
in cupele europene la volei

CUPLAJ DE ABACTIE ÎN CAPITALĂ
® Steaua (m) și Rapid (f), în tentative de depășire a 
handicapurilor din manșa I ® La Craiova, Universitatea 
C.F.R. pornește de la 3—1 @ In deplasare, echipele 

clubului Dinamo nu au emoții

Proletari din toate (ările. urtțl-vă 1

Din nou un sfîrșit de săptă- 
mînă în care voleiul se află 
pe „capul de afiș" al spectaco
lelor sportive, cu echipe de 
club în întîlniri de nivel euro
pean. Din cele 6 partide în 
care sînt angrenate formațiile 
românești, în manșa a doua a 
turului secund din cadrul cu
pelor europene, trei se vor

mo, și dintre participantele In 
C 3, Rapid București și Slavia 
Praga se vor desfășura la cea 
mai înaltă tensiune. Vor fi 
două curse palpitante, de luptă 
încordată de la primul la ulti
mul fluier al arbitrilor, pen
tru obținerea calificării. Ste- 
liștii vor intra primii în arenă, 
cu decizia, angajamentul și —
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Astăzi :
STEAUA BUCUREȘTI - VARKAUDEN TARMO 

C.C.E. (m), sala Rapid, ora 15; arbitri : R. Rosenthal (Israel), 
V. Dumitru (România): în tur: 0—3 (30:46).

RAPID BUCUREȘTI - SLAVIA PRAGA
Cupa C.E.V. (f), sala Rapid, ora 17,30; arbitri : E. Ozarboy 

(Turcia), R. Farmuț (România); în tur: 1—3 (35:51).
UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA - AKADEMIK VARNA 

Cupa C.E.V. (f), sala Polivalentă, ora 16,30; arbitri : O. Ilbeyli 
(Turcia), Oct. Drâgan (România) ; în tur 3—1 (53:43).

ARIS SALONIC - DINAMO BUCUREȘTI 
Cupa Cupelor (m); în tur: 0—3 (22:45).

Miine
APERIT1VOS MEDINA - DINAMO BUCUREȘTI 

C.C.E. (f) ; în tur: 0-3 (8:45).
T.S.V. BERLINUL OCCIDENTAL - C.S.M. MINAUR BAIA MARE

Cupa C.E.V. (m) ; în tur: 3-1 (59:50)

derula astăzi în fața publicu
lui iubitor de sport din Capi
tală și din Craiova, unde se 
scontează pe săli pline, meciu
rile prezentînd realmente un 
mare interes. Bucureștenilor li 
se oferă un nou cuplaj, de da
ta aceasta în sala din Giulești, 
foarte captivant, întrucît me
ciurile dintre campioanele mas
culine ale României și Finlan
dei, Steaua și Varkauden Tar-

sperăm — mijloacele tehnico- 
tactlce adecvate de a „răzbuna" 
o înfrîngere prea severă (sur
prinzătoare ca scor) suferită 
duminică, In manșa Intîi, pe 
teren finlandez. Vor izbîndi 
Ionescu, Pădurețu șl A. Ion, 
Constantin și Șolca, Dascălu și

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pap. 2—3)

ȘI ÎNVĂȚĂTURĂ ALE TINEREI GENERAȚII
— Ginduri și
încă nu s-au stins ecourile 

din sala marelui forum al co
muniștilor români. Congresul 

al XIV-lea al partidului, și iată 
că la propunerea conducătoru
lui nostru iubit, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, Comi

tetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a aprobat, iar Con
siliul de Stat a legiferat 
prin Decret măsuri de ex
cepțională însemnătate pen
tru tineretul studios, privind 
majorarea cu zece la sută a 
tuturor burselor ce se acordă 
studenților și elevilor, inclusiv 
celor din școlile profesionale. 
Asemenea milioanelor de stu- 
dențl și elevi din patria noas
tră, născuți și crescuți în epoca 
celor mal mărețe împliniri din 
Istoria milenară a poporului 
român, și tinerii care învață la 
I.E.F.S. și se formează ca pro
fesori de educație fizică con
tinuă să dea glas deplinei lor 
satisfacții față de realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României moderne de 
astăzi, în suprema funcție de

sentimente ale studenților
secretar general al partidului, 
act politic de însemnătate isto
rică in grandioasa operă de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism.

In aceste zile de puter
nică vibrație revoluționară și 
legitimă mîndrte patriotică, am 
fost ieri prezenți în mijlocul 
studenților de la I.E.F.S. In- 
tr-una din pauzele dintre 
cursuri l-am abordat pe cîțiva 
dintre cei care și-au pus în 
gînd să devină dascăli de nă
dejde în domeniul educației 
fizice și sportului. Primul in
terlocutor a fost Marius Stoica, 
din anul IV, specializare în 
atletism, secretarul Consiliului 
A.S.C. : „Animați de sentimen
te de caldă recunoștință pentru

de la I.E.F.S. —
minunatele condiții de muncă, 
viată și învățătură ce ne sint 
create, am adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă 
in care ne-am exprimat cu toții 
cele mai alese simțăminte de 
înaltă stimă și prețuire, de 
nețărmurită dragoste și recu
noștință pentru majorarea bur
selor ce se acordă studenților 
și elevilor. Este o nouă și e- 
locventă expresie a grijii și 
preocupării partidului in vede
rea asigurării tineretului, o da
tă cu dezvoltarea generală a 
tării, a condițiilor tot mai bu
ne de viață și învățătură".

Printre cei din jurul nostru 
l-am recunoscut pe tînărul 
luptător Emil Pene, care a ți-

(Continuare in pag. 2—3)

Astăzi, la Edinburgh,

SCOJIA-ROMÂNIA LA RUGBY
S-a încheiat prima parte a Diviziei A de baschet feminin

SPORTUL STUDENȚESC, NEÎNVINSA, CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ

Pătrunde Anamaia Gera (reve
lația derbyului); Gabriela Petre 
blochează intervenția Cameliei 
Hînda. Fază din meciul Sportul 
Studențeesc — Voința Brașov.

Foto: Aurel D. NEAGU

O dată cu meciurile etapei a 
Xl-a, s-a încheiat turul Divi
ziei A la baschet feminin. 
Titlul (onorific, desigur) de 
campioană de toamnă a reve
nit echipei Sportul Studențesc 
București (antrenori : C. Di- 
nescu și Maria Roșianu), care 
a realizat destul de rara per
formanță de a obține victorii 
în toate partidele susținute. 
Amănunte de la jocurile etapei:

SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI — VOINȚA BRA
ȘOV 66—62. Nota 10 ambelor 
echipe pentru splendidul spec
tacol oferit publicului aflat în 
ospitaliera sală Agronomia, 
pentru reala propagandă făcu
tă jocului cu mingea la coș. 
A fost un meci care a îndepli
nit toate calitățile cuvenite u- 
nul mare derby: luptă aprigă 
pentru victorie (din prima și

Din viafa sportivă a satelor

pînă în ultima secundă de 
joc), multe faze de virtuozita
te tehnică, evoluție palpitantă 
a scorului, varietate de mijloa
ce tactice (atît în atac, cît și 
în apărare). Debutul a fost fa
vorabil brașovencelor (7—1 în 
min. 4 și 11—3 în min. 5 !), 
pentru ca, apoi, bueureștencele 
să se apere mai decis și să 
fie mai eficiente (ceea ce le-a 
adus conducerea: 30—23 în 
min. 15). în repriza secundă 
Voința a revenit, a avut din 
nou avantaj, dar de la scorul 
de 56—47 (min. 29) nu a mai 
înscris decît 6 puncte (Hînda 
— coș de 3 puncte, Jerebie — 
coș și aruncare liberă), în vre
me ce formația studențească 
s-a impus cu autoritate (prin 
intercepții și coșuri de la dis
tanță), obținînd un succes pe 
deplin meritat. Din rîndul ei 
s-au evidențiat Carmen Moldo- 
veanu (remarcabilă apărătoare 
a Magdalenei Jerebie), Gabrie
la Mitroi, Gabriela Petre, De-

Dumitru STĂNCULESCU

PE MALUL DUNĂRII,
(Continuare In pag. 2—3)

EDINBURGH, 8 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). Sîmbătă, pentru a cincea 
oară, reprezentativele de rugby 
ale Scoției și României se vor 
afla față în față. Testul de 
acum, de pe Murrayfield, unul 
din stadioanele de faimă din 
lumea jocului cu balonul oval, 
a fost precedat de o întîlnire, 
prima în palmares, tot la E- 
dinburgh, în urmă cu opt ani, 
de două la București și una 
la Dunedin, în cadrul „Cupei 
Mondiale". Intre ele, memora
bilă pentru noi a rămas aceea 
din primăvara lui ’84, cînd tri
colorii au învins, într-un final 
de excepție, cu 28—22, cîști- 
gătoarea de atunci a „Turneu
lui celor cinci națiuni", rea- 
lizînd Marele Slem (patru vic
torii în tot atîtea meciuri). Am 
spus memorabilă, gîndindu-ne 
la impresionanta carte de vi
zită a rugbyului scoțian, a că
rui federație și-a serbat cen
tenarul în 1973... Reprezentati
va sa actuală este din nou una 
foarte puternică: două partide 
încheiate cu succes și un pre
țios 12—12 pe Twickenham — 
deci, pe terenul echipei An
gliei — la cea mai recentă e- 
diție a „Turneului celor 5“. 
Apoi, un concludent 38—7, cu 
7—2 la eseuri, în octombrie, cu 
Fiji și, nu în ultimul rînd, o 
seamă de jucători de înaltă

clasă, din generații diferite, 
cum e — ca să dăm un sin
gur exemplu — G. Hastings, 
cunoscut, de altfel, și nouă, 
din moment ce a „semnat" 21 
de puncte la București ’86 
(cînd Ignat reușea 18). Cele
brul, de acum, fundaș a con
tribuit în mare măsură și la 
succesul. 29—27, obținut de for
mația Leilor britanici (cu alți 
scoțieni în componență — S. 
Hastings și Cronin) în fața 
Franței, în vara acestui an.

Așadar, o misiune realmen
te dificilă pentru rugbyștii ro
mâni, în compania unui „XV" 
foarte agresiv, alcătuit din... 
15 jucători de linia a treia, 
cum apreciază, plastic, comen
tatorii. „O partidă cu atît mai 
importantă pentru noi cu cît 
intrăm într-un ..templu- al 
balonului oval cu gîndul reabi
litării după neașteptatul eșec 
de la Baia Mare", spune Hari 
Dumitraș, noul purtător al ban
derolei de onoare. La rîndul 
său. Adrian Lungu. care are 
cele mai multe selecții (60) 
dintre actualii tricolori și care 
a fost prezent la toate întîl- 
nirile anterioare cu Scoția — 
ca șl Mircea Paraschiv, de

Geo RAETCHI

(Continuare in pag a 4-a)

LINGĂ „MAGISTRALA ALBASTRA" Mîine, în ultima etapă a turului Diviziei A de fotbal
1 Nu știm exact de cîți ani 
este atestată documentar loca
litatea Poarta Albă din județul 
Constanța, dar se poate con
stata lesne că este puternică și 
că are o mare dorință de a se 
înfrumuseța și gospodări cît 
mai bine. „La noi, preciza to
varășul Petre Cumpănașu, se
cretar cu probleme de propa
gandă în comitetul comunal de 
partid, multe dintre deosebirile 
care despărțeau satul de oraș 
au fost înlăturate. Traducind 
in viață indicațiile date de 
ilustrul nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și hotăririle adoptate de
Congresul al XIV-lea al
partidului în scopul înfăp
tuirii programului noii re
voluții agrare, oamenii locului, 
cu mic cu mare, muncesc cu 
însuflețire pentru ca produc
ția să-și sporească volumul, ca
litatea, in concordanță cu ce
rințele crescinde ale economiei 
naționale și cele legate de bu
năstarea materială și spirituală 
* consătenilor mei. tn con
secință sportul * devenit un 
prieten mult îndrăgit *1 tine
rilor și virstnieilor, care, în o

rele de răgaz se relaxează 
disputindu-și întiietatea în en
tuziastele întreceri ale Daciadei 
la fotbal, cros, volei, handbal, 
oină sau baschet".

