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Dacă nu este fotbal, e volei. 
Dacă nu-i fotbal și volei, este 
precis box. Sau handbal. Sau 
popice. Sau tenis de masă. 
Sau lupte. Și nu doar la un 
sfîrșit-două de săptămînă, 
aproape zilnic, pentru că nu
meroase sînt și echipele din 
„Cetatea Băniei" care activea
ză în diviziile naționale la 
toate categoriile.

Așadar, popas la Craiovaț în 
„inima" sportului doljean, aco
lo unde s-a plămădit și me
dalia Margaretei Keszeg la 
„mondiale", și „aurul" Nuțel 
Olaru la Balcaniadă sau „ar
gintul" lui Iulian Cioban la 
Concursul Prietenia, ca să o- 
ferim doar cîteva exemple, 
cu toate că șirul performeri
lor consacrați sau de perspec
tivă este foarte lung, la capă
tul său aflîndu-se strălucirea 
celor 15 medalii cucerite la 
campionate mondiale, europe
ne, balcanice și la Cupa Prie
tenia, precum și a celor 53 de 
titluri naționale, toate ascun- 
zînd muncă, talent, pricepere.

Care ar fi o primă expli
cație a faptului că județul 
Dolj ocupă una din pozițiile 
de fiunte în sportul romă- 

ne»c ? Pteședintele C.J.E.F.S., 
Ion ltinderu, om crescut și 
format pe aceste meleaguri, 
legat prin mii de fire de 
locurile natale, ne spunea : 
„Nu este vorba.de o singură 
explicație, ei de mai multe.

Popas sportiv
doljean

prima fiind aceea că și sportivii 
din Dolj beneficiază din plin 
de condițiile create de partid. 
De asemenea, mesajul adresat 
Conferinței pe țara a mișcării 
sportive de caire tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a con
stituit un puterile imbold dat 
întregii noastre activități. Aș 
mai enumera: o cit mai judi
cioasă planificare a antrena
mentelor și a competițiilor, 
pentru a se asigura, astfel, o 
continuitate ia nivel înalt a 
pregătirii; relațiile de muncă 
bazate pe o conștientizare a 
întregului proces insiructiv-
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educativ ; o deosebită grijă 
față de toate aspectele vieții 
antrenorilor și sportivilor și, 
nu in ultimul rlnd, o colabo
rare strînsă cu toți factorii, 
pentru realizarea, în fond, a 
principalului nostru obiectiv : 
o reprezentare cu cinste a cu
lorilor românești la marile 
concursuri internaționale". In
tr-adevăr, cum scriam și la 
începutul acestor rînduri, fie 
că este vorba de municipiul 
Craiova — în principal — sau 
de celelalte așezări (Băilești, 
Calafat, Filiași, Segarcea), ac
tivitatea cunoaște permanent o 
cotă ridicată, cu greu putin- 
du-se găsi o oră liberă in pro
gramul sălilor sau terenurilor, 
indiferent de sezon. De altfel, 
fără aceste intense eforturi 
ale unor tehnicieni pricepuți și 
pasionați . (N. Mărășescu, V.

Emanuel FĂNTÂNEANU
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La încheierea campionatului de fotbal

STEAUA A ÎNVINS DIN I
In cuplajul bucureștean de 

polo, desfășurat ieri în Bazinul 
Floreasca, în primul meci s-au 
întîlnit formațiile Steaua și 
Ț.S.K.A. Sofia. Spre deosebire 
de disputa din prima zi, cînd 
sportivii bucureșteni au fost in 
permanență la conducerea „os
tilităților", jucătorii bulgari 
și-au apărat ieri cu mai multă 
ardoare șansele, au jucat mult 
mai deciși și au reușit să si 
conducă pe tabela de punctaj . 
in marea majoritate a timpului 
de joc. Apărarea lor surprinză
tor de exactă i-a incomodat 
vădit pe elevii antrenorului 
Viorel Rus, în echipa Steaua 
simțindu-se lipsa lui Angcles- 
cu, care, fiind bolnav, n-a mai 
intr* în apă. Totuși, datorită 
jocului excelent prestat în ul
tima repriză, steliștii au reușit 
să obțină victoria: STEAUA —• 
Ț.S.K.A. SOFIA 8—5 (0—1,
0—1, 2—2, 4—1).

CRIȘUL ORADEA
cel de al doilea meci, ul

timul restant in Campionatul 
Național, Crișul Oradea s-a 
prezentat schimbată în bine fa
ță de ziua precedentă, evoluînd 
(pînă în ultimele trei minute 
ale partidei) mai aproape de 
valoarea ei obișnuită. în con
secință, toate eforturile studen
ților au rămas fără rezultat, o- 
rădenii obținînd victoria: SPOR
TUL STUDENȚESC T.M.U.C.B. 
— CRIȘUL ORADEA 11—12 
(3—4, 2—4, 1—2, 5—2). Orăde- 
nii au deschis destul de repede 
scorul (Bonca, în min. 0:49), 
au terminat repriza în avantaj

NOU PE Ț.S.K.A. SOFIA
Bucuaeșlcnii au început jocul 

cu destul calm, chiar prea si
guri pe posibilitățile- Ion. Ci
te Va atacuri ratate, ca și inter* 
vențiile salvatoare ale porta» 
rului Volkov au început să-și 
pună amprenta nefavorabilă pe 
starea de spirit a echipei și 
timp de 16 minute steliștil 
n-au reușit să-1 învingă pe 
portarul oaspeților. După ce în 
«Sfertul" al treilea jocul s-a 
nrai echilibrat. Slemate reu
șind chiar egalarea (2—2, în 
min. 17:31). în ultimele șapte 
minute Steaua și-a dominat cu 
autoritate adversara, Gcamba- 
șu, Nuțu, Balanov și Geantă 
înscriind în mai puțin de șase 
minute de două ori mai multe 
goluri decît realizaseră im., 
trei reprize. Pentru Steaua au 
mai înscris Ragea și Slemate. 
Golurile oaspeților au fost 
marcate de R. Țanev 3 și A. 
Șușkov 
dian și

2- Au arbitrat V. Me
ii. Băjenant.

S-A REVANȘAT
și șî-au mărit mereu diferența 
de'.puncte, ajungind la 12—7 în 
min. 24:35. La un asemenea 
scor liniștitor, elevii antreno
rului Liviu Garofeanu s-au re
laxat, oferindu-'e posibilitatea 
bucureștenilor să înscrie de 
patru ori pe parcursul a numai 
trei minute. Dar. meciul era 
jucat Au înscris: Costrăș 4, 
Fejer 2, Bonca 2, Toth 2. Ha- 
șaș și Codila, respectiv Chiru 
4, Niță 2, Stariuc 2. Popa, Pao
la zzo și Granccrof. Arbitri 5 
V. Goian și A. Gerc. .

