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După prima manșă din turul II al cupelor europene la volei

VOM AVEA CINCI ECHIPE ÎN PENULTIMA FAZĂ ?
Mîine și duminică, cele 6 reprezentante ale țării noastre în cupele europene la volei vor sus

ține manșa a doua a confruntărilor din turul II al competițiilor. Jumătate dintre ele : Dinamo (f) 
în C.C.E., Universitatea C.F.R. Craiova (f) în Cupa C.E.V. și Dinamo (m) în Cupa Cupelor și-an 
asigurat, prin rezultatele foarte bune obținute in manșa întii, sini bata și duminica trecută, accesul 
în penultima fază a respectivelor întreceri. Alte două. Steaua (mj în C.C.E. și Rapid Bucu
rești (f) în Cupa C.E.V. așteaptă cu speranțe meciurile-revanșă de mîine, în timp ee C.S.M. 
Minaur Baia Mare pare, practic, scoasă din cursC

C.C.E.---------- •

STEAUA - Cil GINOUl LA... MMCWfflUJ
Cunoscind progresele făcute 

de vreo zece ani încoace de 
voleiul masculin finlandez (pre
zent de citeva ori în tumoele 
finale ale C.C.E.), precum și 
faptul că noua campioană,

Varkauden Tarmo, reușise lu
na trecută să elimine pe Hut- 
nik Cracovia, era limpede că, 
pentru Steaua, meciul-tur de 
la Varkaus nu putea fi deloc 
ușor. Asta nu înseamnă. însă,

BINAMOVISTEIF VOR JUCA 
Șl ÎN „ACTCl“ URMĂTOR

După victoria fără drept de 
apel obținută pe teren propriu 
de campioana noastră femini
nă, Dinamo București, în com
pania formației spaniole Ape- 
ritivos Medina, antrenorul Oc
tavian Dimofte nu-șl mai fă
cea probleme: „Vom ciștiga și 
în deplasare. Avusesem emoții 
pentru că nu cunoșteam valoa
rea adversarei. Acum sîntem 
lămuriți și ne gîndim, deja, Ia 
viitoarea etapă, cind vom avea 
de înfruntat o echipă foarte 
puternică. Și care, adăugăm 
noi. va fi învingătoarea dintre 
Dynamo Berlin și Dinamo Ti
rana (în meciul-tur. voleibalis
tele din R.D. Germană au ciș- 
tigat cu 3—1 pe teren propriu). 
Deci, ginduri de viitor și — de 
ce nu ? — de promovare în 
turneul fina! al C.C.E.

Dinamovista Alida Cioroianu 
plasează mingea pe lingă blocaj 
in terenul voleibalistelor spa
niole de la Aperitivos Medina 
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că o victorie a finlandezilor In 
numai 3 seturi părea logică. 
Rezultatul a constituit o sur
priză pentru specialiștii șl iu
bitorii voleiului de La noi. Fi
rește, l-am întrebat pe antre
norul principal al stiliștilor, G. 
Bartha, ce s-a întîmpiat. Am 
primit, astfel, o primă explica
ție a înfrîngerii severe: „Echi
pa a ajuns la Varkaus după o 
călătorie prelungită peste cal
culele inițiale, deci mai obosi
toare. Adică, sîmbătă noaptea, 
iar duminică la prînz am ju
cat".

Dar la ghinioanele voiajului 
s-a adăugat și lipsa de tonus 
și orientare în joc a echipei: 
„am jucat slab", recunoștea 
antrenorul stelist. care, însă, 
rămîne optimist în privința 
șanselor la calificare. Cu un 
punctaveraj de 30:16, și noi le 
dăm șanse campionilor noștri. 
Cu condiția ca ei să sc mobi
lizeze exemplar pentru a cîști- 
ga revanșa în trei seturi, ne- 
lăsînt (în medie) mai mult de 
9 puncte pe set adversarilor...

Aurelian BREBEANU

U.C.R. (Uzinele Chimice Ro
mâne). unitate economică situa
tă în Sectorul 5 al Capitalei, se 
impune atenției printr-o apre
ciabilă pondere a produselor 
sale la export, notă dominantă 
a activității întregului colec
tiv de muncă. Subliniind o a- 
semenea realitate, care atestă 
gradul înalt de calificare al ce
lor ce lucrează aici. spiritul 
lor de dăruire, ordinea șl dis
ciplina în producție, președin
ta Comitetului sindicatului, E- 
lena Patraulea, făcea totodată 
sublinierea că gimnastica la lo
cul de muncă a ajuns o acti
vitate cotidiană, care contri
buie nemijlocit la reușitele 
sectoarelor șl secțiilor între
prinderii. „Aducînd un plus de 
prospețime celor ce le practi
că, exercițiile de gimnastică, 5 
pînă la 10 minute în fiecare 
schimb, au intrat in obișnuin
ța muncitoarelor. Ceva mai 
mult: există și cazuri de soli
citări ale programelor de 
exerciții care să fie urmate in
dividual, acasă...".

Am urmărit în secția Mașini 
de cusut (în cane fotoreporte
rul nostru Eduard Encă a rea
lizat imaginea de sus) felul 
in care decurge o repriză de 
gimnastică la locul de muncă.

O. activitate realmente aștepta
tă cu interes, dorită și nece
sară. Tocmai de aceea bine or
ganizată de către Comitetul 
sindicatului. în colaborare cu 
Comitetul U.T.C. Secretara a- 
cestui din urmă comitet. Ma
riana Voinea, este ea însăși 
una dintre practicantele con
vinse de utilitatea unei aseme
nea activități.

încă un fapt legat de gim
nastica la locul de muncă. în 
afara unor instructoare școla
rizate, care conduc reprizele In 
fiecare schimb de producție, 
există și un responsabil coor
donator, Dan Donciu. Misiunea 
sa este de a urmări și consta
ta eficienta programelor, ple- 
cînd de la modul cum acestea 
sînt concepute și în raport 
direct cu specificul sectoarelor 
și secțiilor, cu vîrsta celor oe 
practică exercițiile etc. Cu alte 
cuvinte, există o preocupare 
directă pentru ca o asemenea 
activitate să nu îmbrace un 
caracter formal (cum se mai 
întîmolă în unele co’ective de 
muncă...), să își atingă scopul: 
o sporire a capacității de e-

Tiberiu STAMA
(Continuare in pag 2—3)

în Divizia A la baschet masculin

VICTORII DECISE DE JOCUL ÎN APĂRARE
Cupa Cupelor — <—• — —- -—

,,ALB-ROȘII“ AU SCĂPAT UT [MOȚII
Pentru viceoampionii tării, 

dinamoviștii bucureșteni, me
ciul pe teren propriu cu Aris 
Salonic a confirmat așteptările 
și părerea antrenorului Cor- 
neliu Oros, mărturisită într-un 
moment cind Dinamo nu prea 
strălucea în campionat: „Echi
pa este în creștere și sper să 
prindă virful de formă în de- 
cembrîe-ianuarîe, cînd avem de 
susținut meciuri grele șl în 
campionat, șl în Cupa Cupelor". 
Sîmbătă. Dinamo ne-a plăcut 
mai mult ca oricînd de cînd 
există în actuala structură. Și, 
cu un plus de atenție la mij

locul setului 3 cu Arts, putea 
să limiteze numărul de puncte 
în contul echipei grecești la 
numai 15—16 (oaspeții s-au în
tors acasă cu 22 puncte). Vi- 
cecampionii s-au mișcat bine -și 
în meciul de campionat, 
miercuri, cu Elcond Dinamo 
Zalău, cînd în sextet a intrat 
și tînărul Vișan, care se va 
afla la pupitru în partida-re- 
tur de jnîine, de la Salonic. 
„Nu ne facem griji. Ne vom 
califica 1“ afirma, sigur pe el 
și pe elevii săi. C. Oros îna
inte de plecare. Avem motive 
să-1 credem...

Cupa C.E.V.

CRAIOVENCELf - FĂRĂ COMPLEXE
Da Varna, reprezentanta noas

tră feminină în Cupa C.E.V., 
Universitatea C.F.R. Craiova, 
nu s-a dus cu idei preconcepu
te. Deși atît antrenorii I. Con-

stantinescu și Ad. Co tor anu, cil 
și jucătoarele lor știau că A- 
kademik a devenit o echipă

(Continuare în pap. 2—3)

Amănunte de la meciurile e- 
tapei a 8-a a Campionatului 
National masculin de baschet:

RAPID BUCUREȘTI — ME- 
TALOTEHNICA TÎRGU MU
REȘ 91—78. Antrenorii V. Bu- 
lancea și Gh. Dumitru iși ma
nifestau. înaintea partidei, în
grijorarea cu privire la șan
sele formației feroviare, deoa
rece doi dintre jucătorii de ba
ză (Gh. Ghiță și G. Mihai) 
erau suspendați. în această si
tuație, greul a fost dus de A. 
Popovici (care a demonstrat — 
pentru a cita oară ? — talen
tul și valoarea sa incontesta
bile), V. Suciu (aceleași ju
cător 6igur și eficace). M. Du
mitru (omniprezent sub ambele 
panouri), cărora li s-a adău
gat, printr-o prestație bună, 
B. Hoit. Rapidiștii s-au între
cut pe ei înșiși și, cu spriji
nul lui L. Vlad (deși era ușor 
accidentat), au obținut o vic
torie pe cît de clară, pe atît 
de meritată. Baschetbaliștii din 
Tîrgu Mureș nu s-au recunos
cut învinși în nici un moment 
al întîlnirii. iar în min. 26 se 
apropiaseră la doar 3 puncte 
(56—59). Acesta a fost insă sin
gurul moment de emoții pen-

îr cea de-a doua partidă din etapa a XlV-a, la polo

RAPID Șl.A LUAT 0 REVANȘĂ CATEGORICĂ (6-1 cu Crișul)
In cea de-a doua partidă din 

„dubla- RAPID BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA, contînd 
pentru etapa a XlV-a și dis
putată ieri in Bazinul Flo- 
reasca. giuleștenii (învinși în 
ziua precedentă cu 6—7) și-au 
luat revanșa la un scor puțin 
previzibil: 6—1 (1—1, 2—0, 2—0, 
1—0), după o dispută aprigă, 
in și dincolo de limitele regu
lamentului. Așa cum începuse 
jocul, cu un gol înscris de 
Gordan, din 4 m. în secunda 
35. era greu de presupus că 
orădenii nu vor mai manca 
deloc pină în final. La 1—1 (a

egalat Dingu. în min. 0:55), ra- 
pidistul Florinoescu a ratat o 
lovitură de pedeapsă (min. 
2:34). Momentul de răscruce 
s-a petrecut însă în repriza a 
doua, la 2—1 pentru Rapid 
(gol Lupescu din 4 m. în min. 
9:36), cînd. la un alt 4 m, a- 
cordat oaspeților și executat 
de Costrăș. portarul bucureș- 
tean B. Crețu a respins min
gea în bară. După ce. în min. 
13:5.^ L. Crețu a mancat în 
superioritate numerică (singu
ra materializată, din nu puți
nele consemnate în acest meci, 
cu patru eliminări definiti

ve ! ? I), Lupescu a mai trans
format două lovituri de la 4 m 
(min. 15:14 și 20:44), pentru ca. 
atunci cînd mai erau doar 15 
secunde de joc, Rusu să sta
bilească diferența ultimă a 
partidei. Elevii antrenorilor C.
Rusu și V. Țăranu. care au ju
cat cu o deosebită ambiție, au 
punctat, așadar, prin Lupescu 
3, Dingu, L. Crețu și Ed. Rusu, 
iar orădenii prin internațio
nalul Gordan. Arbitri: V. Go- 
ian și D. Ilea.