în sprijinul acestor afir
mații vin și alte argumente. 
Unul dintre ele este, bunăoară, 
liceul cu profil agroindustrial, 
unde învață aproape 700 de e- 
levi. Cei mai mulți dintre ei 
sînt fii ai comunei. Ce învață?! 
E lesne de ghicît : exact me
seria de agricultor pe care au 
preluat-o de la părinții lor, 
însă pe temelii mult mai so
lide, după manuale de specia
litate. Din acest complex pro
ces de pregătire nu lipsesc 
nici orele de educație fizică. 
Plecînd de la adevărul că via
ța sportivă ar fi săracă fără 
spațiile necesare antrenamente
lor și concursurilor, conducerea 
liceului (director — Cornelia 
Cojocaru, profesoară de istorie), 
cu ajutorul Consiliului popular 
și al comitetului de părinți, a 
amenajat o frumoasă bază

_________ Troian IQANIȚESCU 

(Continuare In pag. 2—î)

MULTE ÎNTÎLNIRI INTERESANTE
® Pe stadionul Victoria, prima șansă o au gazdele ® în „Bănie", craiovenii sînt 

mari favoriți ® La Brașov, meciul cu Jiul se anunță oarecum liniștit ® Liderul se 
prezintă pe Litoral cu argumentul unui atac care a marcat 54 de goluri ® O 
partidă deosebit de atractivă la Moreni ® Codașele, între ele, la Cluj-Napoca 
® Un examen sever pentru F.C. Olt în fața internaționalilor de la Steaua • Echipa 
orâdeană știe că un joc cu Petrolul nu-i deloc simplu ® în „Regie", Sportul Stu

dențesc încearcă reabilitarea în final de stagiune
CLASAMENTUL

1. DINAMO 16 15 0 1 54- 8 30
2. Steaua 16 13 1 2 44-12 27
3. Unlv, Cv. 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 16
3. F.C.M. Bv. 16 5 5 6 15-30 15
3. F.C. Farul 16 5 S 6 23-20 15

10. „Poli" Tim. 16 4 3 7 20-22 13
LI. Jiul 16 5 3 2 19-28 13
2. Flacăra 16 6 2 9 18-24 12
3. Sp. Stud. 16 5 2 9 15-25 12
.4. F.C. Olt 16 4 4 • 16-27 12
.3. S.C. Bacău 16 5 2 9 17-31 12
0. Corvlnul 16 5 2 9 16-36 12
.7. r.C. Argeș Ifr S 1 10 13-21 11
«. „U" Cj.-Nap. 16 3 3 2 14-35 11

Toate meciurile vor începe la ora IX

PROGRAMUL MECIURILOR

Craiova : 
Brașov : 
Constanța : 
Moreni : 
Cluj-Napoca: 
Scornicești: 
Oradea : 
București : SPORTUL STUD.

UNIVERSITATEA 
F.C.M.
F.C. FARUL 
FLACĂRA 
„u-
F.C. OLT
F.C. BIHOR

București : VICTORIA - S.C. BACĂU
(Stadion Victoria din complexul Dinamo)

* ' ......... .................. - CORVINUL
- JIUL
- DINAMO
- F.C. INTER
- F.C. ARGEȘ
- STEAUA
- PETROLUL
- „POLI" TIMIȘOARA 

(Stadion Sportul Studențesc)



G I AZI
IN PRINCIPALELE COMPETIȚII INTERNE D IARNA, LA

Reportaj

9 BASCHET •
rești — Metalotelinica Tîrgu Mureș, Di
namo București — Rapid București.

PRE

Campionatul Național de baschet mas
culin continuă prin meciurile etapei a 
9-a, care vor avea loc azi și miine. Din 
program se desprind partidele I.C.E.D. — 
Steaua (ocupantele locurilor 3 și, res
pectiv. 1. în clasament totalizînd 13 și, 
respectiv, 16 puncte), ELBA Timișoara — 
Farul C.S.Ș. 1 Constanța (locurile 6 și 
8, ambele avînd cite 12 puncte) și Uni
versitatea Metalul Roșu Cluj-Napoca — 
Dinamo — I.M.P.S. Oradea (locurile 7 și 
4 ; 12 și, respectiv. 13 puncte). Rezulta
tele acestor intîlniri au o mare însem
nătate în disputa pentru calificarea în 
turneul fina) pentru locurile 1—6. excep
ție făcînd-o Steaua care. alături de 
Dinamo București, nu poate rata locu
rile 1—2.

Celelalte jocuri ale etapei : Balanța 
C.S.U. Sibiu — OTELINOX Tîrgoviște, 
Academia Militară Mecanică Fină Bucu-

• POPICE • —ii
Astăzi se desfășoară ultima etapă a tu

rului Diviziei A de popice. Programul 
cuprinde următoarele meciuri — seria I 
valorică, feminin : Voința București — 
Petrolul Băicoi, Laromet București — 
Voința Timișoara, Voința Tg. Mureș — 
Hidromecanica Brașov, Eleciromureș Tg. 
Mureș — Voința Galați, U.T. Arad — 
Voința Ploiești ; masculin : C.F.R. Cluj- 
Napoca — Minaur Baia Marc, Elcctro- 
mureș Tg. Mureș — Voința București, 
Metalul Hunedoara — Minerul Vulcan, 
Gloria București — C.F.R. Explorări 
C-lting Moldovenesc. Olimpia I.E.I. Bucu
rești — UNIO Satu Mare. Seria a II-a 
valorică programează întîlnirîle : C.S.M. 
Reșița — Voința Craiova, Dacia Ploiești
— Dermagant Tg. Mureș, Voința Odorhei
— Rapid București, Gloria București — 
Voința Oradea, Metrom Brașov — Olim-

pia I.E.I. București la feminin ; Voința 
Timișoara — Carpați Sinaia. Jiul Petrila
— Metalul Roman, Chimica Tîrnăveni
— C.F.R. Constanța, Constructorul Galați
— Tehnoutilaj Odorhei. C.F.R. Iași — 
Olimpia Reșița, la masculin.

| ®POtO o

Campionatul Diviziei A la polo progra
mează, astăzi și miine. penultima etapă 
dublă. Două dintre „dublele" acestui 
sfîrșit de săpțămînă se dispută în Ca
pitală : campioana țării, Dinamo, pri
mește vizita formației clujene Voința și 
are prima șansă, ca și Steaua, în cele
lalte întilniri ale cuplajelor de la „Flo- 
reasca", cu Sportul Studențesc TMUCB. 
Jocuri echilibrate se anunță cele de la 
Timișoara, între I.L.T. din localitate și 
Rapid București, in postură de favorită 
certă apărînd, în schimb Crișul, în ba
zinul orădean, unde e gazdă pentru ară
denii de la Vagonul.

„CUPA C.S.M. REȘIȚA" LA BOX
A doua ediție a „Cupei C.S.M. 

Reșița" la box s-a desfășurat 
în Sala Polivalentă „1 Decem
brie 1918“ din orașul de pe Bîr- 
zava cu participarea a 70 de 
pugiliști din 15 secții de per
formanță din întreaga țară. 
Mulți dintre cei care au urcat 
în ring au fost campioni ai 
României sau medaliați ai unor 
întreceri naționale de seniori 
și juniori, de un interes major 
bucurîndu-se, îndeosebi, cam
pionul mondial de la Moscova 
Francisc Vaștag. Lăudabile ini
țiativa și strădania membrilor 
secției de box a clubului reși- 
țean organizator (președinte 
prof. Ioan Miuță), competiția 
reprezentînd continuarea unei 
frumoase și bogate tradiții a

boxului din această cetate de 
foc a patriei noastre. Au cîști- 
gat Manuel Sabău (Voința Ca
ransebeș), Florin Călăraș, Vasi- 
lică Apreotesei și Petru Ba- 
Iasz (toți de la C.S.M. Reșița) 
la diferite categorii de greutate 
ale juniorilor mici, Daniel Co- 
păecanu (C.S.M) Adrian Roșu 
(U.M. Timișoara) și Martin Ba- 
lasz (C.S.M.R.) la juniori mari, 
precum și Zoltan Lunca 
(C.S.M.R.), Adrian Mărcuț 
(Steaua), Ion Constantin (Va
gonul Caracal). Lucian 
nu (U.M.T.), Francisc 
(Dinamo București) 
Vaștag (C.S.M.R.) 
seniorilor.

Moca-
Vaștag 

și Ladislan 
în turneul

Doru Dinu GLAVAN

0 NOUĂ DOVADA A GRIJII PARTIDULUI
(Urmare din vaa. 1)

nut să ne spună: „Sint student 
in anul I și fiu de țăran din co
muna Izvoare, județul Teleor
man. Părinții m-au invățat să 
răsplătesc întotdeauna binele 
care mi se face. Așa sîntem 
noi, așa am crescut. Mulțumim 
și pe această cale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru aceste 
noi dovezi ale dragostei ne
țărmurite față de creșterea și 
educația tinerei - generații. Am 
convingerea fermă că mă fac 
ecoul tuturor fiilor de munci
tori și țărani ' care urmează 
cursurile la zi și primesc bur
se, indiferent de veniturile pă
rinților. angajindu-nc că vom 
învăța și ne vom pregăti Ia ni
velul celor mai inalte exigențe".

Stăm de vorbă cu două schi
oare angajate pe drumul afir
mării în marea arenă a Da- 
ciadei. „In ultimele două dece
nii și jumătate, 
Oltița Mitea, din 
dentă în anul III. 
harta țării orașe 
te citadele ale _________ ___
înflorit satele, s-au ridicat spi
tale și policlinici, școli, grădi
nițe, cinematografe, casc de 
cultură, intr-un cuvînt s-au 
îmbunătățit continuu condițiile 
de viață și muncă ale celor 
ca>-e astăzi sint proprietari, 
producători și beneficiari. Și ca 
o elocventă dovadă a acestor 
afirmații, Ia propunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin Decretul Consiliului de 
Stat se majorează cuantumul 
burselor pentru studenți 
elevi și 
pentru 
muncitori ... ,____ ____„______
Sint dovezi ale unui neprețuit 
ajutor care ne obligă Ia stărui
toare eforturi de a învăța și a 
ne specializa în sportul prefe
rat". Tînăra schioară Camelia 
Marcu, din Predeal, precizează: 
„Te bucuri cînd privești peisa
jul sportiv care, în orașul meu 
natal, ca de altfel în toate ju-

ne-a spus 
Făgăraș, stu- 
au apărut pe 
noi, adevăra- 
industrici, au

Și 
se acordă burse 

studenții fii de 
și țărani cooperatori.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 8 DE
CEMBRIE 1989. Extragerea I : 
80 18 13 84 69 82 2 35 45 ; Extra
gerea a II-a: 
38 77 42. Fond 
621.098 lei.