Mihai TRANCA

Autofinanțarea in acțiune!

ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR (Și CONCRET)
iN MUNICIPIUL SLOBOZIA

• Dintr-o fostă clădire dezafectată — o sală de sport 
cu aproape 8.000 lei venit lunar • Noi .proiecte pe 
cale de finalizare • înțelegere și sprijin larg din partea 

tuturor factorilor interesați
Ocaș fără tradiție sportivă, 

Slobozia face eforturi spre a 
și-o crea. A început cu scri
ma, cu proba de sabie, reșe
dința județului Ialomița lan- 
sînd în performanță multe e- 
lemente promovate în lotul re
prezentativ de juniori și chiar 
de seniori. A continuat cu a- 
tletismul. probe de fond și 
semifond, unde, de asemenea, 
s-a impus atenției, cel puțin 
printr-o sportivă de certă va
loare, Tudorița Chitu. Dorește 
să continue prin alte disci
pline : tenisul de cîmp, hand
balul, bexul etc

Pentru a-și statornici o tra
diție Slobozia (și județul Ia
lomița ca atare) caută să-și 
formeze cadrul organizatoric, 
în speță o bază materială a- 
decvată. Zestrea sportivă s-a 
îmbogăți. mereu, favorizînd 
propulsarea în performanță a 
tot mai multor elemente ti
nere. Din școli, din întreprin
deri, de la sate. Tinere și ta
lentate. Care nu lipsesc. Dim
potrivă. în sprijinul cuprin
derii unei activități în perma
nentă creștere și diversifi-

e :

care, iată. bazelor sportive 
existente li se alătură altele 
noi. Ultimele sînt realizate cu 
Sprijinul (totdeauna larg și 

‘ “ ......... popu-
reșe- 

județean. Un 
în str Alexandru 

__ dintr-o fostă 
dezafectată a I.G.O.

Srompt) al Consiliului 
r al municipiului de 
dință, al celui 

exemplu :
Odobescu nr. 3 
clădire
Slobozia. C.J.E.F.S. Ialomița a 
pus la punct, dînd în func
țiune, o sală de sport adminis
trată prin autofinanțare. O 
sală de 20 X 12 metri. în mă
sură să găzduiască întreceri de 
șah și tenis de masă. Separat, 
alte două încăperi-anexă au 
fost preluate de Radioclubul 
județean, cu întreaga apara
tură, cu toate instalațiile ne
cesare.

Am urmărit funcționalitatea 
acestei săli. De fiecare dată; 
zilnic între orele 8—11 și 14— 
18 poți fi martorul unei acti
vități de- vîrf, cu participarea 
unor sportivi reprezentîad aso-

Tiberiu STAMA
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SCURTE „SECVENȚE" DE...
Duminică am încheiat un 

sezon competițional de intensă 
activitate, cum, de altfel, se 
tntîmplă de ani buni, de cînd 
fotbalul a cunoscut această 

Fuzd din derbyul sezonului de toamnă, Steaua — Dinamo, cu 
Hagi (șutind) și Negrău contra apărării grupate, cu Andone Lupu 
și Rednic. .Foto: Aurel D. NEAGU
fantastică răspîndire. Pehtru 
noi, a fost un sezon de toam
nă și cu excelente realizări, 
dar și cu unele neîmpliniri. 
După o precedentă ediție de 
excepție, cînd ne-am aliniat 
cu trei echipe în „primăvara 
europeană", acum rezultatele 
au fost mai modeste, Flacăra 
Moreni și Victoria, îrrtîlnind și 
adversari mai puternici, au' 
părăsit cupele europene chiar 
după turul inaugural, iar 
Steaua a ieșit din cursă în 

turul doi. Doar Dinamo va fi 
prezentă mîirie în urna de la 
Zilrich ți drumul ei în Cupa 
Cupelor e urmărit cu justi
ficat interes.

Fotbalul românesc a încheiat 
însă sezonul do toamnă cu 
splendida calificare a echipei 
naționale la 'turneul final al

Ieri, in Divizia A Ta volei (in)

DE PATRU ORI 3-1 PENTRU GAZDE.v
Ieri au fost prograrriate patru 

partide din cadrul etapei a 
X-a a campionatului masculin 
al primei divizii de volei. (După 
cum am mai anunțat, cele
lalte meciuri ale etapei s-au 
disputat în devans: Dinamo — 
Elcond Dinamo Zalău 3—1 și 
Rapid — Steaua 0—3). Cum era 
de așteptat, gazdele de ieri au 
valorificat avantajul; terenului 
propriu, obținînd In toate ' ca
zurile victoria. Iată amănuntele 
(reamintim că o etapă, a Vll-a, 
a fost reprogramată oe 20 de
cembrie).

RELONUL SĂVINESTȚ — 
VIITORUL DINAMO BACĂU 
3—1 (12, —11, 4, 2). Cele dpuă 
formații moldovene, pentru care 
punctele' sînt extrem de^preți- 
oase, au furnizat un joc îndîrjit, 
de luptă în primele două se
turi, cînd și-au adjudecat pe 
rînd, la mică diferență,* cîte 
unul. Apoi gazdele au trecut 
ferm la timonă, înclinînd pu
ternic balanța de partea lor. 
De la învingători cei mai buni 
au fost Vițelaru, lonescu și 
Șofron, iar de la învinși Mina

TOAMNĂ
Campionatului Mondial din 
Italia 1930. Atunci, la 19 no
iembrie, la București, prin 
succesul de rezonanță interna
țională realizat ds „tricolori- 
fn fața Danemarcei, s-a scris 
o pagină de referință în pal- 
mares* jțcestui sport din 

toate a- 
perioada 
pe larg, 
ecourile 
sîmbăta 

sînt atît

marea* acestui t. 
România. Dar despre 
cesteâ, mai ales în 
d» vacanță, vom scrie 
Și merită mai ales că 
tragerii la sorți, de 
trecută, de Ia Roma; 
de proaspete.

Duminică s-a încheiat turul 
campionatului Diviziei A. 
Moment important și la ora 
primelor... retrospective să tre
cem în revistă cele 18 divizio
nare A, amănuntele lăsîndu-Ie 
pentru analiza, pe larg, pe 
care o vom face fiecărei echi
pe. Deci...