George ROTARU

tru bucureșteni. Au marcat : 
Popovici 33, Suciu 20, Hoit 14, 
Vlad 6. M. Dumitru 9, Șerbă- 
nescu 5. R. Popa 4, respectiv 
A. Takacs 20, Lukacs 19, Cio- 
cian 15, Szep 13, K. Takacs 5, 
Miklos 3, Cohanciuc 2. Zoppelt 
1. Cei mai buni apărători : B. 
Hoit, respectiv I. Lukacs. Ar
bitri: B. Bădilă (București) — 
Gh. Manolescu (Rm. Vîlcea)

Paul IOVAN

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICĂ FINA BUCUREȘTI 
— DINAMO I.M.P.S. ORADEA 
84—97. Cît de importantă este 
maniera în care se aplică a- 
părarea s-a dovedit și în acest 
meci. în care bucureștenii au 
profitat din plin (în. primele 6 
minute) de apatia orădenilor. 
înscriind coș după coș și a- 
jungind să conducă cu 23—10 
(după ce. în min. 2, tabela de 
scor indica 9—0 !). Alertați și 
supărați (pe bună dreptate), 
antrenorii D. Berceanu și V. 
Hupoiu și-au mustrat elevii și 
le-au solicitat să joace (in de
fensivă, firește) la adevărata 
lor valoare. Ceea ce s-a și în
tîmpiat în continuare, iar drept 
urmare situația s-a schimbat 
radical. Baschetbaliștii de la 
Dinamo Oradea au refăcut 
handicapul. în min. 10 au e- 
galat (29—29), apoi au luat 
conducerea și au obținut la 
oauză un avans de 20 pe punc
te (61—44). în repriza secundă, 
întîlnirea nu a mai avut is
toric, mai ales după min. 31, 
cind oaspeții condilf'eau cu 
90—66, datorită plusului de teh
nicitate și experiență, superio-

Aruncă la coș A. Alexe (Dina
mo Oradea), unul din jucătorii 
tineri evidențiați în ultima vre
me (Fază din meciul Academia 
Militară — Dinamo Oradea) 

Foto : Aurel D. NEAGU
rității în lupta sub panouri șl 
omogenității lotului. „Acade
mia", ' în continuare descom
pletată (prin absența lui C. 
Scarlat și V, Miulescu). a mai 
putut doar să micșoreze dife
rența datorită eforturilor depu
se de componenții aoestel echi-

(Continuare în pag. 2—3)

f UN NOU SUCCES AL HANDBALISTELOR
| . . i| Reprezentativa feminină de handbal a României g 

a obținut o nouă victorie (25—18 cu echipa Polo- | 
| niei) în semifinalele Campionatului Mondial de | 
| calificare în grupa A, asigurîndu-și astfel promo- | 
=? varea în această primă grupă valorică.
ș §

Amănunte în pag. a 4-a
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SABRERUL MARIN MUSTAȚĂ Șl NOUL SAU ASALT însemnări despre acfivitaica sportivii dliHr o comuna mtlieț

PE PLANȘA...

Pînă mai ieri pe planșele de 
concurs, cu aceeași nedisimu
lată pasiune pentru scrimă ca 
gi în anii cînd, tînăr sabrer, se 
afirma în concursurile interne 
gi internaționale, ca pivot al 
echipei Șteaua și al reprezen
tativei României, printre cele 
mai bune din lume în anii ’70, 
multiplul campion național Ma
rin Mustață a părăsit pe ne
simțite asalturile cu miză, nu 
însă și sabia, arma cu care a 
contribuit din plin la afirma
rea școlii românești de scrimă 
pe planșele lumii. Fără surle și 
trîmbițe, el a ieșit de pe scena 
luminată de reflectorul perfor
manței, căutîndu-și. cu modes
tie, un loc pe potrivă in mica 
lume a scrimei noastre, la 34 
de ani. Nu pentru că mult mai 
tinerii săi adversari de pînă în 
iama trecută i-ar fi stricat 
cartea de vizită (continua să 
fie aceeași siluetă fără vîrstă, 
„abonat" ia finalele principale
lor competiții interne !), ci pen
tru că și-a dat seama că sosise 
momentul să servească sportul 
copilăriei și tinereții sale de pe 
margine, cu experiența și cu
noștințele acumulate, cu ochiul 
și 'brațul formate în nenumă
rate asalturi pe muchie de cu
țit susținute în cele aproape 
două decenii petrecute în să
lile de scrimă.

Cu mai bine de un deceniu 
în urmă, echipa de sabie a Ro
mâniei impunea respect în 
orice mare competiție interna
țională de scrimă, cvintetul re
prezentativ — Dan Irimiciuc,

ANTRENORULUI
Ioan Pop, Marin Mustață, Cor
nel Marin și Alexandru Nilca
— însemnînd mai mult decît o 
sumă a unor certe valori indi
viduale. Dintre succesele de 
mare prestigiu ale acestei echi
pe — în ordine cronologică : 
„bronz" la C.M. ’75 de la Bu
dapesta si la J.O. ’76 de la 
Montreal, „argint" la C.M. ’77. 
de la Buenos Aires și „bronz" 
la J.O. '84 de la Los Angeles
— am fost martor ocular la 
primul și ultimul dintre ele. A 
trecut cam mult de atunci, 
timp în care sabrerii noștri au 
pierdut contactul cu plutonul 
de frunte...

„Tocmai de aceea m-am și 
gindit să mă dedic antrenora- 
tului, convins fiind că nu de 
tinere talente duce lipsă scrima 
românească, ci de o pregătire 
corespunzătoare noilor cerințe 
ale acestei discipline sportive 
riguroase. Sigur, nu trebuie să 
uităm că sabia s-a și electrifi
cat în ultima vreme pe plan 
mondial și, deci, trebuie să ne 
adecvăm cit mai repede Ia ac
tuala situație, o recentă compe
tiție la nivelul juniorilor, 
Balcaniada de Ia București, 
arătînd că aptitudinile -noului 
val" din sabia românească pot 
aduce din nou în prim-plan a- 
ceaștă armă, chiar dacă noile 
echipamente și aparaturi elec
trice vor fi furnizate din mers. 
De altfel,_ ca... proaspăt antre- 
nor principal al lotului repre- 
zentativ (muncind alături de 
un alt tînăr antrenor. Daniel 
Costin, și el... debutant), am 
preluat tot din mers echipa, 
primul contact fiind în acest 
sezon, într-o scurtă perioadă de 
pregătire la Brașov. Am fost 
bine primiți de băieți — alături 
de mai rutinații Alexandru 
Chiculiță, Vilmoș Szabo și Dan 
Costache, de la Steaua, afiîn-

du-se tinerii brașoveni Dan 
Găureanu, Daniel Grigore, Do
rin Vărzaru și Mihai Oriță, 
precum și Iloria Micu (de Ia 
U.C.B.) — iar noi, Ia rîndu-ne, 
am apreciat conștiinciozitatea 
cu care aceștia au abordat an
trenamentele. Le-am reamintit, 
pentru început (dacă mai era 
cazul...) că de la «mondialele" 
din 1986 — cînd eu eram încă 
titular în reprezentativă... — 
sabia noastră n-a mai fost se
lecționată pentru marile între
ceri și că avem obligația să 
revenim, cît mai repede, în pri
mul eșalon internațional. în lu
nile de iarnă ce urmează vom 
avea primele confruntări ale 
sezonului, în concursuri de cat. 
A, și sperăm să ne cîștigăm 
locul în lotul României pentru 
C.M. ’90 de scrimă. Gîndul 
meu este însă Ia J.O. ’92... A- 
cesta este primul termen pe 
care mi-1 acord acum, la al 
doilea start în sportul preferat, 
ca antrenor".

Paul SLĂVESCU

REALIZĂRI FRUMOASE, PROIECTE iNDI
Venind dinspre Drobeta Tr. 

Severin, la intrarea in comu
na Livezile, te întâmpină, pe 
dreapta, stadionul, iar pe stin
gă. noul debarcader, cu băr
cile sale. Nu este deloc întâm
plătoare nici așezarea „Edifi
ciului cultural-sportiv“ (în fapt: 
o sală de popice, șah, tenis 
de masă și gimnastică — la 
parter, si o sală de spectacole 
de 200 locuri la etaj) in ime
diata vecinătate a sediului 
Consiliului popular. Inutil, deci, 
să mai spunem că sportul este 
la „prima vedere" între activi
tățile comunei. Și ar mai fi 
ceva: toate amenajările șl în
zestrările sportive de aici sint 
realizate prin muncă patrioti
că, prin entuziasmul locuitori
lor, practicanți și iubitori ai 
sportului.

Primarul așezării, Rafael Cio- 
răescu (de 22 de ani în aceas
tă calitate), ne mărturisea că: 
„Încă de la început, am con; 
vîns locuitorii să înțeleagă ca 
toate obiectivele comunei le 
fac pentru ei și, mai ales, pen
tru generațiile viitoare. Por
nind de la acest adevăr, am 
ajuns la crearea bazei sportive" 
(care, completăm noi, mal cu
prinde. pe lingă cele amintite 
mai sus, un teren polivalent, 
bituminizat, pentru handbal, 
volei și tenis de cîmp).