30 19 7 57 60 81 
total de cîștiguri:

• Așa după 
nunțat, miine ____ ,
cembrie, va avea loc încă o In
teresantă acțiune cu caracter 
deosebit., anume o TRAGERE 
LOTO 2 — penultima din anul 
1989. Desigur că o serie de par
ticipant! s-au obișnuit cu parti
cularitățile și avantajele acestui 
gen de tragere. între care posi
bilitatea de a sc cîștiga și cu

cum s-a mal a- 
duminicâ, 10 de-

DIN VIAȚA SPORTIVĂ A SATELOR
(Urmare din van. I)

dețele țării, se află intr-o con
tinuă transformare, construin- 
du-se baze sportive pentru pre
zent și viitor. Am dorit 
nespus să devin profesoară de 
educație fizică, deoarece avem 
condiții să ne împlinim aspira
țiile. Sînt abia în anul I și 
mai am mult pînă cînd mă voi 
confrunta cu problemele practi
ce. De aceea, sînt hotărâtă să 
muncesc cu rîvnă pentru a răs
plăti grija părintească a parti
dului nostru, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu".

Sînt gloduri și sentimente, 
inclusiv angajamente plenare, 
pe care tovarășa conf. univ. 
Elena Firea, rectorul institutu
lui, a dorit sa le sublinieze o 
dată în plus : „în numele tu
turor cadrelor didactice din in
stitutul nostru, al studenților 
noștri, asigurăm conducerea de 
partid și de stat, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu că vom munci 
fără preget pentru a forma acti
viști competcnți ai mișcării spor
tive din țara noastră, că vom 
contribui, prin specificul profe
siei noastre, la dezvoltarea ar
monioasă, fizică si morală a 
tineretului, la creșterea capaci
tății de muncă a acestuia, la 
ridicarea sportului de nașă și 
de performanță pe trepte cali
tativ superioare".

Traian IOANîȚESCU

sportivă, compusă din terenuri 
de fotbal, baschet, tenis, volei 
și o sală pardosită cu parchet, 
pentru jocuri ; totul realizat 
prin forțe proprii. Misiunea de 
a introduce copiii în tainele 
diferitelor sporturi revine unor 
tineri pasionați dascăli. Tudora 
Stănoiu e una dintre aceștia. A 
venit aici de prin alte locuri și 
a devenit... fiica satului. Pînă 
acum a și învățat cîteva pro
moții să practice un 
tul.' Mai întîi și-a 
vitatea pe handbal 
liceului a străbătut 
ascendent, ajungînd 
în faza de zonă 
U.T.C.". Cu formația de oină 
a trăit însă cele mai mari sa
tisfacții, in ultimii ani liceenii 
din Poarta Albă fiind prezenți 
permanent în fazele siinerioare 
ale competițiilor republicane de 
juniori, Ia „naționalele" licee
lor agroindustriale. în „Cuna 
U.T.C." și în „Cuoa U.N.C.A P.“, 
la alte concursuri de masă și 
de performantă. Dornici de a- 
afirmare. Lucian Tudose. Iu
lian Petrescu, Daniel Benșțhțsa. 
Traian Dragomir st alți oinisti 
se anunță ca jucători de nă
dejde. dovedind că snortul_ nos
tru national are în această co
mună un bogat rezervor de 
talente

Cum a fost, posibilă această 
inedită . reprofilare d>n mors ? 
„S-a în'îr'n’at să asist la Man
galia la câteva tr’Ofr’ri do «'"â 
in cadrul Canei României", 
ne-a explicat Tudora Stanoiti, 
care nu e alta decît fosta... 
campioană de canotaj a anilor 
1959—1972. Mi-a plăcut foarte 
mijit jocul, deoarece dezvoltă 
la copil viteza forța, îndemî- 
narea, rezistența, precum și, dis
ciplina, combativitatea, spiritul 
de răspundere și de subordona
re a intereselor personale ce
lor colective. L-am rugat pe 
cunoscutul 
mescu, de 
să ne dea 
primit 
ția de 
Poarta 
oină...

noiu a învățat oină o dată cu 
elevii pentru că a transferat 
ambiția cu care aborda, cîndva, 
cursele nautice în planul pro
fesiei, reușind, cu tinerii ei ju
cători să se impună in fața u- 
nor echipe din centre de per
formanță cu o veche tradiție în 
sportul nostru național.

La Predeal, cum spune poe
tul: Nu e soare, dar e bine, / 
Și pe rîu (n.a. Prahova — ci
tim pe o plăcuță — izvorăște de 
sub... pista stadionului !) e nu
mai fum. / Vîntu-i liniștit 
aCtlfn, / Dar năvalnic vuiet vi
ne / De pe drum. Continuăm 
noi: Sînt copii. Cu multe să
nii, către Cioplea merg în rînd. 
Nu se-mping, nu sar țipînd. 
Foști schiori îi antrenează, de 
curînd. Adică, de cînd a dat 
prima zăpadă in această tot 
mai îndrăgită stațiune. Planul 
de acțiune întocmit de Asocia
ția Sportivă „Predealul" cu
prindea și amenajarea unei 
pîrtii de sanie pentru copiii 
veniți aici din Capitală, din în
treaga țară. Prevedea, de ase
menea, cursuri pentru învăța
rea mersului pe schiuri, cu 
ncobosiții instructori obștești 
ai acestei ’ asociații sportive: 
prof. Ion Șuteu, Călin Narea. 
Marian Codleanu, cu alți foști 
schiori, mereu prezenți pe 
pîrtiile de concurs.

Acum, la Predeal, merg „în 
rînd" către pirtia de la poale
le Clăbucetului vreo 80 de vi
itori sănieri. Dar vine mult 
așteptata vacanță școlară de 
iarnă și* atunci va fi altcum : 
vuiet măre dinspre drum ! O- 
rașul. cei care iubesc sportul 
din această frumoasă stațiune, 
au pregătit totul: nu ești ama
tor de concursuri de sanie și 
schi, poate însoțești — pe jos 
ori pe schiuri — o excursie

organizată 
gur, cu s 
salvamonti

Am urm 
înscriși la 
organizat 
„Catedra" 
bucetului: 
tre bra~' 
spray de ț 
ceva mai 
Predarea 
aerul tare 
minarea" 
ceva mai 
micului e 
A.S. „Pre 
dern, efu 
bunăoară, 
cum ai g 
tiană ?“, ' 
la banda i 
să spunen 
practică c 
de venit 
populație. 
a amenaji 
ral in ch 
patinele, , 
in genera 
de la cen 
specializat 
ta vestimi 
nului alb.

La Pred 
E și soar 
sanie acu: 
drum. / T 
ră, / Lec 
parcă zbo

DIVIZIA A DE BASCHET FEMININ
joc sau al- 
axat acti- 
și echipa 
un drum 

de trei ori 
a „Cupei

(Urmare din vag. 1)

nisa Făgărășanu și Anamaria 
Gera, aceasta din urmă consti
tuind o surpriză plăcută atît 
prin coșurile înscrise în mo
mente dificile pentru echipă, 
cît și prin contribuția adusă în 
defensivă. La Voința, Magda
lena Jerebie, Camelia Hiuda, 
Monica Cicio, Mariana Turtoi 
și Lucia Grecii (aceasta doar 
parțial) au ținut pasul pînă în 
ultimele minute, cînd obosea
la și-a spus cuvîntul (lipsa ju
cătoarelor de schimb valoroase 
fiind evidentă). în plus, Nico- 
leta Menihart (principalul pi
vot al formației) a fost utili
zată sporadic (și fără randa
ment), ea neaflîndu-se 
plinătatea posibilităților 
Au marcat: Petre 21.
16, Moldovcanu 10. Făgărășanu 

9, Gera 8, Zidaru 2, respectiv 
Hinda 23 (2X3). Jerebie 13,
Turtoi 9 (2X3), Grecu 8, Căș- 
vsan 2, Cieio 2. La buna des
fășurare a meciului, care 
bucurat de o atmosferă 
sportivitate deplină, 
buit și arbitrajul 
prestat de Al. Guță (Craiova) 
și M. Oprea (București).

în de- 
fizice. 
Mit roi

s-a 
de 

a contri- 
ireproșabil

Simona Morar și Georgiana 
Geleriu. De partea cealaltă, 
bucureștencele au încercat să 
stăvilească atacurile în valuri 
ale oaspetelor, dar Elena Calo- 
ianu a fost departe de forma 
care a consacrat-o, la fel ca 
și colega ei de post (conducă
toare de joc) Cristina Apostol, 
în timp ce înlocuitoarele aces
tora. Marilena Ciornea și Clau
dia Neaoș ea, mai au multe de 
învățat din tainele acestui joc. 
în această situație, greul par
tidei l-au dus Șiefania Borș șî 
Roxana Ștefan, dar, cu doar 
două flori, înfrîngerea a fost... 
categorică. Antrenorul M. Stru- 
garu nu a indicat, pe bună 
dreptate, nici o apărătoare, în 
timp ce lui N. Martin i-a fost 
destul de greu să aleagă. Pînă 
la urmă a preferat-o pe Tun
el a Enycdi. Marcatoare: Borș 
26. Ștefan 22. Ciocan 6. Neac- 
șea 3, Andrei 3, Apostol 2, Ca- 
loianu 2, respectiv Badiu 25, 
Enycdi 17. Simion 14, Moroșa
nu 13, Popa 8, Dragoș 6, Ge
leriu î. Misăilă 3, Morar 2. Ar
bitri: I. Olaru (București) — 
A. Cuțov (Tulcea).

Paul IOVAN

duianu 9, 
Marchiș l 
undra 
Orban 
lescu 
tinia- 
COSI.

7,
2.

<Tî
( 

_ -F

OLIMP1 
MOBILA 
66—50. D- 
echilibrați 
au comis 
mărencele 
promptitu 
au jucat 
ne, apărî: 
ind eficiei 
pe te-, a li 
una din 
bază. Au 
Cristea 1 
Szoke 11, 
liuc 2, S 
2, respect 
13, Toth 
2, Borbel 
mela Cri: 
Toth. Arh 
rești) — 
(Nicolae 1

antrenor Mircea To
la A.S.A. Constanța, 
o mină de ajutor. A 
dragă inimă invita-cu

a veni de cîtcva ori Ia 
Albă. Și așa am învățat 
o dată cu elevii".