DINAMO (32 de puncte 
34 posibile). Actualul li- 

de toamnă a urcat pe sca- 
valorică, s-a impus cu o 

neașteptată autoritate chiar pe 
terenul campioanei,'în etapa a 
treia, de unde a avut ..cale

Constantin AlEXE

(Continuare in pag. 2—3)

și Ad. Dumitru. Au arbitrat: 
V. Pavel dfn București și C. 
Șovăială din Ploiești. (C. NIȚA, 
coresp.).

C.S.M. MINAUR BAIA MA
RE — C.S.M.U. SUCEAVA 3—1 
(11, —13, 0, 8). O întîlnire e- 
chilibrată în prima sa jumă
tate, cînd ambele echipe și-au 
organizat judicios .acțiunile de 
atac șl s-au apărat atent. în 
partea a doua (seturile 3 și 4), 
oaspeții demobilizează în fața 
serviciilor puternice și bloca
jelor insurmontabile ale băimă- 
renilor. S-au remarcat Pop II, 
Ștefan și G. Dumitru de la 
gazde, Mîndru șl Lepădătescu 
de la oaspeți. Au arbitrat: V. 
Vrăjescu din București șl I- 
Martin din Cluj-Napoca (V. 
SABOU, coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R.
CRAIOVA — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—1 (11, 9. —15. *)• 
Partida a fost echilibrată în 
majoritatea timpului, -îndeosebi 
în seturile I și III. cînd re
plica oaspeților a fost extrem

(Continuare în pag. 2—3)

vorba.de
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• volei • s-a încheiat 
prima parte a campionatelor di
viziei secunde. In ultimele două 
etape, candidatele — încă din 
start - — Ia promovare au avut 
programate meciuri decisive 
pentru stabilirea liderelor de 
toamnă. Dar, în același timp, 
echipe cu debut mal modest au 
urcat amenințător pentru tan
demurile fruntașe.

Astfel, la feminin, In seria 1, 
lidera brăileană Braiconf a fost 
învinsă la București de Electro
nica, în penultima etapă, dar a. 
revenit în final pe primul loc, 
prin victoria acasă (3—0) asupra 
contracandidatei Oltcit Craiova. 
Va fi un retur deosebit de „în
cins", în lupta pentru un loc în 
„A" înscriindu-se acum șl bucu- 
rcștenele Electronica și Calcula
torul. S-a relansat șl lupta pen
tru evitarea retrogradării. In se
ria a n-a, ex-divizionara A bra- 
șoveană GIGCL Rapid, învinsă 
pe teren propriu de clujence in 
penultima etapă, pare să fi ie
șit din cursă, dind șansă Armă
turii Zalău să concureze pe o 
altă fost divizionară A, Mbratex 
Baia Marc, învinsă, la rîndu^i, 
oarecum surprinzător, de 
în ultima rundă.

★
FEMININ

C.P.B.,

★
Scria I

S. Braiconf Br.
2. Oltcit Craiova ' 

Electron Buc. 
Calculat. Buc. 
Comerțul C-ța 
Metal 33 Buc. 
Petrodava P.N. 
CHIMPEX C-(a

3.
4.
5.
«.
7.
«.
9. Confecția Buc.

10. Locomotiva Pl. 
Sportul Stud. 
Fintex. Făltic.

11.
12.

11
11
11
H
11 
tl
11
11
li
11
11
11

10
9
8
8
7
6
5
4

3
3
2
1

21
20
19
10
18
17
16
15

8 15:26 14
8 12:27
9 14:31

10

32: 6 
29: 7 
28:15 
25:14

1
2
3
3
4 27 Î17
5 20:20
6 19:24
7 IS’26

7:31

14
13
12

DIVIZIILE B DE TINERET
Și la masculin, tn seria I, a 

fost un veritabil carusel Intre 
pretendentele la prima scenă, 
Eicctra București $1 C.S.U. Ra
pid Galați. Ultima, care trecuse 
spre final pe primul loc, a tre
buit să cedeze la setaveraj po
ziția. Mal blne-zis, a fost obli
gată de PECO Ploiești (3—1, a- 
casă, cu gălățenii), In vreme ce 
bueureștenil n-au cedat nici un 
set în ultimele două etape. A- . 
glomerație mare In zona retro
gradării, in urma unor rezulta
te contradictorii ale echipelor 
din plutonul secund. Tn cealaltu 
serie, un duel „curat", fără a- 
menlnțărl din spate, intre Poli
tehnica Timișoara șl A.S.A. E- 
lcctromureș Tg. Mureș, aceasta 
din urmă sosind umăr la umat 
cu lidera, ca urmare a victoriei 
directe (3—1) din ultima etapă. 
Șl la subsol lucrurile par mal 
limpezi ca în restul seriilor de

Electromagnetica București - 
mai ales. Balneara Buziaș 

minime șanse de salvare 
trebui un retur de excep-

selecționate In lotul național și 
în 1000. cînd va avea loc Cam
pionatul European de junioare. 
(D. STANCULESCU).

Și, 
avînd
Le-ar 
țte...

1.
2.
3.
4.
5.

Aurelian BREBFANU 
★

MASCULIN
Seria I

Electra Buc. 
CSU Galați 
PECO Ploiești 
Delta Tulcea 
Metalul Rm. V.

6. IATSA Pitești
7. IUGC Constanța
8. Metalul Tîrg.
9. I.O.R. București 

10. ASA Buzău
SARO Tîrgoviște 
Nicolina Iași

11.
12.

Seria

11
11
11
11
11

2
2
3
4
5

29: 9 20 
30:10 20 
26:16 19 
24:18 18 
21:19 17

11 4
11 4
11 3
11 3

a Il-a

17:26 15
16:27
16:2G
15:29

15
11
14

1.
• 2,

3.
4. __________ T.F
8. Metaioteh. Tg.M.
6. Toplitana
7. „U“ Ciuj-Nap.
8. C. P. B.
9. „Poli" Timiș.

10. Olimpia Oradea
11. I. T. B.

Armătura Zalău 
Maratex B. Mare 
Viii. Petroșani ' 
GIGCL Brașov

18
17
16

24:10
23:12
23:15 
20:15 16
2i:i« 16

10 8 2 
10 7 3
10 6 4
10 6 4
10 6 4
10 6 4 21:16 16
10 6 4 22:17 16
10 4 6 15:25 14
10 3 7 11:24 13
10 2 8 9:25 12
10 1 9 14:28 11

1.
2.
3.
4.
5.
6. ------------------
7. Minaur II B.M.
8. Metalul H lined.
9. Silvania Șimleu

10. Mln. P. Groza
11. Electromagnet.
12. Baln. Buziaș

„Poli" Tim. 
Electromureș 
CSU Oradea 
Voința Alba I. 
Chimia Zalău 
CSM Carans.