Harnici și gospodari sînt oa
menii din Livezile Mehedinți
lor. Intre argumente: premiile 
cuoerite. an de an, printre ca
re, la loc de mare cinste. „Or
dinul muncii" clasa a IlI-a, 
o meritată și frumoasă încu
nunare a muncii lor de fie
care zi.

Revenind la activitatea spor
tivă, am aflat (cu ajutorul u- 
nui frumos album) despre en
tuziasmul cu care sânt întâm
pinate duminicile cultural- 
sportive organizate pe coche
tul stadion al comunei, cu o 
capacitate de peste 3000 de 
locuri. Pentru a prefigura mai 
exact atractivitatea acestor ma
nifestări, arătăm că au devenit 
tradiționale, printre altele, un 
„amical" anual la fotbal între 
„Unirea" Livezile și... „Univer
sitatea" Craiova (oare, de alt
fel. a și inaugurat stadionul, 
în 1980), eveniment așteptat de 
fiecare dată cu mare interes.

Greu să facem remarcări din 
rindurile celor ce au contribuit 
la amenajarea dotărilor spor
tive. Am notat, totuși, numele 
celor ce „au ieșit în față", ca 
intr-un final la fotografie, în
tr-o cursă de sprint. Aceștia 
sînt (cu riscul de a-i nedrep
tăți pe ceilalți) membrii co
operatori Dumitru Istrate, Ște
fan Modîlcă și Petre Negoiu. 
Perspective ? Amenajarea unui

bazin de îno 
tifuncționale 
de cazare.

L-am întrx 
torul nostru 
pasiu nea sa 
tinerețe, am 
fotbalul și li 
puns tovarăși 
aveam condi 
amintesc că. 
20—25 de a 
mult, am p] 
și m-am înt 
de ghete și l 
adevărat ove 
tot ce ne tr 
vedea înarip 
— planurile, 
mai îndrăzni

Ce final i 
o frază afiș; 
siliului Pop 
singură dată, 
cinstit, este

Nu numai 
tens și frun 
noi 1

Alexandru

CUPA C. E. V.
(Urmare din vaa. 1)

puternică, trei dintre titularele 
el făcînd parte din naționala 
Bulgariei (Krumova, Manolova 
și Petrova), craiovonoele au 
abordat meciul fără complexe. 
După un set de tatonare, de 
studiere a adversarei, Univer
sitatea C.F.R. a pus stăpîni- 
re pe joc și a obținut o vic
torie dară. „Fetele noastre au

jucat chiar 
mele — măr 
tinescu — ș

IU
Pe o linie 

versitatea C. 
ge și Rapid 
că ea speră 
ca Slavia F 
liberă" mi 
da tur, la Pr< 
au izbutit s 
set (15—6), ■ 
cisiv. „Putea 
mul set —

DE LA PERLELE LITORALULUI
(Urmare din pap. 1)

fort, pe fondul unei stări de 
sănătate normale, care să ge
nereze in toate cazurile o bu
nă dispoziție. O activitate u- 
tilă. dar și plăcută, antrenantă.

Asociată acestei activități, la 
U.C.R. am mai... descoperit și 
o alta, cu efecte, de asemenea, 
benefice pentru masa celor ce 
muncesc aid, și anume turis
mul. Laborantul Ștefan Dră- 
ghici este de doi ani instruc
tor sportiv voluntar pentru tu
rismul de masă, activitate la 
care răspund tot mai mul ți an
gajați, de toate vîrstele. Prefe
rințe ? De la perlele întinsului 
Litoral, căruia i se adaugă, fi
rește. Delta, la cele mai se
mețe zone montane. Cei de 
aici au ajuns, astfel, să cunoas
că și să se bucure de frumu
sețile Făgărașului, Rodnei, 
Ceahlăului și Bucegilor. Ei și 
împreună cu ei, deseori, fa
miliile lor. Trenuri ale tinere
tului cuprind nu de puține ori 
și pe cei de la U.C.R. O zi pe 
Valea Prahovei, în stațiuni sau 
la cabane, mai recent în îm
prejurimile reîn tineri te ale

Bucureștiului au darul de e 
reconforta, de a face să creas
că buna dispoziție a parlici- 
panților, capacitatea lor de 
muncă și dragostea de viață.

Este un adevăr pe care ține 
să îl releve și ing. Mihai Teo- 
dorescu, directorul U.C.R., cu
noștință mai veche, din perioa
da în care se afla printre rug- 
byștii Sportului Studențesc. 
Solicitat de multiple obligații 
profesionale, ing. Teodor eseu 
nu poate să dea curs întot
deauna invitațiilor la acțiunile 
turistice organizate. „Mă bucur, 
însă, pentru cei ce au prilejul 
să șe_ afle, la sfîrșit de săp- 
tămină, în mijlocul naturii, să 
facă mișcare în aer liber, să 
revină cu puteri noi in mijlo
cul colectivului nostru. Se în
țelege, deci, că sînt pentru i- 
nițierea cît mai multor acțiuni 
de acest fel".

Spor de sănătate, permanen
tă revigorare prin gimnastică 
la locul de muncă și prin tu
rism în colectiv, iată două ac
tivități înscrise permanent în 
preocupările lucrătorilor de la 
Uzinele Chimice Române. Spre 
folosul și spre bucuria tuturor 
celor ce oaută să împletească 
utilul cu plăcutul.

DIVIZIA A
(Urmare din naa. 1)

pe ambițioase, dar cu resurse 
(actuale) reduse. Au marcat: 
Carpen 26, Neculce 15, Panaî- 
tescu 12, Stoian 8. Frumoșii 
2, Bîrsan 4, Braboveanu 17 
respectiv Alexe 21, Antochi 19, 
Cristea 12, Gh. Pascu 11, Flaun- 
dra 4, Rădulescu 2, Nicoară 4, 
Gellert 14, Szabo 10. Apărători: 
I. Carpen, respectiv Z. Gel
ler. Arbitri: M. Oprea (Bucu
rești) — p. Bara (Tg. Mureș).

Dumitru STÂNCULESCU
UNIVERSITATEA META

LUL ROȘU CLUJ-NAPOCA — 
I.C.E.D. BUCUREȘTI 88—61. 
Disputa a fost echilibrată pî
nă în min. 14 (scor: 26—22), 
după care clujenii, dominînd 
net lupta sub panouri (în spe
cial prin Gh. Mureșan, dar și 
prin D. Pintea și T. Scbestien), 
s-au imp'us cu autoritate, con- 
ducînd la pauză cu 26 de punc
te (54—28) ! Bucureștenii au 
încercat să „contracareze" 
prin... proteste vehemente a- 
dresate arbitrilor, în loc să-și 
vadă de joc, care se deteriora 
clipă de clipă. Au marcat : 
Mureșan 37, Pintea 15, Rotaru

DE BASCHET
10, Pulbere 2, Hnat 8, Sebes- 
tien 10, Meșter 4, Cercel 2, 
respectiv Mădîrjac 20, M. Iacob 
8, Ștefan 7, C. loan 2, Dobrf 
12. Cerbu 2, Costin 2, Grădi- 
șteanu 4, Pogonaru 4. Apărător: 
Gh. Mureșan. Arbitri: N. Gal 
— M. Lazarov (Timișoara). 
(Mircea RADU — coresp.)

DINAMo BUCUREȘTI — O- 
ȚELINOX TÎRGOVIȘTE
129—74. Favoriții partidei au 
abordat întrecerea cu deplină 
seriozitate, obținind victoria la 
un scor edificator. Oaspeții nu 
au putut face prea mult (nici 
nu puteau, din cauza „mimă
rii" apărării), mai ales că nu 
l-au folosit pe L. Vasilică, 
suspendat pentru absențe de 
la antrenamente. Au marcat : 
Niculescu 31 (2X3), David 
18 (2X3), Uglai 3, Vinereanu 
16, Sincvici 14 (2X3), Popa 10, 
V. Constantin 10, Ilălmăgcanu 
4, Laszio 5, Păun 18, respectiv 
Lefter 24, Jerebie 4, Capra 12, 
Armaziu 12, Ciochină 2, Tace 
18, Rădulescu 2. Apărător: M. 
Sincvici. Arbitri: C. Comăniță 
(Galați) — E. Poenaru (Bucu
rești). (Nicolae TOKACEK - 
coresp.)

ELBA TIMIȘOARA —STEA
UA 70—97. Timișorenii au ți-

MASCULIN
nut scorul apropiat doar o re
priză. după care campionii au 
„zburat" spre o victorie ca
tegorică. Au marcat: Mosealu 
18 Ilie 15, Bîcov 10, Isaicu 12, 
Ioncscu 9, David 2, Bobrov- 
schi 2, Fried 2. respectiv Bră- 
nișteanu 16, Ardelean 16, Bota 
13, Cristescu 11, Ermurache 8, 
Neiolițchl 8, Roșnaîschi 8, V. 
loan 8, Căpușan 5, Toader 4. 
Apărători: C. Mosealu, respec
tiv B. Roșnafschi. Arbitri: R. 
Va id a — D. Roșea. (Oradea). 
(Constantin CREȚU — coresp.)

BALANȚA C.S.U. SIBIU - 
FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 
109—84. Cu o apărare agresivă, 
atentă (aportul principal avîn- 
du-1 jucătorii tineri), sibienii 
s-au detașat În repriza a doua 
în fața unor adversari care au 
deziluzionat. Au marcat: Gh. 
Dăian 25, V. Iacob 17, Her
bert 15, Munteanu 15. Corui 13, 
Țenter 12, Brctz 11, Palhegy 1, 
respectiv Băiceanu 23, Mănăilă 
25, D. Dăian 19, Mihăileseu 6, 
Moldoveana 3. Tecăn 2, Citcoș 
2, Ilucă 2, Rugină 2. Apără
tori: V. Iacob, respectiv N. 
Mănăilă. Arbitri: I. Olaru — 
N. Constantinescu (București), 
(«ic IONESCU — coresp.)