Da, profesoara Tudora Stă-

VOINTA BUCUREȘTI — U- 
NIVERSITATEA C.S.Ș. 
RUL CLUJ-NAPOCA 
Meciul a avut — după 
arată și scorul — un 
sens, adică spre coșul baschet
balistelor bucureștene. Cam
pioanele au venit in Capitală 
hotărîte să nu rateze ocazia 
de a pierde . contactul cu frun
tașele. Ele au avut în Paula 
Misăilă, Tunde Enycdi și Ga- 
brie’a Bailiu jucătoare de ex
cepție, care au făcut tot,ceea 
ce au vrut în teren, mai ales 
că au fost foarte bine secon
date de Daniela Moroșanu, Au
rora Dragoș, Virginia Popa,

VIITO-
64—92.
cum o
singur

COMERȚUL C.S.Ș. SF. 
GHE3RGHE — METALUL 
C.S.Ș. RÎMNICU VÎLCEA 
83—82. întrecerea a fost aprig 
disputată, cu numeroase și cap
tivante răsturnări de scor. Au 
marcat: Kovacs 33, Madaras 21, 
Lăcătușii 11, Ambruș 10, Ce- 
hancsuk 5. respectiv L. Nițu- 
lescu 29, lonescu 17, Barbu 15, 
Telițoiu 6, Marcovici 4, Ispas 
8, Rusăneseu 
Breza

Arbitri: I.
M. Petrescu (Bucu

rești). (Liviu BRIOTĂ — co- 
resp.).

3.

sas-ss

BUCUREȘTI — ME- 
I.M.P.S. SALONTA

88—71. Gazdele au 
dominînd

CUPLAJ DE ATRACȚIE LA VOLEI
(Urmare din pag. l)

Pentelescu, Pralea și Pițigoi, 
să nu lase nici un set adver
sarilor și nici mai mult de 29 
puncte în meci ? O întrebare 
la care Steaua este în stare să 
răspundă afirmativ, așa cum 
dorim cu toții.

La rîndul lor, fetele de la

Rapid, care 
taverajului, 
punctaverajului (dar nu e bi
ne să mizeze pe aceasta din 
urmă !), vor încerca cel de al 
treilea salt în cupă. Fidelia 
Crișan, Daniela Bahica, Nicu- 
lina Balaban, Daniela Bumbăci- 
lă. Luminița Pintea, Livia Gli- 
ga, Lidia Bratu, Paula Coasă, 
Luminița Climencu, Felicia Ni-

au și varianta se- 
alături de cea a

LOTO-PROhOSPORT INFORMEAZĂ
numai două numere, participarea 
cu bilete avînd taxă unică — nu
mai 10 lei —, simplitatea și atrac- 
tivitatea formulei tehnice (12 nu
mere extrase, din 75. în cadrul 
a 3 extrageri succesive, „legate", 
a cite 4 numere) etc. Anunțăm 
pe cel Interesați că tragerea 
fiind, ca de obicei, publică, pot 
să asiste la operațiunile de tra
gere care vor avea loc mîine, 
duminică. 10 decembrie, incepînd 
de la ora 15,30 în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2 București. 
Posturile de radio vor transmite 
operațiunile de tragere, pe pro
gramul I, Incepînd de la ora

17,30. Numerele 
radiodifuzate și 
același program
• Nu uitați că tot astăzi este 

și TERMENUL LIMITA pentru 
depunerea buletinelor cu pro
nosticurile preferate la interesan
tul concurs PRONOSPORT de 
mîine. duminică, 10 decembrie — 
PENULTIMUL DIN ANUL 1989 ! 
Reamintim că și acest concurs se 
anunță deosebit de promițător, 
avînd în vedere că precedentul 
concurs, deși a atribuit nu mai 
puțin de 8 autoturisme Dacia 
1300, a reportat si o substanțială 
sumă de bani în contul catego
riei I de cîștiguri a concursului 
de mîine ! Așadar, o ocazie de 
neocolit I

extrase vor fi 
în reluare, pe 

la ora 22,30

colae vor trebui să facă tot 
timpul multă risipă de energie 
pentru a-și valorifica șansa, 
reală, chiar dacă de la pupi
tru lipsește Daniela Gîlcă...

La Craiova, emoțiile sînt 
mai mici, studentele de la Uni
versitatea C.F.R. pornind de 
la 3—1 în deplasare, cu Aka- 
demik Varna. Deci, în „calcu
lul hîrtiei", Mircla Bojescu, 
Ioana Cotoranu, Monica Șuș- 
man. Eugenia Nicolae, Cristi
na Buzilă. Mirela Cazangiu, 
Liliana Popescu și celelalte 
(doar Tanța Drăgoi este in
disponibilă) figurează net fa
vorite și la meciul retur, 
însă, trebuie abordat 
cientă precauție...

Mai puține emoții 
celelalte trei echipe 
deplasare: Dinamo (f) care, la 
București, și-a surclasat ad
versara din C.C.E., echipa spa
niolă Aperi ti vos Medina, Di
namo (m), învingătoare și ea, 
detașat. în tur, asupra lui A- 
ris Salonic, în Cupa Cupelor, 
și C.S.M. Minaur Baia Mare 
(m), care ne-a risipit... spe
ranțele chiar pe teren propriu, 
duminică, fiind învinsă de 
vest-berlinezii de la T.S.C.

RAPID
TALUL
CRIȘUL

condus permanent,
lupta sub panouri, și avînd, în 
general, o comportare evident 
mai bună decît în etapele pre
cedente. Au marcat: Pădurea- 
nu 19, Dumitrache 18, Marina 
16, Zahiu 19, Budurăscu 16, Bi-

cu
Care, 
sufi-

daune
aflate in

COMER
• GAZ

108 
e 
d

DIAȘ 
puia* 
cîștii 
luției ma: 
cundă. A 
(!), Potir.' 
Sandor 1 
găr 2, 
Veres 39, 
Vclicica
2, Laszlo 
Arbitri: 
rești) 
poca). 
resp.)

(C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.

10. 
11. 
12.

SP. 
„U‘

S7 
c 

Voința 
Met. I 
Voința 
Olimpi: 
Com. ! 
Met. S 
Com. 
G.M. 1 

Rapid 
Mobila

Returul

SÎMBATA VOLE 
Steaua 
(C.C.E., 
Slavia 
f).

Gloria București 
Oradea (f) : arena 
ora 10 : Laromet 

— Voința Timlșoa- 
arena Olimpia, ora 

București —

POLO. Bazin Floreasca, de 
la ora ÎS : Dinamo — Voin
ța Cluj-Napoca șl Sportul Stu
dențesc TMUCB — Steaua 
(Dlv. A).

POPICE. Arena Voința, ora 
10 : Voința București — Pe
trolul Băicoi (t) ; arena Glo
ria, ora 10 
— voința < 
Laromet, 
București - 
ra (f) ;
10 : Olimpia 
UNIO Satu Mare (m) ; arena 
Gloria, ora 12 : Gloria Bucu
rești — Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc (m) — Div. A.

BASC
I.C.E.D.
Steaua 
de la < 
tară M 
lotehnit 
Dinamc 
(m. A) 
P.T.T.
II (f. E 

FOTE 
ora 13 
Club B
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PARTIDE IMPORTANTE PENTRU

I MAI ÎNTÎI, DECIZIA SORȚILOR

I APOI, ULTIMA ETAPĂ A TURULUI

I Ultima etapă a turului Di
viziei A, programată niîine, 
se va desfășura in atmosfera

I Campionatului Lumii pentru 
că, la ora startului celor nouă 
partide, vom cunoaște parte
nerii de grupă și programul

■ „tricolorilor". Sperăm, de ace
ea, ca ultima apariție a for
mațiilor fruntașe din sezonul

Ide toamnă să reprezinte o 
demnă lăsare de cortină pes
te stagiunea competițională 

11939. De altfel, și programul 
etapei cu nr, 17 ne propune 
cîteva partide interesante. In- 
cepînd cu deplasările prota- 

Jgonistelor campionatului. Di
namo va evolua la Constanța, 
in compania unei formații care 

Ia ciștigat mult în forța ofen
sivă prin infuzia de tineret o- 
perată de conducerea tehnică, 

IPe Litoral se anunță unul din
tre meciurile echilibrate ale 
programului și sperăm, pentru 
nedezmințiții iubitori de fot- 

Ibal care sînt spectatorii con- 
stănțeni, și într-un spectacol 
demn de numele aflate pe s- 

R fiș. Steaua va juca pe terenul

lui F.C. Olt, o formație dor
nică să refacă din pasivul în
registrat în ultimele etape, așa 
că trebuie să ne așteptăm ia 
o replică susținută a gazdelor 
în fața valoroasei lor partene
re de întrecere. Prin urmare, 
un al doilea meci cu frumoa
se perspective de spectacol fot
balistic. Sub semnul echilibru
lui ne apare și meciul de la 
Cluj-Napoca. „U“ are de fă
cut față unei replici în creș
tere prezentată de F.C. Argeș, 
o echipă considerabil și fericit 
întinerită, care a crescut de la 
meci la meci. Avem de-a face, 
de fapt, cu întîlnirea dețină
toarelor ultimelor locuri, argu
ment care susține afirmația 
noastră.

Printre specialistele partide
lor în deplasare care, mîine, 
vor evolua pe gazon străin se 
numără și „Poli" Timișoara, 
prezentă la București, pentru 
disputa cu Sportul Studențesc. 
Numai că „alb-negrii" se pre
zintă serios handicapați la ca
pitolul „acumulări de puncte", 
ceea ce mărește nota de atrac-

DE LA ROMA.
tivitate a întîlnirii. Capabilă 
de o replică susținută este și 
Petrolul, oaspete a orădenilor. 
Mai cu seamă că și ploiește- 
nii au înregistrat unele rate
uri în ultimele etape, ceea ce 
îi face și pe ei mai ambițioși. 
Autoarea unui scor-fluviu în 
etapa precedentă, F.C.' Inter, 
are acum o misiune mult mal 
grea, în deplasarea de la Mo
roni, ca și Corvinul, în „Bănie". 
Gazdele ambelor jocuri au în
cheiat cu înfrîngeri preceden
tele apariții, așa că trebuie să 
no așteptăm la ofensive susți
nute din partea lor. In fine, 
Victoria și F.C.M. Brașov, am
bele autoare ale unor egalități 
în deplasare, vor primi, pe te
ren propriu, replica echipei S.C. 
Bacău și, respectiv, Ji.il. Gaz
dele apar ca unele dintre fa
voritele „calculului hîrtiei". în 
măsura în care acesta este res
pectat in fotbal. Spcrînd ca, 
în ansamblu, etapa de încheie
re a turului, etapa ultimei im
presii pentru sezonul de toam
nă, să lase amintiri frumoase 
iubitorilor de fotbal, să aș
teptăm... mai intîi decizia sor
ților de astăzi, de la Roma.

TOFAN
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Campionatul speranțelor

I CIH VA II LIDERĂ BE WAMKĂ?
IOIMMO, SIHIIA SAU UNIVERSITATEA CRAIOVA ?

talent, unele dintre ele ..ureînd" 
și pe scena Diviziei A pentru a da 
primele lor replici mai mult sau 
mai puțin convingătoare.

Dar asupra tuturor aspectelor 
întrecerii, și în mod deosebit a- 
supra scopului el — dacă și-l în
deplinește sau nu —. vom re
veni cu ocazia retrospectivelor 
din perioada de întrerupere. 
(L. D.).