11 
H 
11 
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
10
7
0
6
5
5
5
5
5
2
0

31: 7
30 î 8 
25:19 
21218 
20:18 
22:19 
22:20 
21:23

21
21
18
17
17
16
16
16

1
1
4
5
5
6
6
6
6 17:20 16
6 17:27 16
9 «:30 13

11 8:33 11

Cs baschet • Dintre cele 14 
jucătoare care au alcătuit re
prezentativa de cadete, vicecam- 
ploană europeană (la Timișoa
ra) și cîștigătoare a „Turneului 
Prietenia" (in Bulgaria, la Iam- 
bol), nouă evoluează (cu suc
ces) în Divizia A, iar cinci Joa
că în „B“. Pe cele din „A" le 
vedem (sau avem vești despre 
ele) săptămînă de 
dar despre cele din 
cundă se cunoaște 
Unde joacă, cum se 
Iată întrebări cărora 
dem succint. Doina Tocală este 
cea mai bună jucătoare. a echi
pei Confecția C.S.ș. Tulcea, o

săptămînă. 
divizia se- 

mal puțin, 
comportă ? 
le răspun-

baschetbalistă cu eficiență deo
sebită. In meciul cu Voința II 
Brașov, de pildă, ea a înscris 
nu mai puțin de 33 de puncte ! 
Nicoleta loan duce greul forma
ției Confecția C.S.Ș. Focșani, în 
vreme ce la Constructorul C.S.ș. 
Arad, Diana Ciupe este o coor
donatoare de joc remarcabilă, 
Corina Lațco o secondează, iar 
Ana Burusz se află printre coș- 
geterele seriei a II-a 
realizările ' ‘
de puncte 
Mobila n

... _ — (printre 
el aflindu-se cele 20 
marcate In partida cu 

______ _ Satu Mare). Cadetelc 
din acest an, junioare de anul 
viitor, se antrenează cu sîrguln- 
ță, deoarece sînt dornice să fie

JUNIORII ROMÂNI AU DOMINAT TURNEUL
INTERNATIONAL DE LUPTE DE LA RĂDĂUȚI

Zilele trecute, la Rădăuți, 
s-au disputat întrecerile unui 
turneu internațional de lupte 
greco-romane rezervat juniori
lor, la care au participat ti
neri luptători de la K.S. Sto- 
mil Debica (Polonia), compo- 
nenții Centrului de Pregătire 
Olimpică pentru juniori de la 
Rădăuți și colegii lor de la 
C.S.Ș. din localitate.

Concursul a avut un carac
ter de verificare a stadiului 
de pregătire a selecționaților 
in Centrul de Ia Rădăuți, exa
men trecut cu bine de majo
ritatea componenților ___l.l
noi unități sportive de perfor
mantă. Dintre aceștia,’ au ter
minat învingători șase tineri

lonescu 
de la 

Joița

(C.S.Ș. Rădăuți) s7a clasat pe 
locul 1, iar la categoriile 
63 kg și 68 kg au cîștigat în
trecerile sportivii polonezi 
G. Dabrowski și, respectiv, P. 
Wojtowicz.

O comportare remarcabilă a 
avut juniorul Adrian Joița, 
sportiv care a fost declarat 
cel mai tehnic luptător al tur
neului.

MECIURI AMICALI OF HOCHEI
acestei

luptători : Florin
(50 kg) — provenit 
C S.Ș. Reșițpj Adrian
(54 kg) — C.S.Ș. Caransebeș, 

V iorel Sbierea (58 kg) — C.S.Ș. 
Rădăuți, Narcis Borșan (81 kg)

- C.S.Ș. Rădăuți, Petru Ur- 
san (88 kg) — Metalul Ră
dăuți, Pache Bălănescu (115 kg)

— C.S.Ș. 2 Galați. La catego
ria 74 kg, Tănase Ciobanu

La invitația clubului Dinamo 
București lotul național de 
hochei juniori al R. D. Ger-« 
mane va susține cîteva jocuri 
amicale în țara noastră. Ti
nerii hocbeiști din R.D.G. vor 
evolua la patinoarul .,23 Au
gust" din Capitală în trei par
tide, după cum urmează : azi, 
de Ia ora 17, cu divizionara A 
Dinamo ; miine și simbătă, de 
la orele 15, în deschiderea 
meciurilor Dinamo — Progre
sul M. Ciut din Divizia A-I, 
cu Sportul Studențesc T.M.U.C.B.%

Rezultate din etapele a vi-a 
și a VII-a — feminin, scria I : 
Voința C.S.Ș. Călărași — ROM- 
LUX Tirgoviște 55-33, Voința II 
Brașov — Confecția C.S.Ș. Tul
cea 67—89, CONPREF C.S.Ș. 1 
Constanța — Voința C.S.Ș. Uni
rea Iași 67—55, I.P.E. COOP C.S.Ș. 
Bacău — Electro C.S.ș. Botoșani 
96—77, Electro Botoșani — C.S.U. 
Prahova Ploiești 69—64, Voința 
Iași — I.P.E. Bacău 61—47, Con
fecția Tulcea — CONPREF Con
stanța 66—53, Confecția Focșani — 
I.P.E. Bacău 43—60 : seria a II-a : 
Constructorul C.S.Ș. Arad — 
Mobila C.S.ș. II Satu Mare 79—61, 
Universitatea C.S.ș. Viitorul II 
Cluj-Napoca — P.T.T. București 
67—55, sportul. Studențesc II 
C.S.Ș. 4 București — Rapid C.S.Ș. 
1 Oradea 70—63, Constructorul

Arad — Mobila II Satu Marc 
79—61, Politehnica C.S.Ș. Timi
șoara — Constructorul TAGCM 
Craiova 67—48, Constructorul Cra
iova — Metalul II Salonta 74—64 ; 
masculin, aerla I ; A.S.A. Pro
gresul Ploiești — Sodislul C.S.Ș. 
Rm. Vileea 66—45, Energia 
AMRCT Bacău — Electrica Fieni 
75—85, Sportul Studențesc Bucu
rești — C.S.U. Toțentul Galați 
164—71, URBIS București — Po
litehnica C.S.ș. Unirea Iași 91—68, 
Politehnica Iași — A.S.A. Plo
iești 81—69 ; seria a II-a : Unirea 
Tricolor București — Pandurii 
C.S.Ș. Tg. Jiu 84—75, Transportul 
Tg. Mureș — Olimpia C.S.Ș. A- 
rad 90—33, RAMIRA. Bala Mare 
— Constructorul TAGCM Craiova 
104—75, Automatica București — 
I.C.I.M. C.S.U. Brașov 78—65, 
Constructorul C.S.Ș. Brașov — 
Mecanica C.S.Ș. Mediaș 66—36, 
I.C.I.M. Brașov — Constructorul 
Brașov 87—73.