în clasament nu s-au produs 
modificări importante.
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în pa

î(?CEfEI. PE LISTA marcatorilor primei 
mtilnirl din Capitală dintre Steaua șl Du
nărea Galați au figurat șl doi jucători cu 
numele Zaliaria, ion (Steaua) și Ștefan 
(Dunărea). Deși evoluează în echipe di
ferite, cei doi sînt frați, ambii demon- 
strind, și de această dată, frumoase ca
lități. La un moment dat, în focul dis
putei, cei doi Zaharia s-au ciocnit și au 
căzut pe gheață, după care, ridieîndu-se, 
și-au dat mîna... frățește. De altfel, pe 
gheață a mai jucat o pereche de frați, de 
data aceasta sub culorile aceleiași echipe. 
Dunărea Marius și Cătălin Zapșa. © 
FOARTE SOBRU în joc, sigur în inter
venții în defensivă, periculos în faza de 
atac prin șuturile sale necruțătoare, căpi
tanul formației militare, Ion Ioniță, este 
și „acum, la 39 de ani (!), un exemplu 
pontru mai tinerii săi colegi, q partida 
revanșă dintre cele două garnituri s-a sol
dat cu... doborîrea recordului de e icaci- 
tate al campionatului în curs, marcindu-se 
nu mai puțin de 14 goluri, gazdele tăin- 
du-și, cum se spune, ,,partea leului“, prin 
cele 11 reușite, ® ÎN CIUDA înfrîngerilor, 
gălățenii au arătat frumoase disponibilități, 
tehnico-tactice, fiind foarte periculoși pe 
contraatac. Pe deăsupra, oaspeții au ma
rele merit de a nu fi „închis** nici un 
moment jocul pe parcursul celor două 
meciuri, contribuind efectiv la ridicarea 
nivelului spectacolului sportiv. (A. VIL.).
POPICE. IN DERBYUL feminin al eta

pei a 8-a din prima grupă valorică a Di
viziei A, dintre formațiile Voința Ploiești 
și Electromureș Tg. Mureș, victoria local
nicelor asupra liderelor a fost determinată 
și de comportarea celor două junioare 
din flecare echipă, ploieștencele Constan
ța Nuță — 440 și Marla Mihăilă — 408
fiind superioare adversarelor lor, Mariane 
Halalai — 420 și, respectiv, Anemarle 
Krecsenszkl — 381. « ACEST IMPORTANT 
meci a fost condus cu multă competență 
șl autoritate de arbitrul Stere Crețulescu 
din București aflat la onorabila vîrstă de

78 de ani. La sfîrșitul partidei el a ținut 
să felicite echipele și publicul spectator 
pentru fair-play-ul demonstrat, precum și 
pe cei doi tineri arbitri ajutători din 
localitate, Victor Bardot și Ion Năstase, 
„care au trecut examenul cu nota maxi
mă". (Tr.I.) • LA ÎNTtLNIREA mascu
lină Voința București — C.F.R. Cluj-Na- 
poca a surprins rezultatul sub posibili
tăți al juniorului Ovidiu Ion (Voința), 
notat cu 838 p.d. După meci, am aflat că

POST-SCRIPTUM
sportivul respectiv a evoluat cu tempera
tură de 39 de grade, o stare gripală chinuin- 
du-1 de cîteva zile, stare ce i-a diminuat 
din forța de joc. In acest caz, efortul 

• sportivului bucureștean este de admirat.
(I.P.).
RUGBY. • LA PRIMA ACȚIUNE de 

testare a posibililor jucători juniori pen
tru Lotul ce ne va reprezenta la Campio
natul European F.I.R.A. 1990, o prezență- 
record — peste 150 ! • FORUL DE SPE
CIALITATE apreciază modul în care o se
rie de antrenori din Capitală șl din țară 
„tratează" problema viitorului „XV". Prin
tre aceștia — în afara prof. P. lanusevlci 
— V. Constantin, O. Chihaia, I. Veriveș, C. 
Mitan, Șt. Popescu șl I. Panaite. Este foar
te bine.! Pentru că numai printr-un efort 
colectiv al tehnicienilor care lucrează cu 
„schimbul de mîine" vom fi în măsură să 
descoperim cele mal autentice talente. Care 
(în paranteză fie spus) nu lipsesc a PA- 
CAT câ la acest prim test, o serie de ar
bitri delegați din București au strălucit 
prin... absență. Fapt cu totul de neînțe
les. acțiunea avînd loc: pe Stadionul Tine
retului din Capitală. Vom reveni. (T. ST.)

TENIS DE MASA, la
Iei de simplu, cînd (la 27 de ani) a cîș- 
tigat primul său titlu național, T_ 
Cioclu s-a îndreptat spre micul grup 
„juventiștilor** mulțumindu-le pentru _ 
manentele lor încurajări, ținînd să adau
ge : „Fără ei, fără colegii de club nu aș 
fi putut cîștiga niciodată. Au fost alături 
de mine nu numai acum, ci și pe parcur
sul pregătirilor. Și cine nu știe de cît 
ajutor ai nevoie pentru a atinge un ase
menea obiectiv • APROPO de Juven
tus, I.P.B. Militari, să nu uităm faptul că, 
prin grija întreprinderii șl a 
sportive (director general — ing. A. 
jenescu ; director — ing. I. Dragnea ; 
cretar al Comitetului de partid — 
Barbu ; președinte al sindicatului — 
Ștefănescu ; președintele asociației — 
Georgescu) amenajările făcute la sala 
tenis de masă vor permite, cît de 
rînd, ca performerii secției — și 
foarte mulți — să obțină noi succese. 
Deci, . . .succes î • „FINALA feminină a 
oferit un recital de măiestrie 
antrenoarea Viorica Dragu 
jucătoare, și Otilia Bădescu, 
Ciosu dovedind că sînt cele 

ca tot mai multe jucătoare să
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de 
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sînt
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Emilia 

bune?!________ ___ _____ ___ mai 
sportive ale momentului." Ar fi necesar 
ca tot mai multe jucătoare să le urmeze. 
eSCRIAN, nu de mult, despre falr-play-ul 
unor sportivi, dar, iată, că. la ?£ai°va,
meciul dintre R. Revlsz șl C. Tiuga" sr',? 
situat la polul opus, ceea ce a um°“t 
comportarea de ansamblu a celor doi. 
Păcat. • COMISIA municipală a Capi
talei (președinte : Radu Popescu) conti
nuă să desfășoare o bogată și rodnică ac
tivitate, ceea ce este In folosul dezvol
tării tenisului de masă bucureștean, un 
sprijin eficient primindu-i și de la asocia
țiile Spartac Stîrom, Juventus, unirea 
Tricolor, Mecanică Fină ș.a. Felicitări, 
(EM.F.)

REZULTATELE DE IERI
DIN CAMPIONATUL FEMININ

Rezultatele meciurilor etapei 
a Xl-a a Diviziei A de 
baschet feminin, desfășurată 
ieri : SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI — VOINȚA BRA
SOV 66—62 (40—35), VOINȚA 
BUCUREȘTI — „U“ C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA 64—92 
(30-46), OLIMPIA BUCU
REȘTI — MOBILA C.S.Ș. 
SATU MARE 65—50 (33—35),
RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
— METALUL I.M.P.S. SA- 
LONTA CRIȘUL 88—71 (48—36), 
COMERȚUL TG. MUREȘ — 
GAZ METAN C.S.Ș. MEDIAȘ 
108—100 (57—55) și COMERȚUL 
C.S.Ș. SF. GHEORGHE — 
METALUL C.S.Ș. RM. 
VÎLCEA 83—82 (49—53).

MINAI
Ieri, în sal 

formația mas 
lui a susținui 
tida de volei 
C.S.M. Minau 
pă o. întrecei 
tă, oaspeții a
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în
X*- “
mo, în C. 
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șie și vi 
de C.N.E.F.

£ SELECȚIE LA CANOTAJ
£ Secția de canotaj a Clubului Sportiv Olimpii 
£ numeroase campioane olimpice șl mondiale, oi 
S lecție In zilele de 18—19 decembrie 1989 șl 5—( 
ț Vor fi primite eleve născute în anul 1974 și m 
£ o Înălțime de minimum 176 cm.
5 Selecția va avea loc la baza sportivă a ciul 
S Șos. Iancului nr. 128 A, între orele S—17.
3J Pentru sportivele admise se asigură condiți 
£ masă șl cazare și transferul pc linie școlară 
£ București.
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ÎNTRECERILE
HOCHEISTiLOR .

I
JUNIORI .

Pe patinoarul artificial din | 
Galati s-a încheiat, de curînd, 
cel de-al treilea turneu (cu | 
jocuri duble) al Campionatului I 
National de juniori X (18 ani), * 
prima grupă valorică. întrece- . 
rile au fost dominate de tinerii I 
hocheiști gălățeni, în creștere I 
evidentă de la un turneu la 
altul, care au realizat următo- I 
rul „parcurs" : 5—4 și 4—2 cu | 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc, 7—4 și 
5—5 cu C.S.Ș. Gheorgheni, 5—2 
șl 12—2 cu Triumf București. I 
Celelalte rezultate: Gheorgheni: | 
8—4 și 3—6 cu Miercurea Ciuc, 
11—0 și 5—0 cu Triumf, Miercu- I 
rea Ciuc — Triumf 14—2 și I 
10—4. De remarcat sportivita
tea din partida C.S.Ș. Gheor- < 
gheni — Triumf (11—0), în care I 
nu s-a dictat nici o eliminare ! I 
La polul opus s-a situat me
ciul C.S.Ș. Gheorgheni — C.S.Ș. I 
2 Constructorul Galați (4—7) în | 
care s-au cumulat 10+40 de 
minute de penalizare. în clasa- ■ 
ment, după 3 turnee, conduce I 
C.S.Ș. Gheorgheni cu 26 p, ur- ■ 
mată de C.S.Ș. M. Ciuc 22 p și 
C.S.Ș. 2 Constructorul Galați I 
20 p. (T. Siriopol, coresp.). I

jtările sper ca în retur, sîmbătă, să I
hstan- trateze meciul cu aceeași se-
accea rioziiate". Ș

TEAPIĂ „CALE LIBERĂ" .
Uni- norul federal S. Chiriță — da- *
mer- că s-ar fi concentrat îndeajuns .