PARTEA DE JOS A
Cu etapa de mîine, cortina va 

cădea și peste turul campiona
tului eșaic nulul secund. Practic, 
în seriile a Ii-a și a III-a. lide
rele, Rapid București și Gloria 
Bistrița <cu trei și, respectiv, 

cinci puncte avans), vor răminc 
pînă la ptimăvară pe pozițiile 
lor. în schimb. în seria I de
cizia va ii dată abia mîine, Ia 
sfîrșitul celor 90 de minute de 
joc, cind se va ști cine, F.C.M. 
Progresul Brăila sau Oțelul Ga
lați, va termina pe primul loc. 
O șansă in plus păstrează bră- 
ilenii (cu un punct mai mult 
față de gulățeni). finind cont de 
faptul că ambele combatante 
susțin pai tide pe teren pro
priu. F.C.M.-ul cu Unirea Slo
bozia. iar Oțelul cu Viitorul 
Vaslui.

Apele sînt mult mai „tulburi" 
la periferia clasamentelor, a- 
colo unde. în lupta pentru e- 
vitarea ultimelor locuri sînt 
prinse numeroase formații. în 
scria I. etapa a 17-a programea
ză cîteva întîlniri importante. 
Să le enumerăm : prahova
C.S.U. Ploiești — C.S. Botoșani, 
Aripile Victoria Bacău — Șire
tul Pașcani și C.F.R. Pașcani — 
Olimpia Rm. Sârat. Nici seria 
a Il-a nu duce lipsă de nartide 
decisive. Acestea sînt : Metalur
gistul Slatina — Sportul „30 De
cembrie", C.S. Tîrgoviște — Chi
mia Rm. Vîlcea și Metalul Mija
— Constructorul T.C.I. Craiova.
Si pentru ca tabloul să fie com
plet, vom încheia cu cele mai 
interesante meciuri din seria a 
III-a. Iată-Ie : Strungul Arad— 
Arm “tura Zalău, Docșa
— Electromureș Tg» Mureș si 
Chimica Tirnăvcni — Mureșul 
Deva.

SERIA I : Steaua Mizll — Fo- 
resta Fălticeni : I. Popa (Timi
șoara), F.C.M. Progresul Brăila 
— Unirea Slobozia : G. Andrei 
(București), Unirea Focșani — 
C.S.M. Suceava : i. Danciu (Pe
troșani). Politehnica Iași — Cea-

CLASAMENTELOR
hlăul P. Neamț î T. Constanti- 
nescu (București). Oțelul Galati
— Viitorul Vaslui : M. Toncea 
(București), Prahova C.S.U. Plo
iești — C.S. Botoșani : D. Bu- 
ciuman (Timișoara). Aripile Vic
toria Bacău — Șiretul Pașcani : 
M. Ivăncescu (Brașov). Poiana 
Cîmpina — Gloria Buzău : M. 
Florea (Craiova). C.F.R. Pașcani
— Olimoia Rm. Sărat : S. Ham- 
pu (București)

S-ERIA A Il-a î I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe — Autobuzul Bucu
rești : Gh. Pop (Tg. Mureș), 
Metalurgistul Slatina — sportul 
..33 Decembrie" : D. Pura (Dej), 
Gaz Metar Mediaș — Pan
dur Tg. Jiu : L. Sălăjean 
(Satu Marc). Minerul Metru — 
Unirea Alba Iulia : S. costiuc 
(Șiret). F.C.M. Caracal — A.S. 
Drobeta Tr. Severin : C. Matei 
(Deva). C.S. Tîrgoviște — Chi
mia Rm. Vîlcea : I. Tărcan (Tg. 
Mureș). I.C.I.M. Brașov — Me
canică Fină București : V. Tito- 
rov (Plopeni). Metalul Mija — 
Constructorul T.C.I. Craiova : 
Ad. Moroianu (Ploiești). Rapid 
București — Tractorul Brașov : 
D. Ionescu (Ploiești).

SERIA A III-a : Gloria Bistri
ța — Someșul Satu Mare : C. 
Petre (Mediaș). C.S.M. ' Reșița
— C.S.M. Vagonul Arad : M.
Buclumeanu (Tîrgoviște), C.F.R. 
Timișoara — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca : C. Ghcorgh’ță
(Brăila), Strungul Arad — Ar
mătura Zalău : S. Necșulescu 
(Scorniceștl), U.T. Arad — Glo
ria Reșița : N. Milca (Bucu
rești). Olimoia I.U.M. Satu Mare
— A.S.A. Progresul Timișoara :
B. Mines (București), Metalul 
Bocșa — Electromureș Tg. Mu
reș : I. Munteanu (Giurgiu),
Chimica Tîrnăveni — Mureșul 
Deva : S. Catană (Drobeta Tr. 
Severin). A.S. A. Tg. Mureș — 
F.C. Maramureș : I. Coț (Plo
iești).

Toate partidele vor începe ia 
era 11.
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Dinamo, Steaua sau Universi
tatea Craiova va fi campioana 
de toamnă La speranțe,? între
barea își va găsi răspunsul, de
sigur, după etapa de mîine, ul
tima a turului și după disputa
rea partidei restanță dintre 
Steaua si Universitatea.

Dacă mîine, echipa pregătită 
de Constantin Frățilă — unul 
dintre cei mai harnici și pri- 
cepuți antrenori în activitatea 
foarte grea cu jucătorii tineri — 
va reuși să obțină victoria la 
Constanța, atunci Dinamb va ră
ni îne pe primul loc indi
ferent de realizările lui U- 
niv. Craiova sau Steaua. Dar 
va fi foarte greu pentru speran
țele clubului din șos. ștefan cel 
Mare, deoarece F.C. Farul este 
și ea pregătită de un tehnician 
foarte bun, Constantin Tîlvescu, 
și echipa Litoralului n-a pierdut 
nici un meci pe teren propriu în 
acest tur. făcînd doar un egal 
cu F.C. Inter în etapa a 4-a. 
Mai mult, pe teren propriu, F.C. 
Farul a ’înscris 28 de goluri și a 
primit doar 5 ! Pe Litoral va fi, 
deci, un veritabil derby si nu
trim speranța că el va întruni

1. DINAMO 16 13 1 2 40-12 27
2. Univ. Cv. 15 12 0 3 41-10 24
3. Steaua 15 11 2 2 36-12 24
4. F.C. Inter 16 11 1 4 30-15 23
5. Flacăra 16 10 2 4 30-16 22
6. Victoria 16 8 3 5 23-19 19
7. C. Farul 16 7 2 7 46-28 16
8. F. C. Argeș 16 7 2 7 24-20 16
9. F. C. Olt 16 7 2 7 19-29 16

10. S. C. Bacău 16 7 1 8 19-31 15
11. F.C.M. B’v. 16 6 2 8 19-22 14
12. Jiul 16 7 0 9 21-31 14
13. F. C. Bihor 16 7 0 9 15-26 14
14. Corvinul 16 6 1 9 27-24 13
15. Petrolul 16 6 1 9 24-34 13
16. Sp. Stud. 16 5 1 10 20-36 11
17. „Poii" Tim. 16 1 1 14 10-42 3
18. „U" Cj.-Nap. 16 0 2 14 15-57 2

toate sufragiile șl că va cîștiga 
echipa mai bună.

Așadar, campionatul speranțe
lor își încheie și el mîine prima 
sa parte. Un tur mult mai inte
resant decît precedentele, argu
mentele fiind în acest sens re
zultatele mai strînse dintre echi
pe, mai multe jocuri de un ni
vel apreciabil și nu în ultimul 
rînd, apariția în cadrul echipelor 
a unor elemente tinere, de real

JOC DE VERIFICARE
Finalul
ultimă

de sezon coincide
acțiune a Lotului

cu
o-o

limpic, lot care este compus nu
mai din jucători născuți după 1 
august 1969, conform deciziei 
F.I.F.A. Așa cum am mai anun
țat, antrenorul M. Rădulescu a 
convocat pentru luni, 11 de
cembrie, un număr de 21 de ju
cători provenind de la formații

confirme."

chiar

, v r •
4

i ■>
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loc, a trăit, mierea vi, 
printr-un singur ju
cător, ex-sibiaqul Pis
tol. Păcat 1 ® Preda
tei a revenit la clubul 
care l-a format, F.C. 
inter, după o binefă
cătoare cură, de doi 
ani, de fortificare in 
„B", la Gaz Metan. Și 
evoluează la un nivel 
promițător

0 DIN

(L. D.)
0

CATINCA 
încălzire, 
ciului
Studențesc. Dar 
cîteva sprinturi 
și-a dat seama că du
rerile persistă de pe 
urma unei mai vechi 
leziuni musculare. Do
rința lui de a face par
te din „ll“-Ie Petro
lului nu s-a împlinit 
și, astfel, titular a de
venit Manta. 0. Ine
ficacitatea jucătorilor 
de la Petrolul a fost 
exasperantă în prime
le 45 de minute și, 
așa cum decurgea jo
cul, se părea că el se 
îndreaptă spre un scor 
alb. După pauză însă, 
Virgil Dridea, antreno
rul Petrolului, l-a 
trodus inspirat 
„vîrf" pe Nută, cuie 
și-a amintit că în tre
cutul apropiat se a- 
nunța o mare speran
ță. Și Nuță a făcut o 
repriză foarte bună, 
revitalizînd atacul,
fiind autorul unui gol 
și contribuind într-o 
marc măsură la victo
ria echipei iui. 0 Ca 
o curiozitate : Liliac a 
primit un singur gol 
(de fapt autogol) 
pe teren propriu în 
turul 
Și acela în 
cu Steaua.
NER.).

PLOIEȘTEANUL 
a ieșit ia 
înaintea me- 

cu Sportul 
după 

el

■’i
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INTERES 
TRAORDINAR, 
TIMIȘOARA, 
meciul cu 
tea Craiova, 
demonstrează
spunea un suporter al 
iui «Poii» 
pa lui 
nivelul
G Ne 
faptul 
plin de 
fost Sorin Cîrțu 
axat jocul exelusiv pe 
apărare, și asta 
chiar primul 
cînd, la 
gii în 
pasat înapoi spre 
drian Popescu, 
a trimis înapoi 
Gică “ 
cesta, tot 
portarul 
Aurică 
cest 
glume, a fost și el la 
Timișoara. Motivul ? 
L-a adus cu trenul pe 
tînăryl Dobrescu, 
elev de-al lui, 
se prezentase 
ghete la 
.speranțelor", 
nu a procurat 
le și a luat trenul spre 
Timișoara. împreună 
cu 
vea 
Iul 
ne. 
de 
bună partidă 
cest tur — părere una
nimă a celor care au 
văzut-o jucînd mereu. 
(I. CH.).

pentru
Universita- 

„Și asta 
cum

că echi-
Cîrțu este la 
casei închise".

miră, totuși, 
că înaintașul 

fantezie care a 
și-a

TINERI ju- 
atras aten- 
deosebit în 

Corvinul — 
Brașov,

din 
minut, 

punerea min- 
joc, Stoica a 

A- 
acesta 

spre 
Popescu, iar a- 

înapoi, spre 
0 
a- 
de

Crișan..» 
Beldeanu, 

hîtru bun

(G. ROT.)
0 DOI 

cători au 
ția în mod 
partida 
F.C.M. 
fiind din echipa de la 
poalele Tîmpei. “ 
vorba de Selimesi 
Pîrvu, foști titulari ai 
selecționatei de juniori 