ȘAHUL-0 STATORNICĂ PAȘI
• Un Festival cu aproape 10 000 de 
etapa de masâ • Pioniera Marilena Caț< 
Mera confirma ! • Noi nuclee de persp 
le din Focșani • Replica jucătorilor dir 

meșteșugărești

VOLEI
(Urmare din naa. I)

ds puternică, ei constituind o 
frmpoasă surpriză, în ciuda 
poziției în clasament. După ce 
au cedat, în prelungiri, setul 
al treilea, craiovenii, supărați, 
au accelerat puternic ritmul în 
continuare și, cu Stoian eficace 
la fileu, au cîștigat setul și 
meciul. S-au mai remarcat de 
la gazde Groza, Pascu și Mă- 
tușoiu. iar de Ia oaspeți Ris- 
tea, Ferariu și Kosma. Arbitri: 
A. Cotoanță și D. Poroșnicu, 
ambii din București (Șt. GUR
GUI, coresp.).

ELECTROTEHNICA BISTRI
ȚA — CALCULATORUL 
BUCUREȘTI 3—1 (IX 13, —12, 
10). Uri meci extrem de dis
putat, în care gazdele au lup
tat cu multă ardoare pentru a 
obține victoria. Ca .și oaspeții, 
de altfel, care s-au ridicat a- 
desea la înălțimea adversarilor 
pe parcursul celor circa două 
ore de joc, ei opunînd blocaje 
bine grupate la atacurile în 
forță ale bistrițenilor., Cei mai 
buni: Tatovan, Geană și Gliga, 
respectiv Radulescu și Mîțu. 
Arbitri: Gh. Ferariu din Bra
șov și .M. I-Ierțea din Cluj-Na- 
poca (Fl. TOMA, coresp.).

• HANDBAL • După dispu
tarea Inlîlnirllor din etapa a 
Vl-a (tur I — retur), apele s-au 
mai limpezit în două din cele 
patru serii masculine, unde li
derele — prin victoriile directe 

■ asupra principalelor candidate 
la șel'ia clasamentelor — și-au 
consolidat poziția. Este Vorba 
de partidele MECON Iași — IMU 
Bacău (21—20 scria A) șl Inde
pendența Carpați Mirșa — Co
merțul Slnnicolau Mare (32—23, 
seria C) ș C61e două pretenden
te la primul loc în scria . B 
merg, în continuare, umăr ia u- 
măr, realizînd „acasă" victorii 
comode : Arctic Găcști — Trac
torul Brașov 28—20, Petrolul Te- 
leajen — Utilajul Basarabi 30—18 
A Tranșînd în favoarea sa, la 
Cugir, meciul cu Metalurgistul 
(34—31), Constructorul CSU Ora
dea și-a înscris numele printre 
pretendentele la șefia clasamen
tului (provizoriu) seriei D ț 
Cu aceleași gîndurl au jucat Me
canica Oradea 
pe Minaur ' II 
grupei (23—21), 
utilaj Odorhei, 
tată a partidei 
ghișoara (32—19) • La feminin, 
prin succesele obținute în de
plasare, Dorobanțul riolești (32—24 
cu Sportul Muncitoresc Caracal)

— care a învins 
Cavnic, favorita 

dar- șl Tehno- 
cîștig’ătoare școn- 
cu FI. Roșie Si-

L2

și CSM Sf. Ghcorghc (17—1.0, 
la Brașov, cu Carpatex) se gă
sesc printre protagonistele seriei 
B șl, respectiv, C o Alături de 
ele, Confecția București, care a 
învins „acasă" (36—26) pe Trainica 
Pucioasa (seria B), CSM Sibiu 
și Voința Odorhei (scria C) care 
au pierdut, ambele, la un sin
gur gol întîlnirile cu 
mureș Tg. Mureș (21—22) șl, 
respectiv, Textila Sebeș (27—23) 
e In seria A, doar una dintre 
cele trei echipe aflate pe pri
mele locuri a cîștigat — Oțelul 
Galați (32—15 cu Precizia Vaslui). 
Celelalte două — Textila Buhuși 
și Olimpia Slobozia au cedat, in 
deplasare, ' '
(19—27) șl, respectiv, Cetatea Tg. 
Neamț (22—23) • Constructorul
Baia Mare și AEM Timișoara au 
continuat seria succeselor șl se 
află In fruntea clasamentului 
provizoriu al seriei D. Ele. au 
dispus „acasă" de Industria Linii 
Timișoara (31—27) și, respectiv, 
de „V" Farmec Cluj-Napoca 
(26—25) • Ultima etapă a turu
lui I (retur) are loc duminică, 
după care întrecerea se întreru
pe pînă la 4 februarie,

loan NOVAC
Rubrică realizată cu sprijinul 

corespondenților noștri volun
tari.

Electro
ni—22)

la Filatura Focșani

Tineretul studios vrînccan nu 
își dezminte interesul (și pasi
unea chiar!) pentru sportul 
minții. Dovada ne-a fost ofe
rită încă de anul trecut, cînd 
în mai toate așezările județu
lui situat de o parte și de alta 
a Milcovului, din inițiativa co
misiei de resort a C.J.E.F.S. au 
fost organizate concursuri la 
nivelul unităților de învăță- 
mînt, ale întreprinderilor și in
stituțiilor și chiar ale C.A.P. 51 
I.A.S. într-o comună vrâncea
nă, la Mera, am âVut prilejui 
să descoperim un real talent, 
în persoana Marilenei Cațan. 
Și ce plăcută surpriză Ca la 
„Festivalul șahului vrînccan" 
desfășurat la Focșani sub ge
nericul DJtiadei — și încheiat 
recent, printre laureate săore- 
întîlnim pe mica sportivă din 
Mera, una din revelațiile a- 
ccstei frumoase întreceri ajun
să, acum, la a Vl-a ediție. Una 
din. revelații, pentru că — firesc 
— la o asemenea întrecere de 
anvergură (peste 200 de con
curent i și concurente din cei 
aproape 10 000 participant! la 
etapa pe „asociație sportivă, 
cum rezultă din statisticile, co
misiei județene de șah) s-au 
impus atenției mulți alți foar
te tineri jucători, ca de pildă 
cei ce au reprezentat școlile nr. 
9 și nr. 5 din Focșani, ambele 
cu cite 4 locuri pe podium. 
Două unități de învățăniînt 
din municipiul dc reședință al 
Vrancei în care au fost consti
tuite nuclee de. perspectivă, 
conducerile școlilor amintite, 
cadrele didactice de specialita
te, ceilalți profesori (și în spe
cial dirigintii) implicîndu-sc 
direct" în acțiunea de apropie
re a»copiilor, a pionierilor cu 
precădere, de o ramură de 
sport cu recunoscute valențe 
formativ-cducative" cum își 
exprima satisfacția președinte
le C.J.E.F.S. Vrancea. Gh. 
Gheofghiță.