îumai în finalul său". Ceea ce, si- I
moții. gur, ar fi fost un atu în plus I
,' ’e în ecuația calificării. A lipsit,

I insă, coordonatoarea princi- I
mede pală Daniela Gîlcă (va lipsi și |
e un mîine). dar avem speranța că
1 de- Rapidul va ajunge cu bine și ■

pri- în penultima „stație" euiropea- I
intre- nă...
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21—22 
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acest prilej pe cel mai bun I 
jucător al său. cehoslovacul | 
Novotny (de 32 de ani). Și in 
privința taliei oaspeții au fost | 
avantajați: doi jucători aveau I 
peste doi m-etri (Overmann 2.04; 
Hauser 2,02), iar alți patru în- | 
tre 1,91 și 1,99 m. Că ai noș- | 
tri au evoluat sub valoarea lor 
a rezultat clar din numeroase- ■ 
le greșeli (de preluare și bio- I 
caj, în primul rînd) săvîrșite • 
pe parcursul întregului meci.
Referindu-se la toate acestea I 
Vaier Cozmuța, antrenorul | 
principal, ne-a spus: „Motivele 
insuccesului au fost mai mul- | 
te, între care aș aminti lipsa | 
de experiență, jucătorii noștri 
aflîndu-se doar Ia cel de-al , 
treilea meci internațional, ne- I 
cunoașterea adversarului, care • 
ne-a surprins printr-un joc mo
dem, matur, utilizarea de I 
mingi Molten eu care nu sin- | 
tem obișnuRi, precum și lipsa 
de concentrare în joc".

Modesto FERRARIN)
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cu scorul de 3—2 (—13, 5, —6, I 
12, 11). De remarcat că |
rapidiștii au început mai bine, 
dar în partea a doua a întîi- | 
nirii voleibaliștii din Baia I 
Mare s-au arătat superiori, 
reușind să-și adjudece două i 
seturi consecutive. Remarcați : ’ 
Ionescu și Spînu (Rapid), Tă- ■ 
mășan. Dumitru, Georgescu | 
(Minaur). Arbitri: D. Negroiu— 
Timișoara și S. Lungu — Bucu- I 
rești. (Nicolae Ștefan, coresp.). •

ADMINISTRAȚIA DE
• CÎȘ1IGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 1 DECEMBRIE 1989 
Cat. 1 : 4 variante 25% a 28.534 
lei ; cat. 2 : 3,50 variante a 
19.566 Iei ; cat. 3 : 19,50 vari
ante a 3.512 Iei ; cat. 4 : 25,75 
variante a 2.659 lei ; cat. 5 : 
148,75 variante a 460 lei ; cat. 
6 : 263,50 variante a 260 lei ; 
cat. X : 1.726.25 variante a
100 lei.

. • Tragerea obișnuită LOTO
de astăzi, vineri, 8 decembrie, 
va avea loc in București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr.
2, începînd de la ora 15,50. Ope
rațiunile de tragere vor fi radi
odifuzate pe programul I, la ora

iimiiiiiiutniitiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiii/iiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiib

FRUMOASA Șl PROMIȚĂTOAREA REPLICĂ

A NOII GENERAȚI! ARGESENE
Partida de la Pitești, dintre 

F.C. Argeș și Flacăra Morcni, 
desfășurată în prezenta a circa 
8000 de spectatori — adevărații 
suporteri ai „alb-violeților* — a 
relevat două aspecte deosebite, 
care îl... obligă pe cronicar să 
revină asupra lor. Este vorba, în 
primul rînd, de replica dîrză a 
oaspeților, care — spre lauda lor 
— nu s-au recunoscut nici un 
moment învinși, de forma con
stant bună a foarte tînărului 
portar Tene, cel care a avut 
cîteva intervenții salutare, el 
reunind să se plaseze acolo unde 
trebuia, să se opună unor șuturi 
care păreau goluri ca și 
făcute. Dar, pînă la urmă, 
acest goal-keeper de mare 
perspectivă pentru fotbalul ro
mânesc a trebuit să se re
cunoască învins în fața unui 
atac piteștean — și aici ajungem 
la al doilea aspect relevant al 
meciului — care pur și simplu 
a luat un start debordant după 
primul gol înscris de Grigoriu la 
începutul reprizei secunde. Ei 
bine, din acel moment. Prisă- 
ceanu, Vlădoiu și Grigoriu, trei 
veritabile talente ale școlii arge- 
șene, au accelerat la maximum 
și — sprijiniți eficient din linia 
a doua de Bănuță și, mai ales, 
de M. Stoica, și el în bună for
mă — au reușit să creeze faze 
de real spectacol, aplaudate, că
rora apărarea oaspeților, animată 
mereu de Butufei, le-a făcut 
față cu dificultate. Văzîndu-1 pe 
cei trei cum joacă, ns-am rea
mintit de un interviu cu Dan 
Silvășan. publicat în „Suplimen
tul Fotbal" la începutul sezonu-

CÎND SE UITĂ UN MARE ADEVĂR
Prin prisma tradiției, rezultatul 

meciului Corvinul — F.C.M. Bra
șov (2—2) poate fi catalogat 
drept surpriză, în discuție fiind 
adusă suita victoriilor — uneori 
la diferențe apreciabile — reali
zată de echipa lui Gabor și Pet- 
cu în partidele directe care au 
avut loc la Hunedoara, cu o sin
gură excepție, aceea din ediția 
1982—83, cînd brașovenii au ple
cat cu ambele puncte. $1 mai 
era un argument, decurgînd din 
faptul că în ultimul timp Corvi
nul prinsese ..turația* cunoscută, 
tăindu-și, cum se spune, „partea 
leului* pe propriul teren. Iar 
scorul de 2—0 înregistrat în min. 
41 era un alt atu. Numai că. 
miercuri, hunedorenii nu au luat 
în seamă replica partenerilor.

PUNCT PREȚIOS PENTRU FEROVIARI
F. C. M. Caracal — Rapid București

Un derby mult așteptat, și la 
propriu, și la figurat, dacă ne 
gîndim la succesivele lui amî- 
nări...Un derby care a confirmat 
însă, în mare parte, așteptările, 
beneficiind și de un teren ex
celent, mulțumită strădaniilor 
organizatorilor.

S-a plecat năvalnic din „block- 
start“-uri, și scorul ar fi putut 
deveni 1—0 în chiar primele se
cunde ale jocului, dar Morariu, 
scăpat singur, n-a reușit să pla
seze balonul pe lîngă Mincă, ie
șit curajos ..la închidere*. Trep
tat, mai matură, mal lucidă și 
bine dispecerată de Goanță, e- 
chipa bucureșteană pune stă- 
pînire pe centrul terenului, păs- 
trînd mai mult balonul. De pe 
această platformă tactică, ferovi
arii au început să privească mai 
Insistent spre poarta adversă, 
în min. 22 fiind rîndul lor să 
se afle la un pas de deschi
derea scorului : la o centrare de 
pe partea dreaptă, Ciurea nu

STAT LOTO-PRO^OSPORT INFORMEAZĂ DUMINICĂ
16,35, urmînd ca numerele ex
trase să fie transmise și în re
luare, pe același program, la 
ora 23,15, și mîine, sîmbătă, 9 
decembrie, la ora 8,55. După 
desfășurarea operațiunilor de 
tragere, va fi prezentat un film 
artistic, la care sînt invitați să 
la parte toți cel interesați.

A Concursul PRONOSPORT de 
duminică, 3 decembrie, a con
firmat încă o dată — dacă mal 
era nevoie — așteptările parti- 
cipanților, care joacă masiv, 
săptămînă de săptămînă, Ia a- 
cest îndrăgit sistem. Reamintim 
că la concursul respectiv au fost 
distribuite nu mai puțin de 8 
autoturisme Dacia 1300, precum 
și importante alte cîștlguri în 

lui ; interviu în care ținărul 
președinte al clubului piteștean 
afirma că — deși va fi un cam
pionat foarte greu pentru arge
șeni — el unui are mare încre
dere în cîțiva jucători tineri, 
deosebit de dotați, cum sînt... 
Prisăceanu, Vlădoiu, Grigoriu, 
Dumitru, Zamfir, cei care vor 
trebui, spunea el-, să ducă mai 
departe ștafeta primită de la 
vechea generație a clubului. Și 
iată că. jucînd meci de meci, ti
nerii lui F.C. Argeș au început 
să-și demonstreze talentul, să în
dreptățească speranțele puse în 
ei de cei ce răspund de destinele 
fotbalului piteștean, de antreno
rul Al. Moldovan și de secunzii 
săi, „bătrînii* din echipă, Spe- 
riatu și Stancu.

Și încă ceva legat de meciul 
din Trivale : cum rămine, oare, 
cu tragerea la sorți a arbitrilor 
din moment ce la Pitești s-au 
prezentat doi „centrali*, Octa
vian Ștreng și Radu Petrescu ?

A arbitrat brașoveanul, în timp 
ce O. Ștreng a trebuit să se în
toarcă acasă, sute de kilometri, 
pe ruta Pitești — București — 
Oradea, pe care și venise cu di
ficultate, acum, în plină Iarnă, 
întrebarea rămîne însă... întreba
re. Cum e cu tragerea la sorți ?

Laurentîu DUMITRESCU

care s-au arătat destul de ofen
sivi, nu au recepționat nici sem
nalul de alarmă la golul lui 
Pîrvu, crezînd prea devreme că 
deznodămîntul le va fi favorabil. 
Reveniți de la cabine, elevii an
trenorului Dumitru’ Anescu au 
constituit un angrenaj bine arti
culat, în care absența celor doi 
titulari de bază, Barbu și Cacîu- 
reac, nu s-a resimțit deloc. Am 
văzut la lucru un „unsprezece" 
disciplinat tactic, respectînd cu 
destulă eficiență partitura preco
nizată, extrem de îndrăzneață, 
prin care și-au surprins adversa
rii, incapabili să riposteze, în 
primul rînd experimentalii Ga
bor și Petcu, ca să dăm doar 
două exemple. Aceștia ar fi tre
buit să constituie catalizatorul 

ajunge balonul, ceea ce reușește 
însă Voinea și acesta șutează 
puternic, de la 10 metri, jos. 
la colț. Apare însă ca din pă- 
mînt Dogaru, care scoate de pe 
linia porții I în min. 40, M. 
Roșea, bun pînă atunci, este e- 
liminat din joc, după părerea 
noastră cu ușurință. Meciul se 
încinge, „plouă* cu cartonașe 
galbene și de o parte, și de alta, 
și spectacolul fotbalistic este 
deteriorat pentru o perioadă. 
Paradoxal, în zece oameni gaz
dele vor avea mai mult aplomb, 
creindu-și cîteva bune ocazii 
(Stan — min. 55, Bărbulescu — 
min. 75). dar golul îl va izbuti 
tot Rapidul, aflat în permanen
ță „la pîndă* : Ia o pasă în a- 
dîncimc, pe dreapta, Dogaru ra
tează intercepția și GOANȚA 
înscrie din unghi, în colțul lung. 
Era minutul 83, victoria părea 
ca și obținută, dar în min. 80 
LEȚA va acroșa un balon ia 
marginea careului, șutind din

numerar inclusiv suite de 
mari valori. pe variantele 
combinate. - Deoarece sîntem 
siguri că și concursul de 
duminică, 10 decembrie — PE
NULTIMUL DIN ANUL 1989 —
va atrage un mare număr de 
participant, considerăm util a 
veni în sprijinul acestora, con- 
semnînd din nou partidele în
scrise în program : 1. Ascoli — 
Lazio : 2. A talan ta — Udinese ;
3. Bari — Napoli ; 4. Bologna — 
Lecce : 5. Inter — Genoa ; 6.
Juventus — Cesena : 7. Roma — 
Cremonese ; 8. Sampdoria — 
Milan ; 9. Verona — Fiorentina ; 
10. Avcllino — Torino : 11. Mes
sina — Como ; 12. Monza — 
Pescara ; 13. Reggiana —
Brescia.