88. Primul a 
adevărat 

în
o

ambii

Este
Și

U.E.F.A.
fost „un 
piston, cu reușite 
ambele faze, avînd 
viteză debordantă" 
cum 
servatorul 
lie Stelian.
s-a. 
de 
„vîrf". 
se 
Și

!(Ef. I.).
_ NOU pe te

ma mult comentată în 
acest final de sezon 
competițional a cram- 
poanelor. Iată- și o 
altă față a problemei, 
prezentată de președin
tele Jiului, , Constantin 
Căluți : „Toată lumea 
caută soluții, apar fel 
de 
însă 
spune 
putea 
crampoane pentru 
renuri acoperite cu ză
padă. și vedem 
c.t de mint 
acest lucru.
n-ar fi rău ca firmele 
producătoare de mate
riale 
plece 
pra 
care, 
de cap ne dă acum". 
0 Am fost plăcut 
impresionați de fru
moasa avancronică a 
etapei de miercuri pre
zentată la stația de 
amplificare a stadionu
lui din Petroșani, co
mentatorul, Genu Tu- 
țti, ocupîndu-se toto
dată și de programele 
de , meci ale 
remarcate na 1 
de cronicarii 2 
nostru. (M. C.)
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•<fel de... inovații, 
nimeni nu ne 

de unde s-ar 
procura aceste 

te-

remarca și tob- 
federal I-
A1 doilea 

descurcat destul 
bine în rolul de 

după ce avuse- 
evoluții apreciate 
ca fundaș, și ca 

mijlocaș, „unde îl a- 
șezi în teren, pune su
flet, joacă cu dăruire, 
te poți 
cum ne 
trenorul 
ncscu, 
„vechea” gardă" 
replicat la verva 
lui val 
rul Ioniță, 
bru și constant 
rător de buturi, 
și-a făcut iarăși 
tori a, cît a d epins 
el, pentru 
siu tații — 
fost puține 
de echipă 
singur în 
can ți lor 
(A.

i in- 
ca 

care

•. i

bine»
cîntărește 

Poate că

-

< i
sportive să se a- 

mai mult asu- 
acestei probleme, 
iată, cîtă bătaie

baza pe el", 
spunea an- 
Dumitru A- 

0 Singurul din 
'care a 

„nou- 
a fost porta- 

același

aleeșaloane
Ei vor efec- 
control medi

cal la Centrul de Medicină Spor
tivă din Capitală, după care se 
vor deplasa la Tg. Mureș, unde 
miercuri vor susține un joc de 
verificare cu divizionara B 
Electromureș din localitate.

din primele două 
fotbalului nostru, 
tua mai întîi un

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
0 La terminarea meciului din

tre Minerul Anina și Vulturii Lu
goj. arbitrii, amenințați pînă a- 
tunci, s-au văzut loviți cu pumnii 
și cu picioarele, faptele acestea 
fiind cu atît mai reprobabile și 
mai incredibile cu cît ele n-au 
fost comise de niște spectatori 
turbulenți, ci chiar de persoane 
din conducerea echipei locale ! 
Arbitrii n-au avut de suferit din 
partea spectatorilor, dar au avut 
toate motivele să se plîngă de

Versehova Zcnoviev, 
al echipei, și. mai

-

un 
care 
fără 

autocarul 
Beldea- 
ghete-

«

Dobrescu, care a- 
să înscrie și go- 
victoriei craiove- 
0 „Poli" a făcut, 
departe, cea mai 

din a-

so- 
apă- 
care 
da- 

; de 
alte 
au

fapt i 
teren propriu 

campionatului, 
meciul 

(Gh.

■4 I

4

-

ora 15 :
Tarmo 

Ranid — 
C.E.V.",

1 Construcția 
: I.C.E.D. — 
sala Dinamo, 
:ademia Mill- 
ină — Meta- 
ire? (m. A), 
ști — Rapid 
ipid. ora 10 : 
il Studențesc

ion Victoria, 
la — Sport

A) î stadion

Regie, ora 13 ! Sportul Stu
dențesc —- Politehnica Timi
șoara (div. A) ; stadion Giu- 
iești, ora 11 : Rapid — Trac
torul Brașov (div. B).

HANDBAL. Sala Florcasca, 
ora 10 : Confecția București
— Trainica Pucioasa (f, B) ; 
on 11,15 : Steaua II MECOS
— I.O.B, Bals (m, B).

POLO. Bazin Floreasca, de 
la ora 10 : Dinamo — Voința 
Cluj-Napoca șl Sportul Stu
dențesc — Steaua.

TENIS DE MASA. Sala Uni
rea Tricolor, de la ora 8,30 ; 
finala Concursului cu adițiu- 
ne de puncte.

VOLEI. Sala Rapid, ora 11,30: 
Rapid — Steaua (m A) ; sala 
C.P.B., ora 11 î C.P.B. — Ma- 
ratex Baia Mare (f. B) ; sala 
Olimpia, ora 11,30 : 
torul — Locomotiva 
(f. B) • sala I.T.B., 
I.T.B. — G.I.G.C.L. 
Brașov, (f, B).

atitudlnea lui 
reprezentant 
ales, de actul huliganic al unuia 
din „oamenii de ordine", pe 
nume ion Simiori care l-a lovit 
cu piciorul, în plină figură, pe 
arbitrul de centru. Asemenea 
fapte cereau san.’țiuni dintre 
cele mai severe (n.n. — chiar 
penale I). Echipa din Anina a 
fost suspendată pe patru etape, 
după care vor urma alte trei 
etape cu pierderea drepturilor de 
organizare pe teren propriu. Cît 
privește pe Versehova Zenoviev, 
acesta a fost suspendat pe. doi 
ani, interzieîndu-i-se în acest 
timp chiar simpla prezență pc 
stadion.

>•'
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că în 
și nu

— colegii 
l-au lăsat 

fața ata- 
brașoveni.

CON-

din- 
form^i-

Jiului, 
o dată 
ziarului '■

momente

Calcula- 
Ploiesti 

ora 10 : 
Rapid

0 Cu trei luni în 'urmă, mal 
precis la 10 septembrie 1989, după 
meciul cu Minerul Știința Vul
can, Mircea Pepenaru, delegatul 
echipei Retezatul Hațeg, a fost 
suspendat pe ȘASE LUNI pen
tru provocare de scandal și lo
virea arbitrului. Și iată că iar 
ne întîlnim cu Mircea Pepenaru, 
de data aceasta în postură de spec
tator turbulent la întîlnirea din
tre Retezatul Hațeg și U.M. Ti
mișoara. Cum spectatorii nu sînt... 
judecați de Comisia de discipli
nă, acestei abateri a lui Pepena
ru nu i-a putut urma, din pă
cate, o sancțiune personală.' în 
schimb, echipa din Hațeg a pri
mit un avertisment, cerîndu-i-se, 
totodată să renunțe pe viitor la 
orice fel de servicii (ce servi
cii ! ?) din partea acestui înrăit 
personaj, certat cu ordinea și 
disciplina.

0 ÎNAINTEA PAR
TIDEI de miercuri, 
l-am surprins pe pre
ședintele clubului Ș.C. 
Bacău, * Cornelia Cos- 
tinescu, făcînd un fel 
de pregătire psihologi
că de unyl . singur. 
Interpelat. ne-a 
puns : „De-acum 
colo — și în retur — 
fiecare meci il jucăm 
pe muchie de cuțit. 
«Acasă» nu mai putem 
juca 
rie, 
la...
cit 
tc :« _
voluat, fără dubii,, 
nivelul pretențiilor, 
dovedindu-se unul din
tre cei mai buni jucă
tori ai formației-gazdă. 

" Argument : implica-
* - rea lui în mai țoate 

fazele de gol. Adică 
și la cele două pe ca
re băcăuanii le-au con
cretizat pe tabela 
marcaj, 
după 
indicat 
de la __ 
ratat, însă), și în 
două în care,’ cu 
țină șansă,
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►
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FOARTE 
EVOLUAT în 
de la Pitești, 

F.C. Argeș și 
cel

BINE 
par- 
din- 
Fla- 
doi

răs- 
în-

decît la victo- 
iar în deplasare 
cîștig de puncte, 

mai multe punc- 
0 Scînteie a e- 

fără dubii, la

de
, și în acțiunea 
care arbitrul a 

ferm punctul 
11 m (penalty.

‘ * alte 
pu- 

ar fi pu-

tida 
tre 
căra Mo reni, 
portari, Speriata și Te- 
ne, primul cu o mare 
experiență cumpeti- 
țională, celălalt, deo
sebit de tînăr, dar se
rios și foarte talentat. 
Iar pe tușă la ce
le două echipe, au ră
mas... Hriștea și Do- 
hot, alți doi apărători 
de buturi despre care 
s-a scr’s rînd va fru
mos e Dună meci, Do- 
brin 
vinte 
jocul ech;pei argeșene 
din

fost lipsiți de șansă la 
două contraatacuri tă
ioase din partea a do
ua a meciului, cînd 
s-au aflat în fața go
lului, ratînd însă oca- 
zi rarisime la 0—9 și 
la 0—1. ,Marcînd. pro
babil că altul ar fi 
fost deznodăm'ntul 
partidei. Le ou te
Ianovsclii : „Mă bucul 
pentru tinerii din e- 
chipa noastră care în

si

avea numai ca
de laudă despre

repriza 
Stere și

secundă. 
Lala au

O LUPTA
TRACRONOMETRU LA 
SIBIU. Cinci 
tre jucătorii 
ei gaznă nu aveau 
cu puâne
înaintea loviturii de în
cepere — toate cram
poanele regulamenta
re. Pentru aducerea 
lor Ia normele prevă
zute, 
șapte 
da a 
astfel 
văzut 
total de jucători în te
ren. 0 Văsîi, jucător 
controversat, cu multe 
sezoane pline de sem
ne de întrebare la... 
pasiv, ne apare acum, 
la o vîrstă (24 de ani) 
cînd o întreagă carie
ră îi stă în față, într-o 
formă remarcabilă, ca
pabil de mai mult șl, 
zicem noi. impunîn- 
du-se și peste „limite
le" echipei de club. 
Selecționerii îi pot a- 
corda un moment de 
atenție. 0 Comparti
mentul oasneților care 
ar fi fost in stare 
dea o altă 
comportării

a fost nevoie de 
minute și parti- 
putut începe —

— în timpul pre- 
și cu numărul

să
turnură

____ echipei
F.C.1 Olt, linia de mij-

• STATISTICA, ma
ma ordinei și a evalu
ărilor ultraexacte, ne 
obilgă să precizăm că 
în meciul Steaua 
F.C. Bihor, în linia de
fensivă a orădenilor a 
evoluat Bereczki, și nu 
Bucico, așa cum, din- 
tr-o regretabilă eroa
re, a apărut în croni
ca noastră. 0 Incepînd 
cu min. 72, Steaua, 
care efectuase cele 
două schimbări, a ju- 

în 10 oameni întru-
Lăcătuș, acuzînd 

recidivă a tendini- 
a părăsit definitiv

cât 
cît 
o 
tei.
terenul de joc. 0 De
și fundaș central, post 
pe care se spune că a 
evoluat foarte bine în 
meciul de la Brașov, 
dar nu și pe Ghencea, 
Negrău a urcat în a- 
tac și, la capătul unei 
acțiuni personale, l-a 
servit excelent pe Ba- 
lint, acesta înscriind 
cel de-al doilea 
al său. (V. N.).
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CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL FEMININ
de 

se des- 
a ajuns 
act, du- 
cunoscut

Ș>

Campionatul Mondial 
handbal feminin, care 
fășoară în Danemarca, 
în faza ultimului său 
minică urmînd să fie
clasamentul final, precum 
cele opt formații care, anul vi
itor, vor fi prezente la startul 
C.M. grupa valorică A.