Dar, despre 
șah a elevilc 
școli amintite 
din cuprinsul 
alt prilej. Pe 
să consemnat 
care s-au afla 
Festivalului. 1 
1. Diana Igna 
Cristina Iacob 
rășești. 3. D 
Școala 9; 13— 
lena Cațan — 
ra. 2. Mihaela 
1 Odohești, 3. 
Școala din A< 
19 ani: 1. Ni 
Adriana Dima 
eleve la Li o 
Odobești, 3. I 
Liceul agroind 
te 19 ani: 1. C 
UCECOOP.2.
ru 
nu 
ani 
5, 2. B. Cîrja 
Ad. Drăgușar
13— 14 ani: 1. 1 
la 9, 2. M. Ac 
5, 3. P. Ioniț
14— 19 ani: 1.
Lie. agroind.

- C.F.R.,
- I.J.C.L.
1. V. Cri

ACTUj
• La Tușn; 

tul Campio: 
individual r 
iau parte 16 
Ia sorți a st 
ordine în di: 
curs: 1. ’ 
tromctal < 
hail Ghindă 
țese Bucureșt 
lescu (Eliectro 
rești).

POPAS SPORTIV DOLJEAN
(Urmare din naa. 1)

Popescu, H. Stef, Natalia An
drei — atletism, V. Fîntînă — 
box, Gh. Sbora, N. Dumitrescu
— handbal. V. Constantincscu, 
Adina Cotofan, I. Dobrițoiu, 
M. Dumitrescu — volei, R. Ber- 
ceanu — modelism, Al. Pop — 
judo, M. Alecu, D. Rodeanu — 
scrimă, V. Bălan, M. Bobocică
— tenis de masă, ș.a.) nu ar 
fi fost posibilă nici ascensiu
nea lui S. Matei, Floarea Vieru, 
C. Mitran, Manuela Colțea, 
Mariana Lengyel, Cătălina 
Gheorghiu, I. Vlad, R. Ber- 
ceanu, M. Tudosie, C. Tudosie, 
V. Florca, C. Țol etc:, adică 
a numeroșilor sportivi care 
fac să se vorbească zilnic de 
succesele Doljului. Cum re
zultatele echipelor Universita
tea (fotbal, volei, tenis de 
masă etc.) sau a Selecționatei 
de atletism a județului își gă
sesc fundamentul 
la de zi cu 
performerilor 
lor. în plus, 
fotbalul, cu 
mai vechi și.
la Universitatea sau 
olimpic Viitorul, unde 
ză S. Cirțu, F. Cioacă, N. Zam
fir, P. Petculescu, M. Mireanu, 
sperindiț-se la „primăverile 
europene".

Spunea președintele C.J.E.F.S. 
că o altă explicație a reuși
telor este și așezarea pe baze 
solide a activității- cluburilor, 
ceea ce este un adevăr incon
testabil, la Universitatea (pre
ședinte C. Bogdan), C.S.M.

zi 
Și 
nu 
ale
desigur,

tot în miga- 
Jn șlefuirea 
performanțe- 
putem omite 
sale succese 

mai noi. 
Centrul 
lucrea-

(Eug. Ștefănescu), C.S.Ș. O-, 
limpia (D. Oprica), C.S.Ș. 
Universitatea (C. Chimoiu), 
Electroputere (R. Dumitrescu), 
C.F.R. (Gh. Miligan), Oltcit 
(V. Rădulescu) se poate afla 
o structurare în perspectivă a 
obiectivelor, cu etape precise, 
ceea ce a făcut posibil așe
zarea pe fundamente științifi
ce a întregii activități.

Acestea sînt cîteva explica
ții. încă una ne-o oferă secre
tarul C.J.E.F.S. Dumitru Po
pescu, pînă nu de mult unul 
din valoroșii antrenori ai lo
tului de spadă, care ne spu
nea : „Fără o colaborare și un 
ajutor eficient din partea în
treprinderilor și a școlilor, nu 
am putea concepe, spre exem
plu, activitatea de selecție, 
n-am putea realiza toate acele 
amănunte de care avem ne
voie pentru ca județul nostru 
să se poată mîndri cu încă un 
campion". Desigur, și în aceas
tă strînsă legătură cu unită
țile _ I.J.T.L., I.E.E.L.I.F.,
Electroputere, I.U.G., T.A.G.-
C.I.N.D., T.A.G.C.M. ș.a. —sau 
cu școlile — Lie. Electropu
tere, Lie. N. Bălcescu, Lie. 
nr. 2, școlile generale 2, 18, 24, 
30 etc. — se regăsește, dc ase
menea, suportul îndeplinirii o- 
biectivelor. Cum, înainte de 
toate, tn»buie subliniat spri
jinul Comitetului Județean 
F.C.R., al Comitetului Munici
pal Craiova al P.C.R. în în
drumarea sportului de masă și 
de performanță, sprijin fără 
de care ar fi greu să se vor
bească de mcdaliați olimpici 
și mondiali crescuți pe melea
gurile Doljului.

Doljenii discută cu înfocare 
despre succesele de pînă acum,

cu gindul, însă, la cele viitoa
re. Argumentele sînt solide și, 
după cum ni se spunea, se 
bazează : „pe potențialul real 
al județului, pe faptul că c- 
xistă posibilități deosebite 
pentru creșterea performanțe
lor, pe angajarea permanentă 
a sportivilor și antrenorilor, 
pe asigurarea unor condiții 

ce mai bune de 
Iată, deci, explica- 
victorii ce nu se 
mai ales, credem, 
care, cu siguranță,

din cc în 
pregătire", 
țiile unor 
uită, dar, 
ale celor 
vor veni...

