partide 1 Cîteva amănunte 
de la unele jocuri încheiate cu 
victorii. Performera etapei a fost 
Valencia, care a dispus cu 2—1 
de F.C. Barcelona. Echipa cata
lană a deschis scorul prin Julio 
Salinas. După pauză Valencia a 
egalat prin Borro, iar bulgarul 
Penev a înscris golul victoriei. 
Doi jucători au . fost eliminați : 
Fenol și Julio Alberto. O altă 
surpriză s-a produs la SevHla, 
unde formația locală a pierdut 
cu 1—2 partida cu Oviedo. Pen
tru gazde a înscris austriacul 
Polster respectiv Zuniga șl Car
los,. La meciul Gljon — Valle- 
cano arbitrul a eliminat trei ju
cători (!), iar Hugo Maradona 
(Vallecano) a fost grav acciden
tat fiind scos cu targa de pe 
teren !

tN campionatul Iugoslaviei s-a 
consumat ultima etapă a turu
lui. (et. 17), Pe primul loc se 
află Dinamo Zagreb 24 p, urma
tă de Steaua Roșie Belgrad — 
32 p și Hajduk Split — 19 p. Do 
notat că doar două echipe au 
cîștlgat în deplasare : Spartak 
Subotlca — Steaua Roșie Belgrad 
1—3 și Osijek — Rijeka 0—t. Alte 
rezultate : Tuzla — Olimpia 2—0, 
Vojvodina Novi Sad — Rad 2—1. 
Vardar — Sarajevo 3—1. Zdeznl*  
cear — Buducnost 1—0. Partizan
— Radnicki Niș 3—1, Dlnamo Za
greb — Velez 3—0 Hajduk Split
— Borac 1—8.REZULTATE înregistrate ta e- 
tapa a 31-a a campionatului El
veției : Aarau — Lucerna 0—0. 
Bellinzona — Lausanne 2—2. 
Grasshoppers Zilr-.ch — Welttagen
1— 1. St. Gall — Neuchâtel Xamax
2— 0, Servette Geneva — Lugano 
1—1 ; Young Boys Berna — F.C. 
Sion 1—6. Pe primul loc al cla
samentului se află echipa St. 
Gali ir p urmată de formațiile 
Neuchâtel Xamax 26 p și Grass
hoppers Zdrich 24 p.

IN ULTIMA etapă — a X3-a — 
a turului campionatului RJ>. Ger
mane : Bischowswcrda — Eisen
huttenstadt 2—0. Stahl Branden
burg — Cart Zeiss Jena 4—0. B- 
nergie Cottbus — Chemie Haile 
1—1. Rot-Weiss Erfurt — Hansa 
Rostock 0—1, Magdeburg — Karl- 
Marx Stadt 1—1. Wlsrnut Aue — 
Dynamo Berlin 0—o. Partida din
tre Lokomotive Leipzig si Dyna
mo Dresda a fost amînată din 
cauza ninsorii abundente. în cla
sament conduce Magdeburg, eu 
36 p, urmată de Dynamo Dresda 
— 10 p (un meci mal puțin dis
putat).

LA SAO PAULO, tn prezenta a 
40 000 de spectatori, eu prilejul 
retragerii din activitatea comne- 
tlțlonală a cunoscutului fotba
list brazilian Zlco, s-a disputat 
un mec! între o selecționată bra
ziliană de veterani și foștii ju
cători a! echipei Cosmos din New 
York. Victoria a revenit jucători
lor brazilieni cu 3—1. Au evo
luat ta cele două echipe Kdu. 
Julinho, Amarai. Zlco. Riveltno. 
Wilson Hunt. Cubillas. Figueroa. 
Lovitura de începere a fost dată 
de Pele.

CAMPIONATUL sud-americaa 
ta sală. disputat ta localitatea 
braziliană, Aracaju s-a tache'at 
cu victoria selecționatei Braziliei, 
urmata în clasamentul final de 
echipele Paraguayului ?! UruSna- 
yului. tn ultimul med al turneu
lui. fotbaliștii brazilieni au ter
minat la egalitate. 6—6 eu for
mația Paracuavubd
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