Vasîl deschide seria golurilor lui F.C. Inter fi a celor trei pe care 
le-a realizat in partida de miercuri, cu F.C. Olt

Foto: Dragoș NEAGU

CONSTATĂRI DIFERITE
La Sibiu s-a înregistrat, ală

turi de rezultatul partidei Dina
mo — „U* Cluj-Napoca, cea mal 
netă diferență din etapa de 
miercuri. Un 5—0 care vorbește 
mult despre forța de materiali
zare a echipei antrenată de C. 
Ardcleanu și V. Huzo. Vom in
sista — în privința F.C. Interu
lui — asupra reușitelor repre

zentate de cele mai recente Im
plantări sau titularizări și care 
au constituit, in bloc, o reușită. 
Fie că este vorba de un „libero" 
ca B. Bucur, care evoluează cu 
o mare siguranță pe un post 
foarte greu, de mijlocașii Mărgă
rit _și Szeneș sau de atacanțli 
Văsti șl Predatu. Un cuvtnt în 
plus despre noul cuplu de vîr- 
furi al siblenUor, care anunță 

necesar strlngerii rindurilor în 
tabăra hunedoreană I N-a fost 
însă să fie așa șl aproape o în
treagă repriză secundă brașovenii 
au zburdat pe teren, dezinvolt și 
autoritar, cu numeroase raiduri 
de real pericol la poarta Iul lo- 
niță. Neîndoios, prospețimea fi
zică a echipei de la poalele Tîm- 
pei a cîntărit mult In balanță, 
ridicînd în același timp și un 
semn de întrebare asupra nive
lului pregătirilor care se efectuează 
în prezent la formația hunedo- 
reană. de vreme ce diferența la 
acest capitol frapa evident. încă 
o dată condiția fizică, șl nu nu
mai ea, șl-a spus cuvîntul, acum, 
în final de stagiune rolul ei 
fiind hotărîtor. Un adevăr care 
nu întotdeauna este privit așa 
cum se cuvine. Iar cine nu vrea 
să țină seama de el. plătește. 
Așa s-a întîmplat miercuri cu 
Corvinul.

Adrian VASILESCU

11 -100)
semi-vole, cu boltă, Ia păianjen. 
Așadar, 1—1, punct prețios obți
nut de Rapid în drumul său 
spre prima divizie, replică mai 
mult decît frumoasă a echipei 
din Caracal, care, lată, și în a- 
cest an, pare a fi „arbitrul* se
riei. Și, fiindcă am amintit de 
arbitru, să menționăm și faptul 
că „centralul* I. Danciu (Petro
șani) s-a situat, din păcate, sub 
nivelul întîlnirii, defavorizînd, 
pe rînd, ambele formații.

F.C.M. CARACAL î Ciurea — 
M. Roșea, DICUT, V. ROȘCA, 
Dogaru — LETA. I. Viorel (min. 
49 Popa), PLOTOAGA — Mo
rariu, Stan, Răducu (min. 66 
Bărbulescu).

RAPID : Mincă (min. 46 N. 
Vasile) — Stanciu, CÎRSTEA, 
BĂLAN. VAMEȘU — Drăghici 
(min. 62 Bealcu). Dumitrașcu, 
Constantinovici , GOANȚA — 
Voinea, Cr. Sava .

Soiin SATMARI

participați cu eft mal 
multe bilete I

certe perspective, garantate de 
calitățile lor de golgeteri. Bene
ficiind și de experiența unui Ma- 
\jaru sau a unui Jurcâ, F.C. In
ter poate pretinde că aliniază 
astăzi un „unsprezece" echilibrat, 
care nu se găsește intîmplător 
în prima treime a clasamentului.

Dar dacă echipa sibiană are 
motive de satisfacție, F.C. Olt 
trebuie să angajeze cu multă a- 
cenție, cu forță da analiză și mai 
cu seamă prin acțiuni ferme a 
doua parte a campionatului. Tre
buie să precizăm că absența 
ambilor oameni de gol — Pena 
și Șuvagău — a grevat substan
țial în meciul de miercuri forța 
le penetrație a echipei oaspete. 
Dar și așa, ne-a surprins prea 
slaba replică dată pe stadionul 
Municipal din Sibiu Conducerea 
tehnică beneficiază de antrenori 
experimentați (C. Dinu — T. 
Dima), lotul are consacrat! fot
baliști de .A* (Gherasini. Mihali, 
Eftimie, Pistol. Cireașă), plus 
cîțiva tineri care n-au ajuns 
chiar degeaba în lotul F.C. Oltu
lui. Ceea ce se impune, după o- 
pinia noastră, ar fi o accentuată 
modernizare a tacticii de joc, 
dublată de o ridicată cotă de an
gajament fără de care fotbalul 
de astăzi nu poate fi conceput. 
Perioada dintre tur si retur vine 
la vreme spre a oferi desfășura
rea unor Intense șl serioase 
pregătiri pentru susținerea părții 
a doua a campionatului de pe 
CU totul alte cote ale exprimării 
la toate capitolele. Iată ce se im
pune, în primul rînd, ca imperios 
învățămînt, după înfrîngerea de 
miercuri.

Eftimie IONESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII
MECIURILOR DIN ULTIMA ETAPA

A TURULUh DIVIZIEI A
VICTORIA — S.C. BACAU : 

C. Gheorghe (Suceava); N. Di- 
nescu (Rm. Vîlcea) și I. Nicu- 
lițov (Focșani)

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— CORVINUL : C. Corocan 
(Reșița); N. Voinea (București) 
și M. Ștefanei u (Tg. Jiu)

F.C.M. BRAȘOV — JIUL: M.
Salomir (Cluj-Napoca); M. Ni- 
culescu (București) și I. Tema 
(P. Neamț)

F.C. FARUL - DINAMO : 
Ad. Porumboiu (Vaslui) ; FI. 
Pope&cu (Ploiești) și V. Donțu 
(Galați)

. FLACARA MORENI — F.C. 
INTER: D. Petrescu; G. Xo- 
nescu și Al. Rolea (toți din 
București)

„U“ CLUJ-NAPOCA — F.C. 
ARGEȘ: M. Axente (Arad); V. 
Curt (Constanța) și I. Vereș 
(Sf. Gheorghe)

F.C. OLT - STEAUA: Al. 
Mustățea (Pitești): D. Ologea- 
nu (Arad) și C. Sorescu (Pi
tești)

F.C. BIHOR — PETROLUL : 
M. Constantinescu (București); 
Gh. Dumitrașcu (Constanța) și 
T. Demian (Zalău)

SPORTUL STUDENȚESC — 
„POLI" TIMIȘOARA: Cr. Teo- 
dorescu (Buzău); R. Petrescu 
(Brașov) și M. Ilieș (Odorhei)

DUMiNiCA, 10 DECEM
BRIE, PAUTICIPANTll AU 

DIN NOU OCAZIA SĂ-ȘI 
VALORIFICE PLENAR 
SANSELE • SE EXTRAG 
12 NUMERE, DIN 73, CU 
POSIBILITATEA DE A SE 
CiSTIGA SI CU NUMAI 
DOUĂ NUMERE I • 
PARTICIPAREA SE FACE 
CU BILETE AVIND TAXA 
UNICĂ, DE NUMAI 10 
LEI • ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE CU NUME
RELE FAVORITE ESTE 
SÎMBĂTĂ, 9 DECEMBRIE I



La Campionatul Mondial de handbal feminin

0 NOUĂ VICTORIE A REPREZENTATIVEI ROMÂNIEI

Primcîc întreceri în „Cupa Mondială" la schi alpin
PENINSULA SCANDINAVĂ • ■~

OFERĂ UN ALT MARE CAMPION
ÎN SEMIFINALE: 25-18 CU ECHIPA POLONIEI

SINDAL, 7 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
In mai multe orașe din Da
nemarca au continuat întrece
rile din cadrul grupelor semi
finale ale Campionatului Mon
dial feminin de handbal, fie
care partidă purtind amprenta 
unei dispute strînse pentru o 
clasare cit mai bună, la capă
tul cărora, totuși. favoritele 
S-au impus. . Reprezentativa 
României a întîlnit în Sala 
Sporturilor din localitate for
mația Poloniei, în fata căreia 
a cîștigat cu 25—18 (13—10).
handbalistele noastre îndeph- 
hindu-și, astfei, primul obiec
tiv. acela al calificării în gru
pa A a Campionatului Mon
dial, dar ele doresc să încheie 
această fază a competiției cu 
un rezultat cit mai bun. ceea 
oe înseamnă un nou succes, de 
această dată în fața „• ■m' 
R.F. Germania, pentru a PU; 
tea accede în finală. Chiar daca 
adversarele de vineri scara 
alcătuiesc o garnitură puter
nică. evoluția de pină acum a 
fetelor noastre ne dă îndreptă
țite speranțe înt.r-un rezultat 
favorabil. Dar, să așteptăm 
meciul...