4. 1
Bucure 
(Locon 

6. Sandor Bii 
jul Miercurea 
Vasilescu (Sp 
București). 
(Electromotor 
Ioan Cosma 
ra), 10. £
(A.E.M. T’-ni 
Dodu (Glo.ia 
drei Istrățesct 
țese Bucure 
Foișor (PolitC 
Mircea Pat 
Timișoara), II 
nescu (Mecar 
rești), 16. D 
(Electromotor

Iată și rezi 
partide : run 
Dumitrache 1 
Pavlov 1 
șor 1—0, 
1—0, Ohindă 
— Dodu

AUTOFINANȚAREA IN .4:
(Urmare din van. 1)

ciațiile
I.C.I.L., 
monil, 
școlare, 
etapele 
petiții 
școlare, 
U.T.C."

Energia, Uleiul, I.R.E., 
Știința-învățămînt, A- 
cîteodată și a celor 
cînd sînt programate 

județene ale unor com- 
de masă (campionate 
întreceri pentru „Cupa 
sau „Cupa Pionierul" 

etc.). Sala se bucură de o a- 
tentă îngrijire ; . 
Maria Acliim), ceea 
sporească interesul 
ților.

Ce rezultă din 
prin autofinanțare 
săli ?

Președintele C.J.E.F.S. Ialo
mița, Victor Mocioniu, ne pre
cizează : „Aproape 8 090 de lei 
lunar. Și aceasta de aproape 
doi ani de zile. Poate că, 
pentru unii, suma nu repre
zintă prea mult. Pentru noi 
însă, înseamnă ceva !... Nc 
preocupă problema autofinan
țării, căutăm să găsim noi și 
noi modalități legale dc a ne 
spori veniturile, in avantajul, 
spre folosul mișcării sportive 
din municipiu și județ".

(responsabilă, 
ce face să 
solicitan-
utilizarea 
a acestei

ADMINISTRAȚIA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXl’RES 
DIN 13 DECEMBRIE 1989. Ex
tragerea I : 40 41 22 9 19 42 ; 
extragerea a II-a : 20 7 25 
45 12 23. Fond total de cîști- 
guri.: 675.891 lei, din care
186.643 lei, report ia . catego
ria 1.

CIȘTIGURII.E TRAGERII EX
CEPȚIONALE PBONOEXPRES 
DIN 3 DECEMBRIE 1939. FAZA I, 
categoria 1 : 3,25 ’variante a
21.839 lei ; cat. 2 : 5 25% a 14.195

DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
e ASTAZr, JOI, 14 DECEM

BRIE, ESTE ULTIMA ZI pen
tru a vă exprin^ opțiunile în 
ceea ce privește numerele favo
rite la TRAGEREA OBIȘNUITA 
LOTO 'de miine, vineri, 15 de
cembrie, aceasta fiind șl PENUL
TIMA TRAGERE de acest fel a 
anului curent 1

® Desigur că, alături de con
cursul PRONOSPORT de dumi
nică, 17 decembrie — ULTIMUL 
DIN ANUL 19.39 — „capul de
afiș" al săptămînii îl constituie 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA
LOTO din aceeași zi 1

9,75 a 7.280 lei ; cat. 
’ ’ cat. 5 : 84,75 

:. 6 : 447,25 a 100
6.366.75 a 40 lei. 
cat. A : 2 25% ă 
B : 4 25% a 6.269
10.75 a 2.332 lei ;

a 396 lei ; cat. E : 
cat. F : 3.531,75 a

lei ; cat. 3
4 : 54 a 1.314 lei ; 
a 837 lei ; cat. “ 
lei ; - cat. 7 : 
FAZA a II-a, 
12.537 Iei ; cat. 
lei cat. C : 1 
cat. D : 63,25 
94 a 100 lei ;
40 lei.

La Faza I, . .
tul Ripanu Ghdorghc din loca
litatea Gtieorghe Giieorghiu-Dej, 
jud. Bacău, â cîștigat suma de 
21.839 lei pe o variantă achitată' 
100%. '

cat. 1, participau-

Moc 
fără 
văzi 
în i

Victor 
firmații 
rior, âm 
liza — 
Olimpia
strucții în pr 
o hală pentr 
grea, un gri 
vate în excl 
rilor, cu gruj 
prii. Și, sep; 
molari — o 
și jocuri (70 
sită cu coritE 
mă. cînd tot 
cris mai su.; 
șantier fără., 
privit cu 
apariția unor

-
I *
I ►

►

r►

>

t

7>
TRAGE/



i TINERETULUI VRÎNCEÂN 1 
zăr —• Liceul 4 Focșani. 8. G. I 
Stanca — corn. Sinaia; peste 
19 ani: 1. GH. Mălureanu — ■ 
F.U.P.S.I.C., 2. Gh. Călug&ru — I 
Intr. panificație, 3. Gr. Pios- ■

I

nți la 
muna 
școli- 
jtivele

pentru 
e două 
i altele, 

cu un 
lament, 
j celor 
rtintasii 
12 ani: 
a 9, 2.

2 Mă- 
iriu —

Mari
ni. Me- 
Școala 

îaite — 
hi Ll- 
ia, 2. 
surori, 

dustrial 
:ară — 
1; pes- 
ndu — 
iobota- 
Gănea-

10—12 
Școala 
a 5, 3. 
sala 9; 
- Școa-
Scoala 

la 91 
că ■— 
P. La-

caru — Filatura de lină piep
tănată.

Un simultan la 40 de mese 
susținut de doi dintre fruntașii 
șahului vrîncean. maestrul 
sportului Eugen Găurcanu și 
candidatul de maestru Petrică 
Silvestru, președintele comisiei 
județene de resort, a constituit 
un reușit epilog al Festivalului. 
Separat, tot la Focșani a avut 
loc o întrecere a șahiștilor din 
rețeaua cooperativelor mește
șugărești. Pe locul I, Geta 
Dolhan — Coop. Sporul ?i„A" 
drian Avram — Coop. Presta
rea; cei mal buni din oei pes
te 500 de participant! la între
cere, în etapa de masă.

Cu aceste frumoase con
cursuri, comisia de șah a 
C.J.E.F.S. Vrancea își încheie 
un fructuos cin competition^, 

I

I
cu promisiuni pentru noi reu- _ 
șite în 1990. .Prima, anunțîn- I 
du-se a fi etapa de performan- I

I
fă a „Festivalului șahului 
vrîncean", programată in ia
nuarie, cînd alături de frunta
șii Județului vor fi prezenți, ca 
invitați, o serie de jucători 
dintre cei mai cunoscuți din 
întreaga tară.