După cum se știe, reprezen
tativa țării noastre a cîștigat 
primele două intilniri din ca
drul seriei semifinale B: 30—18 
cu Cehoslovacia și 25—18 cu 
Polonia. Aseară, tîrziu, echipa 
României a întîlnit puternica 
formație a R.F. Germania. Re
zultatul nu ne-a parvenit pină 
la ora închiderii ediției.

S-au disputat citeva meciuri 
din cadrul grupelor sferturilor 
de finală ale „Cupei Cupelor" 
masculin: Knorr Bologna —
Jalghiris Kaunas 102—79; Su
nair Ostende — Maccabi Ra
mat Gan 105—97. Iată și citeva 
rezultate din grupele sferturi
lor de finală ale „Cupei Lilia
na Ronchctți" (f): Tintoretto 
Madrid — Saturnia Viterbe (I- 
talia) 73—71; Jedinstvo Tuzla
— Spojnia Gdansk 81—77 ; 
Orizont Minsk — Gemeaz Mi
lano 62—50; Levski Spartak 
Sofia — Slavia Banska Bystri
ca 97—77; RC Paris — Dinamo 
Volgograd 59—75; BC Canarias
— Iskra Delta Ljubljana 74—93; 
Elcktrosila Leningrad — BC 
Bari 89—70.

Astăzi, la Roma, tragerea la sorți

a grupelor turneului final al C. M. de fotbal

VOM CUNOAȘTE ADVERSARII „TRICOLORILOR1*1 I

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ

ROMA, 8 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). Decizii
le adoptate aici joi scara, desem
narea capilor de serie și 
nelor", au stîrnit multă 
ție, cu toate că F.I.F.A. 
misia de organizare au 
cat cu claritate că s-au 
în împărțirea celor 24 de echi
pe după rezultatele 
1982 și 1986 ale C.M. 
federații însă tocmai asta au 
reproșat, alegerea arbitrară a 
ultimelor două ediții, un cri
teriu pe care ele nu l-au so
cotit în nici un fel concludent, 
îndeobște spaniolii, care

a „ur- 
agita- 

și Co- 
expli- 
ghidat

edițiilor 
Cite vă

au

da incompetenți", a tălmăcit 
translatoarea cuvintele lui Be
ckenbauer, ceea ce a provocat, 
logic, rumoare in sala dc pre
să a hotelului Jolly Midas, su
prapopulată, incit n-aveai loc 
să arunci un ac. Ziariștii vest- 
germani sint însă de altă pă
rere, spetind că cei trei „ita
lieni" ai formației, Matthaus, 
Brehmc și Klinsmann, legiti
mați la Inter, se vor descurca 
mai bine pe un gazon care le 
este familiar și în fața unui 
public care îi simpatizează. De 
cealaltă parte, deși priviți ca 
avantajați de repartizare („Un

SANIE
Proba individuală feminină 

din cadrul concursului inter
național de la Igls a fost cîș- 
tigată de Susi Erdmann (R.D. 
Germană) înregistrată în două 
manșe cu timpul de 1:22,296. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat lulia Antipova (U.RJS.S.) 
1:22,500 și Gerda Weissenstei- 
ner (Italia) 1:22,546.

revenit sportivului vest-ger- 
man Dieter Thoma 224 p (să
rituri de 118 m și 115 m). Pe 
locurile următoare s-au 
austriacul Heinz Kuttin 
și finlandezul Art-Pekka 
la 223 p.

clasat
223,5 p 
Nikko-

HOCHEI
în cadrul turneului pe care 

îl întreprinde în R.P. Chineză, 
echipa Torpedo Iaroslavl a sus
ținut un meci amical în com
pania selecționatei țării gazdă. 
Hochei.știi sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 8—3 (3—0. 
2—3, 3—0).

SCHI

slalom

SĂRITURI
„Cupa Mondială*1 

mat, pe trambulina 
de la Thunder Bay 
un concurs în care

a progra
de 90 m 
(Canada), 

victoria a

Proba masculină de 
uriaș din cadrul concursului de 
la Obereggen (Austria) a re
venit sportivului elvețian Karl 
Alpigen cu timpul de 1:25,41. 
L-au urmat italianul Konrad 
Ladstatter 1:25,42 și norvegia
nul Atle Skaardal 1:25,45.

NUMAI LIPSA DE ALTRUISM?

PE SCURT • PE SCUR1

J Sportul profesionist nu
■ „suferă", e limpede, de al-
; truism. Rigorile si legile sale, 
a croite după criterii de ordin
J pur financiar, vin sd demon-
J streze, la fiecare pas și fără
a echivoc, acest adevăr elemen-
• tar. Dar motivația materială
a cea mai directă nu este sin-
; gura vinovată de respectiva
a stare de lucruri, tn discuție
; opărind, foarte adesea, și un
a anume soi de rigiditate, de
î egoism nedislmulât și chiar
■ o vădifd tendință de respin-
5 gere a tot ceea ce
• de interesele (ime-
a diate) ale unor
■ grupări sau ale al
ts tora. De altfel, nici
; sportivii (oriclt ar
a fi ei de valoroși)
■ care isi încearcă norocul din-.
a colo de granițele propriilor
J țări, nu mal reușesc să evite —
■ îndeosebi In vremea din ur-
» mi — tratamentul din ce in
■ ce mai rece, mergind pină ta 

ostilitate, al acelora care îi 
..primesc",..

Bunăoară, iată o declarație 
plină de semnificații, făcută 
recent de Larry Bird, unul 
dintre cel mai cunoscuți 
baschetbaliști profesioniști â- 
merlcani : „Cred că avem 
suficient! lucitori foarte buni 
tn această tară pentru a ne 
mal pierde timpul cu cei ve- 
niți din străinătate...". Așa
dar, lucruri spuse, cum se 
zice, pe șleau Dar ce se in- 
timplase ? Mai nimic, de 
fapt, doar că, de ta o vreme 
încoace, tn campionatul pro
fesionist american (N.B.A.) a 
apărut o serie de jucători 
străini, sovieticii Volkov și 
Marchutenis, iugoslavii petro- 
viei, Paspalj și Divac etc.,

e străin

toți transferați in baza unor 
calități incontestabile, care, 
iată, nu-i scutesc insă de an
tipatia fățișă a celebrităților 
autohtone. Și, toate acestea, 
tn pofida unor evoluții bune 
și foarte bune ale celor în 
cauză. Ce s-ar fi tntimplat. 
ne întrebăm, daci ei ar fi 
„prins" și zile mai puțin fas
te in etapele de campionat ? 
Probabil că ar fi avut 
n-o vor avea, cumva, 
cum înainte) soarta lui 
Radja, un alt iugoslav, 
in urma

(dacă 
de-a- 
Dino 
care, 
meci 

culorile 
Celtics

■

■

■

■■

unui singur 
slab sub 
lui Boston 
(la care a fost, un 
timp, chiar coșge- 
ter !) s-a văzut ne
voit să se tntoar- 

..... ... unde a plecat, adică 
la Jugoplastika Split.

Evident că. de vreme ce 
baschetbaliști autohtoni de 
prim-plan, cu multă priză la 
public (Bird nu e singurul, 
lui alăturindu-i-se Magic 
Johnson, Michael Jordan și 
alții). gtndesc tn maniera 
declarației sus-amintite, opi
nii asemănătoare mai sint și 
vor fi din ce în ce mai mul
te, ele opărind chiar și in 
rlndul unor oficialități 
ale N.B.A. Tendința este 
clară : străinii, indiferent de 
unde vin șl oricare ar fi va
loarea lor, sint tolerați cu tot 
mai mare greutate, de asimi
lare nemaiputind fi vorba. 
Mirajul de a evolua, ca spor
tivi, peste graniță, trăit ade
sea de căutătorii de „mira
cole" se transformă, pe zi ce 
trece, tntr-o tristă și meschi
nă deziluzie...

că... de

Mugur POPO7ICI

■

■

■
■

■

SCOȚIA ROMANIA LA RUGBY
(Urmare din vag. 1)

astă dată în postură de antre
nor, alături de Dumitru Miha- 
lache (coordonator) și Florin 
Popovici —, se face purtătorul 
de cuvînt al Întregii echipe 
cînd afirmă „ne vom lupta ca 
la Cardiff".

Acest meci-test este așteptat 
cu firesc interes și aici — un
de. să precizăm, e o iarnă 
blîndă, sau, mai exact, o toam
nă tîrzie, cu destule grade pes
te 0 —, el definind capul de 
afiș al finalului de an inter
național. Presa britanică îi a- 
cordă spații largi, încă de joi 
„The Times" sau, pe plan re
gional. „Evening News" pre- 
zentînd o seamă de știri cu
lese imediat după sosirea echi
pei noastre, însoțite de ima
gini. Inedit apare amănuntul 
că partida România — Scoția, 
care începe la ora 14 (16. la 
București), va fi precedată de 
un joc la nivel de selecționate 
secunde. între cea a gazdelor 
și formația similară din Ir
landa.

Tn privința garniturilor de 
începere, la fluierul arbitru
lui irlandez Steve Hilditch. a- 
jutat de conaționalii săi B. 
Doyle și B. Stirling, ele vor 
arăta, după toate probabilită
țile, astfel: SCOTIA: G. Has-

tings — Stinger, S. Hastings, 
Lineen. L. Renwick — Wyllie. 
Armstrong — F. Calder. White. 
Jeffrey — Cronin, Gray — 
Burnell, K. Milne, Sole: 
ROMANIA: loader — Chirilă. 
Lungu, Sava, Șerban — Ignat. 
Neaga — Doja, Dumitraș, Su
gar — Răducanu, Ciorăscu — 
Dumitrescu, Gh. Ion, I.eonte.

badminton • La Singapo
re, prima zi a „Marelui Premiu" 
masculin : Morten Frist (Da
nemarca) — Hamid Khan (Sin
gapore) 15—12. 15—3 ; Kiong
Guobao (R.p. Chineză) — Steve 
Baddeley (Anglia) ,15—6, 15—3 ;
Eddy Korniawan (Indonezia) — 
Andres Nielsen (Anglia) 15—4, 
16—14 ; feminin : Han Aiping — 
Kirsten Larsen (Danemarca) 
11—3, 11—3.

CĂLĂRIE • La Bordeaux, 
B,ob? de obstacole a fost cîș- 
tigată de francezul Hubert 
Boury (..Morgat"). care I-a În
trecut la baraj pe canadianul 
Ian Millar („Big Ben").

. Reprezentativa U.R.S.S. a sosit în Anglia pen
tru a susține un turneu de cinci 
meciuri amicale eu diferite for
mații. Primul, programat pen
tru astăzi, va fi disputat la 
Redruth, in compania unei se
lecționate locale.

TENIS • La Londra. în „Tur
neul Campionilor" la dublu : 
Mark Kratzmann. Darren Cahill 
(Australia) — Jim Courier. Pete 
Sampras (SUA) 6—2. 6—2, 7—6.