Așadar, echipa României a 
învins in al doilea joc a1 se
mifinalelor reprezentativa Po
loniei cu 25—18. o victorie a 
disciplinei tactice, a voinței u- 
nanime de a ciștiga. a unei 
lupte susținute, cu accent pe

între 15 și 17 decembrie, la Stuttgart

R. F. G. - SUED IA, ÎN FINALA „CUPEI DAVIS“
STOCKHOLM, 7 (Agerpres). 

Finala tradiționalei competiții 
internaționale de tenis „Cupa 
Davis" se va disputa, între 15 
și 17 decembrie. în orașul vest- 
german Stuttgart, între echi
pele R.F. Germania și Suediei.

în vederea acestei întîlniri, 
federația suedeză de speciali
tate a selecționat pe următorii 
jucători: Stefan Edberg, Mats 
Wilandcr. Jan Gunnarsson, An
ders Jarryd și Jonas Svensson.

SA ÎNCHEIAT C.E. 

DE ȘAH (junioare)
VARȘOVIA. 7 (Agerpres). 

Campionatul European de șah 
pentru junioare, desfășurat la 
Tarnovv (Polonia), s-a înche
iat cu victoria maestrei sovie
tice Svetlana Matveeva cu 9 
puncte din 11 posibile, urmată 
de coechipiera sa Korkina și 
Peiceva (Bulgaria) — -cîte 8,5 
puncte, Kunze (R.D.G.), Klu- 
sek (Polonia), Boikovici (Iu
goslavia) — cite 6,5 puncte etc. 
în ultima rundă, Peiceva a 
cîștigat la Szmigelska. iar 
partidele Matveeva — Klusek 
și Korkina — Czeke s-au ter
minat remiză. 

apărare, factor din ce in ce 
mai hotâritor în handbalul mo
dern.

După un început cu trac, in 
care a fost condusă cu 3—0 
(min. 3), echipa noastră s-a 
mobilizat, s-a concentrat mai 
mult asupra jocului. în special 
în apărare, și în min. 15 sco
rul ii era favorabil: 7—4. Din 
acest moment, fetele noastre 
au avut un permanent avantaj, 
mărind crescendo presiunea a- 
supra porții adverse, prima re
priză încheindu-se Ia aceeași di
ferență de trei goluri în favoa
rea handbalistelor române. Jo
cul a continuat, si după pauză, 
în aceași notă de dominare a 
sportivelor noastre, astfel că, 
în min. 43. tabela de scor arăta 
20—13. Finalul avea să încunu
neze efortul jucătoarelor roma
ne. care au marcat de pe toa
te posturile, chiar și im situa
ții de inferioritate numerică, 
ele punînd punct partidei la o 
diferență de șapte goluri. Re- 
mareînd prestația întregii echi
pe. se cuvine să subliniem a* 
portul pe care l-a avut de a- 
ceastă dată Mariana Tîrcă, a- 
lături de ea evidențiindu-se si 
Sorina Lefter, Emilia Luca, E- 
ditli Matei, precum și portarul 
Carmen Moldovan. într-o for
mă de excepție.

Golurile au fost înscrise de 
Luca 7 (3 din 7 m), Tîrcă 6. 
Lefter 4. Matei 4. Doiciu 2, 
Cozma 2. în timp ce de la

NEW YORK, 7 (Agerpres). 
într-o partidă demonstrativă 
desfășurată la Minneapolis 
(Minnesota), campionul ceho
slovac Ivan Lendl l-a. învins 
cu 6—4. 6—2 pe jucătorul ame
rican Andre Agassi.

PARIS, 7 (Agerpres). în fi
nala turneului internațional fe
minin de tenis desfășurat la 
Cap d’Agde (Franța), campioa
na iugoslavă Monica Seles a 
învins-o cu 6—3, 4—6. 6—1 pe 
jucătoarea spaniolă Arantxa 
Sanchez.

ÎN CUPA CUPELOR
LA BASCHET (m)
BELGRAD, 7 (Agerpres). La 

Belgrad. în meci pentru gru
pele sferturilor de finală ale 
Cupei Cupelor la baschet 
masculin, echipa locală Parti
zan a învins cu scorul de 91—83 
(43—44), formația franceză B.C. 
Mulhouse.

. ★In cadrul aceleiași competi
ții, echipa Real Madrid a în
trecut pe teren propriu. cu 
scorul de 93—71 (40—31). for
mația P.A.O.K. Salonic. 

poloneze Karkuic (4) și Mierze- 
jewska (5) au fost cele mai ac
tive. Au arbitrat suedezii Bro- 
man și Blademo.

Pentru handbalistele noastre, 
după meciul de miercuri, a ur
mat o zi de pauză, timp în care 
au fost puse la punct amănun
tele tactice în vederea parti
dei cu R.F.G., de vineri seara, 
intîlnire decisivă pentru de
semnarea câștigătoarei grupei 
semifinale și. deci, a uneia 
dintre echipele care va juca 
în finală. Deocamdată. în cla
sament conduce echipa R.F.G. 
cu 8 p (golaveraj 92—68), ur
mată de reprezentativa Româ
niei 7 p (107—74) — este vizi
bil caracterul hotărîtor al me
ciului direct —. pe locurile ce
lelalte situîndu-se formațiile 
Poloniei 4 p (93—96). Bulgariei 
3 p (78—86), Cehoslovaciei 2 p 
(81—94), și Japoniei 0 p 
(68—101). în cealaltă grupă se
mifinală, lupta pentru Intîieta- 
te se dă între Austria 8 p 
(74—67) și un grup de trei e- 
chipe aflate la egalitate de 
puncte (5), dar despărțite de 
golaveraj: Suedia (72—58), 
R.D. Germană (86—76) și Da
nemarca (63—61), pe ultimele 
poziții aflîndu-se Olanda 2 p 
(66—78) și Franța 1 p (75—86), 
oeea ce anunță și aici o luptă 
strînsă pentru stabilirea ierar
hiei.

Alte rezultate: R.F.G. — Bul
garia 23—16, Cehoslovacia — 
Japonia 26—19, Austria — O- 
landa 21—17, Suedia — Franța 
21—11. R.D.G. — Danemarca 
15—15.

Mircea COSTEA

■OTBAL 
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ROMA, 1 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special) Pentru 
a prefața „Coppa del Mondo“ 
1990, Roma a devenit de cîteva 
zile capitala fotbalului mon
dial, o întreagă lume a balonu
lui rotund așteptînd cu interes 
și înfrigurare tragerea la sorți 
a celor 6 grupe, de cite patru 
echipe, ale ediției a XlV-a a 
C.M. Operațiunea va avea loc 
sîmbătă după-amiază, la Pala
zzo dello Sport, în cadrul a 
ceea ce presa romană preconi
zează a fi un ,,megashow“ (pe 
lingă Pele, K.H. Rummenigge 
etc., își vor da concursul Sophia 
Loren, Luciano Pavarotti și 
alte vedete ale ecranului și 
scenei), dar înaintea acestei 
manifestări, pe care italienii o 
doresc strălucitoare, ca un co
rolar a ceea ce ei numesc „îl 
grandioso sorteggio", la hotelul 
Jolly Midas de pe străvechea 
Via Aurelia activitatea e furi
bundă, iar agitația de nedescris. 
Ajunge numai să spunem că 
s-au adunat aici, unde și-au 
fixat cartierul general F.I.F.A. 
și Comisia de organizare, re
prezentanții a 23 din cele 24 de 
federații ce vor evolua la Mon
dialele ’90 (numai cea cameru- 
neză n-a precizat încă dacă și 
cînd va sosi). între care, fireș-

Sezonul de schi alpin a în
ceput cu cîteva concursuri în 
America de Nord, cu rezultate 
și învingători în general scon
tați. Vreni Schneider se anun
ță în continuare drept prima 
„alpină" a lumii, în schimb, 
la băieți, ierarhia stabilită de 
sezonul anterior pare în pri
mejdie. Pentru că, iată, nor
dul Europei oferă încă o stea 
schiului alpin mondial, demons- 
trînd, o dată în plus, poliva
lența (sportivă) care zace laten
tă oriunde în această lume. Așa 
cum, să zicem, atletismul afri
can a avut nevoie de o ocazie
— acea superbă izbîndă olimpi
că a „maratonistului desculț" 
Bikila Abebe, în 1960, la Roma
— pentru a revendica astăzi po
ziții la nivel mondial. Sezonul 
trecut, în martie, Ingemar 
Stenmark își anunța retragerea, 
după ce va fi fost cel mai 
„strîngător" în concursuri de 
„Cupă Mondială" cîștigate. Dar 
„suedezul zburător"’ lăsa un 
moștenitor, tot scandinav, nor
vegian însă, deja medaliat la 
C.M. de la Vail. Lumea s-a 
așteptat ca el să dispară după 
acel final strălucitor de sta
giune, dar Ole Christian Fu- 
ruseth a revenit în toamnă cu 
o poftă și mai nepotolită de 
performanță, succese și supre
mație în „Cupa Mondială" pe 
care o domină, deocamdată, 
grație celor două victorii (ul
tima la Park City, în slalomul 
uriaș) și altor două locuri se
cunde. O face cu autoritatea 
lui... Stenmark (cu care se a- 
seamănă ca gabarit, dar se di
ferențiază în tehnică, norvegia
nul fiind deocamdată — și poa
te pentru totdeauna — mai pu
țin armonios), chiar dacă cei 
din urma sa se cheamă Pirmin 
Zurbriggen, Marc GirardelU 
ori Alberto Tomba.

Ole Christian Furuseth a 
explodat deci la 23 de ani In 

AU FOST DESEMNAȚI CEI ȘASE
CAR DE SERIE Al C.M.

te, și cei ai F.R.F., în frunte 
cu președintele acestui for, 
Mircea Angelescu, invitat și în 
calitate de membru al unui or
ganism F.I.F.A. Se vîntură însă 
prin holurile și culoarele ho
telului, trăgînd cu urechea la 
ușile strașnic păzite ale sălilor 
în care reuniunile F.I.F.A. și 
ale Comisiei de organizare se 
succed cu repeziciune, „adul- 
mecînd" deciziile ce se vor lua 
sau comentîndu-le pe cele deja 
adoptate, peste o mie de zia
riști acreditați de pe toate 
continentele ! E deci, la Jolly 
Midas, un adevărat turn Babei, 
unde se vorbesc toate limbile 
pămîntului, un du-te vino per
manent, motiv pentru care, 
centrala telefonică fiind ase
diată, trebuie să ai mult noroc 
să prinzi o legătură interna
țională dintr-o Romă peste 
care plouă neîntrerupt de 
marți noaptea !

La ora cînd transmitem a- 
ceastă corespondență, joi spre 
seară, tocmai s-a încheiat șe
dința, sub președinția lui Luca 
di Montezemolo, așa-zisa „Co- 
missione Organissatrice", căreia 
i-a revenit misiunea — de ne
invidiat — să stabilească și să 

marea performanță mondială 
din schiul alpin. Tîrziu, am pu
tea fi tentați să credem și 
intr-un sens așa și stau lucru
rile. Marea performanță de azi 
e mult mai tînără, starturile 
sale se petrec uneori la vîrste 
uimitor de mici. Dar norve
gianul Furuseth n-a avut o 
cale prea liberă spre afirmare. 
S-a izbit, tînăr de 20 de ani fi
ind, de opacitatea conducăto
rilor sportului alb din țara sa 
natală sau, dacă vreți, de ne
putința lor de a-și crede ochi
lor că au în față un asemenea 
uriaș talent. In consecință, tî- 
nărul campion a fost exclus 
din lotul național al Norvegiei 
care se pregătea pentru O- 
limpiada de Ia Calgary. Mulți 
ar fi cedat, definitiv, Furuseth 
— nu : a apelat la prieteni și 
la concetățenii din micuțul oraș 
natal, Jessheim, 60 de kilome
tri de Oslo, șl a prins nu nu
mai cîteva concursuri, ci și pri
lejul de a se impune ceior ce 
l-au lăsat Ia o parte... Restul ? 
Se cunoaște: Stenmark a pre
dat ștafeta, O le Christian Fu
ruseth a preluat-o.

Sezonul alb de iarnă e, însă, 
abia la începutul de drum...

Radu TIMOFTE

• MONTREAL, 7 (Agerpres). 
Proba masculină de slalom spe
cial disputată pe pîrtia de la 
Mont-Sainte-Anne (Canada) a 
revenit schiorului austriac Tho
mas Stangassinger, înregistrat 
în cele două manșe cu timpul 
de 1:43,51. L-au urmat coechi
pierul său Bernhard Gstrein —• 
1:44, și Marc Girardelli (Lu
xemburg) — 1:44,48.

în clasamentul general al 
„Cupei Mondiale" se menține 
lider norvegianul Ole Chris
tian Furuseth — 107 puncte,
secundat de vest-germanul Ar
min Bittner — 79 puncte.

adopte împărțirea celor 24 de 
echipe. Mai întîi au fost desem
nați cei 6 capi de serie : Ita
lia, Argentina, Brazilia, R.F. 
Germania, Belgia și Anglia. 
Apoi cele 3 „urne" — 1 : Ca
merun, Egipt, Coreea de Sud,. 
Emiratele Arabe Unite, Costa 
Rica și S.U.A. ; 2 : Columbia, 
Uruguay, România, Cehoslova
cia, Irlanda și Suedia ; 3 : Spa
nia, U.R.S.S., Scoția, Austria, 
Iugoslavia și Olanda.

în ceea ce ne privește, pozi
ția acordată echipei României 
este cea logică, pe. care o scon
tam, reprezentativa noastră 
bucurîndu-se aici de un deo
sebit respect. Bunăoară, fostul 
arbitru internațional Paolo Ca- 
sarin ne mărturisea că „Multi 
cred că, după traseul din pre
liminarii, echipa dumneavoas
tră poate fi una dintre surpri
zele de Ia Italia ’93". Ne aș
teaptă însă, lesne de dedus, ad
versari redutabili. Dar despre 
toate acestea, ca și despre po
sibilele variante ce stau în fața 
„tricolorilor", în corespondența 
de mîine.

Ovidiu ÎOANITOAIA

PE SCURT • PE SCURT © PE SCURT CUPA U. E. F. A. : SE CUNOSC PROMOVATELE ÎN „SFERTURI"
ATLETISM ® Recordmanul 

mondial la săritură în înălțime, 
atletul cubanez Javier Sotoma
yor, a declarat că anul viitor va 
încerca să ridice propriul său 
record mondial la 2,45 m. Toto
dată, el a spus că nu crede că 
vreun atlet va putea să depă
șească „granița" celor 2,50 ni 
pînă la sfîrșitul acestui secol. • 
Supermaratonul desfășurat în 
orașul La Paz (altitudine 4 000 
m) & fost cîștigat de atletul bo
livian Juan Antonio Luna, care 
a parcurs distanța de 100 km în 
9 h 43:19.

BOX Pugilistul englez De
rek Williams a cucerit titlul de 
campion european la categoria 
grea învingîndu-1 prin k.o. teh
nic, în prima repriză, pe com
patriotul1 său Trevor Currie, în 
meciul disputat la Catford 
(Anglia).

CICLISM • Etapa a treia a 
turului statului Costa Rica a 
revenit rutierului columbian 
Hector Palacio, înregistrat pe 
distanța de 139 km cu timpul 
de 4 h 05:07. în clasamentul ge
neral conduce Raul Montero 

(Costa Rica), urmat la 2:52 de 
coechipierul său Alfredo Zamora.

ÎNOT • în ultima zi a con
cursului de la Orlando (Florida), 
americanul Troy Dalbey a cîș
tigat proba de 100 m liber cu 
timpul de 50,82, neozeelandezul 
Antohony Mosse a terminat în
vingător la 200 m fluture, în 
2:00,20. iar spaniolul Sergio 
Lopez s-a situat pe primul loc 
în proba de 200 m bras cu 
2:14,60. Sportivul sovietic Dmitri 
Volkov s-a clasat pe locul întîi 
în proba de 100 m bras cu timpul 
de 1:02,96, iar americanul Adam 
Schmidt a cîștigat proba de 50 m 
liber în 22,79.

HOCHEI PE IARBA • Echipa 
masculină a Angliei și-a început 
turneul în Pakistan jucînd la 
Lahore cu selecționata țării 
gazdă. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 5—1 (2-0) în favoa
rea formației Pakistanului.

RUGBY • La Carcassonne 
(Franța), în meci pentru „Cupa 
Mondială" la rugby în XTTI, se
lecționata Noii Zeelande a în
vins cu scorul de 34—0 (8—0)
echipa Franței.

Miercuri. în cadrul „Cupei 
U.E.F.A.", s-au consumat meciu
rile retur ale optimilor de finală. 
Se cunosc prin urmare partici
pantele în „sferturi", care-și' vor 
relua activitatea la primăvară (7 
și 21 martie) împreună cu cele 
din CI și C2. Tabelul „absolven
telor" este următorul : Werder 
Bremen, Hamburger S.V., F.C. 
K<51n, Juventus, Fiorentina, F.C. 
Liăge, F.C. Anvers si Auxerre, 
adică opt echipe din 4 țări 
(R.F.G. 3. Italia șl Belgia — cu 
cîte 2 și Franța).

Ca de obicei, meciurile au fost 
pasionante. După ce fusese în
vinsă șl acasă (2—3) de către 
Werder Bremen, Napoli a fost 
surclasată în retur cu 5—1, prin 
golurile lui Riedle (min. 25 și 61). 
Rufer (min. 55). Sauer (min. 89) 
șl Eilts (min. 90) respectiv Ca- 
reca (min. 71). Prin urmare, de
ținătoarea trofeului a fost elimi
nată. cu scorul general de 8—3 ! 
De-acum echipa lui Maradona nu 
se mal gtnde-te Ia altceva decît 
să-și mențină poziția de lideră 
în campionatul Italiei.. F.C. Koln 
șl-a adjudecat victoria asupra 
Stelei Roșii din Belgrad cu 3—0. 
exact cu cît îl trebuia pentru 

calificare, după ce în prima 
manșă pierduse cu 0—2. „Cu lar
gul concurs al arbitrului ceho
slovac Marko" — afirmă agențiile 
—. care a avut de condus un meci 
dificil, cu multe gesturi nespor
tive (7 cartonașe galbene și două 
roșii — acestea din urmă pentru 
Rahn și, respectiv, Drizicl, în ul
timele minute). Primul gol l-a în
scris Gdtz (min. 59), după ce 
mingea centrată se crede că de
pășise tușa I A urmat al doilea 
punct în min. 83, înscris de a- 
celași Gotz. Iar în min. 90 Or- 
denewltz, din ofsaid, a obți
nut promovarea 1 în schimb. 
V.f.B. Stuttgart, finalista ediției 
trecute, a fost eliminată de F.C. 
Anvers, terminînd la egalitate 
(1—1 în returi după ce pierduse 
prima manșă cu 0—1. Vest-ger- 
manli au condus cu 1—0 (Front- 
zek, min. 51) dar speranțele lor 
au fost spulberate de golul lui 
Broeckaert (min 601 șl belgienii 
s-au calificat cu un scor general 
de 2—1. F.C. Liege s-a calificat 
— era de așteptat — în fața e- 
chipei Rapid din Vlena cu 3—1, 
după ce pierduse în deplasare cu 
0—1. tdăge a condus cu 3—0 încă 
la pauză, prin punctele semnate 

de Nijskens (min. 5), Ernes (min. 
35) și Boffin (min. 45). A urmat 
golul de onoare al oaspeților prin 
Fjortoft în min. 78. dar al doi
lea gol (care ar fi însemnat ca
lificarea vlenezilor) s-a lăsat de
geaba așteptat... La Kiev. Dina
mo n-a putut înscrie nici un gol 
în poarta Florentinei (0—0), deși 
a avut ocazii. Deci, cu acel 1—o 
din tur, echipa Italiană a pășit 
în „sferturi". La Karl Marx 
Stadt, localnicii au fost în^ecut) 
de Juventus, ce e drept la 
tă (0—1), prin golul iul De Agos
tini, marcat în repriza a doua, și 
formația torineză se află și ea 
acum printre primele opt...

După miezul nopții s-a încheiat 
jocul de la Porto, unde echipa 
iul Madjer n-a putut cîștiga de
cît cu 2—1 (1—0) meciul cu Ham
burger S.V. șl astfel a intrat pe 
rol golul marcat în deplasare 
(semnat de vest-germanul Fi
scher) ; In prima manșă Ham
burg cîștdgase cu 1—0. A fost al 
doilea joc de miercuri în care 
departajarea s-a făcut grație 
punctului realizat pe teren stră
in, după ce Auxerre profitase, 
cu două ore înainte, de același 
lucru, în meciul eu Olympiakos 
Pireu s 0—0 (în tur la Pireu,
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