VOLEI • Rezultate din Cam
pionatul Mondial de ____
din Brazilia : S.U.A. — Uruguay 
3—0. Japonia — Bulgaria 3—1. 
U.R.S.S. — Peru 3—0, Brazilia 
— Noua Zeelandă 3—0.

junioare

ZURICH, 8 (Agerpres). După cum sc anunță de la Se
cretariatul F.I.F.A., jucătorii care au primit cartonașe gal
bene pentru faulturi sau alte infracțiuni in meciurile de 
calificare la Campionatul Mondial vor putea participa la 
toate meciurile turneului final. Președintele Comisiei de 
organizare a „Cupei Mondiale" a declarai că va fi anulată 
sancțiunea dată jucătorilor care au primit un cartonaș gal
ben. Cei cu două cartonașe galbene vor fi suspendați pen
tru un meci internațional oficial sau amica! înainte de 
„Cupa Mondială". In schimb, jucătorii care au primit car
tonașe roșii nu vor putea juca în primul meci al 
lui final.

S-a precizat, de asemenea, că iugoslavul Mecha 
revici și Abdul Alballoshi (Emiratele Arabe Unite) 
putea evolua in Italia. întrucit sint suspendați pe 
Federația internațională de fotbal (F.I.F.A.) a respins apelul 
introdus de federațiile din țările respective.

turneu-

Bazda- 
nu vor 
un an.

apreciat că poziția de cap de 
serie li s-ar fi cuvenit lor, nu 
englezilor, au protestat zgomo
tos, pentru ca azi (n.r. ieri) 
antrenorul Luis Suarez să lip
sească ostentativ de la cere
monia de prezentare a antre
norilor (la care Emerich Jenei 
a primit felicitări pentru cîș- 
tigarea grupei preliminare). 
Spaniolii • nu au fost însă sin
gurii. Bunăoară, selecționerul 
Uruguayan Walter Tabarez s-a 
dovedit cel mai vehement, 
acuzînd nejustificata „promova
re" a Austriei și Scoției și 
menționind ■ că „nu pot Înțe
lege cum s-au petrecut lucru
rile, dar ce s-a intîmplat 
de-a dreptul scandalos !“. 
fectat s-a arătat și Franz 
ckenbauer, dezamăgit de 
tarea echipei sale de la 
rona, unde vest-germanil 
arvuniseră hotelul, Ia Milano, 
în grupa D. „E una decisionc

e
A- 

Be- 
mu- 
Ve- 

își

FOTBAL meridiane
• A. C. Milan a cîțtigal 
„Supercupa Europei" și se 
află in fața altui trofeu : 

Cupa Intercontinentală
Joi seara, pe stadionul „Giu

seppe Meazza" din Milano a fost 
desemnată câștigătoarea „Super- 
cupei Europei", ediția 1989. Succe
sul a revenit valoroasei echipe 
A.C. Milan, care a adus Ia 
5 ani. după Juventus, valorosul 
trofeu pe teren italian. După 
ce a terminat la egalitate (1—1) 
partida tur cu F.C. Barcelona, 
joi seara, Milan a cîștigat cu 
1—o (0—0). prin golul marcat. în 
minutul 55. de Evanl. A fost o 
victorie meritată, după o con
fruntare Intre două formații 
care se bucură de prestigioase 
palmarese internaționale, 
păcate, din ambele echipe 
lipsit mai mulțl titulari.

F.C.

Din 
au 

......... .. ............ _ ___ ___ unii 
suspendați, alții accidentați. De 
la Milan au absentat F. Baresi, 
F. Galii, Colombo. 
Borgonovo si Gullit, 
dintre catalani n-au 
teren R. Koeman, < 
Laudrup șl Valverde.

. _. Baresi,
Ancelotti, 

In timp 
apărut 

Amor,

ce 
pe 
M.

Iată formațiile care s-au alini
at în fața arbitrului austriac 
H. Kohl.

A.C, MILAN : G. Galii — 
Carobbi Fuser, Tassottl, Maldinl, 
Costacurta, Donadoni, Rijkaard, 
Massaro (min. 65 Simone), Eva- 
ni, Van Basten.

F.C. BARCELONA : Zublzar-
reta — Rekarte (min. 74 One- 
sino), Alessanco, Milla, Serna, 
Roura (min. 10 Soler), Eusebio, 
Salinas, Roberto, Beguiristain, 
Bakero. Au asistat 60 000 de 
spectatori.

Acum, Milan se pregătește 
pentru călătoria la Tokio, unde, 
la 17 decembrie, va întîlni, în 
finala „Cupei Intercontinentale", 
echipa columbiană Nacional 
Medellin. *

JUCĂTORUL francez Philippe 
Anzlani (F.C. Toulon) a fost 
suspendat pe termen de o lună 
pentru utilizarea de 
mente stimulatoare 
sportivilor.

IN CADRUL turneului _______
urltania selecționata Tunisiei a 
învins cu 2—1 (1—1) Algeria.

LA LISABONA meciul dintre 
selecționatele Portugaliei șl Ita
liei din preliminariile C.E. de 
juniori sub 18 ani s-a încheiat 
la egalitate : 0—0. Portugalia s-a 
calificat pentru turneul final.

medica- 
Interzise

din Ma-

bilet de favoare pentru insu
lari" — titra „Corriere"), en
glezii rămîn imperturbabili. 
Președintele federației lor, 
Bert Millichip, a pedalat pe 
argumentele strict sportive ca
re au dețerminat decizia, rc- 
fuzînd punctul de vedere după 
care s-a urmărit ca năbădăio
șii suporteri englezi să fie 
izolați, din start, în Sicilia și 
Sardinia. Poate că greșim, dar 
sesizăm că, acordîndu-i An
gliei statutul de cap de serie, 
F.I.F.A. a căutat o compensație 
pentru eliminarea cluburilor 
Albionului, de către U.E.F.A., 
din cupele europene.

în ceea ce ne privește, pla
sarea formației noastre în „ur
na" de mijloc e una firească, 
normală, opinie împărtășită și 
de antrenorul Em. Jenei, și el 
„vînat" de ziariști. Invitat să 
facă pronosticuri. Jenei nu s-a 
aventurat, cerînd un răgaz pî- 
nă după împărțirea în grupe 
competiționale, operațiune care 
se va desfășura sîmbătă la 
Palazzo dello Sport, de la ora 
17 (ora locală). Abia atunci 
vom cunoaște numele adversa
rilor cu care se vor confrunta 
„tricolorii" în prima fază a 
„Italiei ’90“ și orașele în care 
vor juca ei. Din cîte constatăm, 
gazdele pregătesc pentru tra
gerea la sorți un spectacol de 
gală, cu multe celebrități ale 
ecranului și scenei, dar toată 
tevatura pricinuită de stabili
rea capilor de serie, „urnelor" 
și ploaia torențială care nu 
contenește de marți le mai di
minuează entuziasmul.

Vineri tîrziu, F.I.F.A. a va
lidat mingea care va fi folo
sită la „Coppa del Mondo", un 
Adidas — Etrusco, și a confir
mat suspendarea pe viață a 
portarului chilian Roberto Ro
jas, eliminînd totodată repre
zentativa statului Chile din 
preliminariile pentru C.M. 
1994. Cu toate că sint drastice, 
aceste sancțiuni au trecut parcă 
neobservate, de-acum toate pri
virile și toate nădejdile în- 
dreptîndu-se către tragerea la 
sorți. Să sperăm că vom fi în 
măsură să vă dăm vești bune.

Ovidiu IOANITOAIA

• COMENTATORILOR care au urmărit 
recentul Masters nu le-a scăpat un amă
nunt : că pentru prima oară din '985 e- 
nismanii din S.u.A. au fost superiori, ca 
număr, la startul competiției. Intr-adevăr, 
de pe, vechiul continent n-au reușit cali
ficarea la „finala finalelor" decît Lendl, 
Becker și Edberg, în timp ce continentul 
nord-american a fost renrezentat de 
McEnroe Chang Agassi, Gilbert șl Kriek- 
stein. Șă fie, oare, vorba despre acea re
vigorare a tenisului de peste Ocean, anun
țată de Stan Smith acum un an. după 
căderile (dese) avute în ultimele sezoane ? 
• TREI este numărul jucătorilor de fotbal 
american suspendați pe viață din activi
tatea sportivă de către federația națională. 
Ultlmu’ „nume" vinovat este cel al lui 
Dexter Manlev. 30 de ani. Motivul e'+e 
unul destul de des intîlnit, dar nu mal 
puțin trist, fiind catalogat drept o adevă
rată .plagă": consumul de droguri • SUC
CESUL final al reprezentativei U.R.S.S. In 
Supercupt Mondială la handbal, recent 
disputată, n-a mirat prea mult, elevii lui 
Evghenl Evtușenko fiind considerați favo
rit! Au uluit in schimb diferentele de scor 
cu care ei s-au impus șl ma! cu seamă 
acest „tunar" senzațional Tucikln. care a

înscris în total 43 de goluri în 5 partide. 
Maniera de joc a învingătorilor a fost ca
racterizată de ziariștii prezenți drept „dln- 
tr-o altă galaxie" (Kicker Magasine). Toate 
sporturile progresează într-un ritm cu 
adevărat specific acestui sfîrșit de secol, I

făcut parte dintre forțele traditionale ale d
disciplinei... _ _____

nar de recorduri mondiale în aer liber, el 
nu deține nici unul pe teren acoperit ! 
Și mai curios este însă faptul că, deși fără 
record mondial de sală, el n-a pierdut 
nici o cursă Indoor în ultimii 5 ani ! !

DEPARTE de a fi unt dintre forțele 
hocheiului pe gheață mondial, Franța a fă
cut în ultima vreme progrese în ierarhiile 
internaționale. Dar și pe planul indiscipli
nei la patinoare ! La unul dintre meciurile 
importante, disputat între Girondins de 
Bordeaux și Tours, în campionat, o bătă^ 
lie generală s-a încins ne gheară. du-ă 
care încăierarea s-a extins și în tribune. 
Trei persoane au fos* spitalizate. -• DE- 
MONSTRÎND o supremație arareori întîl- 
nită la cel mai înalt nive1.
volei a Cubei a cîștigat Cupa Mondială de 
la Tokio de o manieră entuziasmantă. în 
competiție cu cele mai redutabile repre
zentative ale lumii voleiului masculin ac
tual, cubanezii n-au cedat în 6 partide 
decît 3 seturi. Printre adversare s-au nu
mărat U.R.S.S., S.U.A. Brazilia. Japonia 
șl Italia. Doar echipa Camerunului n-a

adică extrem de repede. • PE LINGĂ 
Denis Nutt șl Anthony Frederik, iată. Real 
Madrid anunță legitimarea unui alt bas
chetbalist care și-a „înnobilat" valoric ca
riera în N.B.A. : Mike Anderson. Încă pu
țin și în Europa de vest va fi organizată o 
ramură extracontinentală a campionatului 
de baschet nord-american... • SAID 
AOUITA și-a programat pentru luna mar
tie două noi recorduri ale lumii, de sală, 
la 3000 si. respectiv. 5000 Interesant :
dacă marocanul este un adevărat colecțio- Radu TIMOFTE
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