Tiberiu STAMA

I
I

\TEA PE EȘICHIER 
berg, Lupu — Cosma remize. 
Runda -a Il-a: Oltean — Ghin
dă 0—1, Dumitrache — Cosma 
1—0, Ionescu — Negulescu 
1—0, Pavlov — Moldovan, Foi
șor — Kiss, . Istrățescu ■ — 
Biro, Dodu — Vasilescu, Grun- 
berg — Lupu remize.
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• Tot la Tușnad s-a în
cheiat „Cupa de Toamnă", or
ganizată de I.P.L. Tricotajul 
Miercurea Ciuc, în colaborare 
cu F.R. $ah. La feminin (30 
concurente) pe primele locuri 
s-au clasat — în ordinea co
eficienților Bucholz — Carmen 
Butt (Automatica București), 
Sorina Dan (Politehnica Iașiț 
și Claudia Boștcnaru (Calcula
torul Sibiu), toate cu cite 
7,5 p (din 11 partide), urmate 
de Edit Kozma (Electrometal 
Cluj-Napoca), Florica Sederiaș 
(Feroviarul Rîmnicu Vîlcea) și 
Luminița Mateescu (C.S.M. 
Drobetă Turnu Severin), cu 
cite 6,5 p. La masculin (130 
concurenti) s-au remarcat Dan 
Mitaru (Vulcan București), 
Monel Tratatovici 
lăți), Dorin Moise (A.E.M. Ti
mișoara) și Mihai Panait (E- 
lectrotehnica Bistrița), toți cu 
cite 8,5 p. Au arbitrat Anghel 
Matei, Jenică Gongu, Dumitru 
Iatain și Sandor Biro.

I
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înțelesul major al cuvîntulul. 
Acum...

Puși pe fapte mari, gospoda
rii C.J.E.F.S. Ialomița promit 
ca în 1990 să realizeze prin 
autofinanțare noi și noi posi
bilități de venituri. De pildă, 
la noul stadion în curs de fi
nisare, situat în lunca rîului 
care a dat numele județului, 
în alte zone ale municipiului, 
valorificînd spații pe care s-ar 
putea amenaja terenuri de te
nis sau pentru jocuri. Este o 
preocupare lăudabilă, care se 
bucură de atenția .tuturor fac
torilor interesați ca Ialomița 
să se ridice — și în plan spor
tiv — la faima. Ia prestigiul 
pe care și le-a creat în agri
cultura soeialistă și în unele 
ramuri industriale.

TTTTTT
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Ultima tragere 
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Si ne cnmfftwi Hrtcncril întrecere»la t M.

ECHIPA UNIUNII SOVIETICE
ieri, la Tg. riurcs in mccl de verificare♦ ȘI GOLGETERUL PROTASOV

LOTUL OLIMPIC - ELECTROMUREȘ 5-4 (1-1)
Pentru prima oară într-o 

formulă de echipă cu jucători 
născuți după 1 august 1969, 
Lotul olimpic și-a testat posi
bilitățile într-o partidă de ve
rificare care a avut loc 
miercuri după-amiază în com
pania divizionarei’ B din Tg. 
Mureș, Electromureș, care s-a 
dovedit o gazdă ospitalieră a 
acestei acțiuni. Meciul, dispu
tat pe un teren acoperit cu 
un strat de zăpadă, a fost des
tul de cursiv și animat, chiar 
echilibrat, încheindu-se cu 
victoria la limită a tinerilor 
„tricolori" : 5—4 (1—I). Au
marcat : Hanganu (min. 15), 
Șumudică (min. 58), PriBe- 
ceanu (min. 79 și 89). I. Fulga 
(min. 84 — din penalty); res

SCURTE „SECVENȚE“ DE... TOAMNA
(Urmare din pag. 1)
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liberă" pînă în final, cu ex
cepția „semaforului roșu" de 
la Craiova.

2. STEAUA (29). Chiar în e- 
'tapa a doua campioana făcea
un nou egal la Cluj-Napoca, 
după care, eșecul cu Dinamo 
arăta o scădere d« formă după 
un ciclu de 5 ani de mari 
performanțe. Și-a strîns rîn- 
durile, a rămas în lupta direc
tă pentru locul 1, dar a venit 
și pentru ea „lecția craiovea- 
nă“, neabsolvită.

3. UNIV. CRAIOVA (24). Ex
celenta performanță a echipei 
din Bănie e aceea de a fi în
vins pe toate cele patru „echi
pe europene", indiferent că a 
jucat la Craiova (cu Dinamo 
și Flacăra) sau la București 
(cu Victoria și Steaua). Cu atît 
mai surprinzătoare au apărut 
înfrîngeriie de la Pitești și Ti
mișoara.

4. VICTORIA (21). A început 
campionatul sub’ ceea ce pu
tea, cu doar un punct din pri
mele trei etape. A mai refă
cut din terenul pierdut, mobi- 
lizîndu-și toate forțele, și a in
trat în „grupul celor patru", 
dar procentajul său e mai mic 
față de anul trecut.

5. F. C. BIHOR (18). Una 
din frumoasele surprize ale 
turului, echipa care nu a ad
mis „remiza", a reevaluat ar
ma atacului, l-a impus pe 
Cheregi- și l-a readus în Di
vizia A pe Vancea.

6. F. C. INTER (18). Avan
tajată și de program, formația 
sibiană și-a valorificat din 
plin avantajul terenului, a 
plecat de la Craiova cu un 
prețios punct (mai atenuînd e- 
voluțiile palide din celelalte 
deplasări) și a terminat în 
forță cu F. C. Olt, propunînd 
primului eșalon două vîrfuri 
de perspectivă, Văsîi și Pre- 
datu.

7. PETROLUL (17). Pentru o 
nou' promovată, plusul de la 
„adevăr" și, mai ales, impre
sia lăsată înseamnă foarte 
mult, Liliac a zburat din nou 
din bară in bară, Ștefan și-a 
adunat colegii pe lîngă el, iar 
Matei și Bîșcă au trecut cu 
bine de „statutul" de divizio
nari B, lîngă care s-a impus 
un Catinca, care i-a făcut pe 
selecționeri să vină la Plo
iești să-l vadă !

I
I
I
I
I
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8 F.C.M. BRAȘOV (17). Fi
nal neașteptat de bun, care a 
urcat-o în prima jumătate. £ 
meritul antrenorului Anescu, 
al lui Barbu, al tinerilor care 
n-au părut deloc complexați, 
Selimeși, Patru și Pîrvu și al 
celorlalți, cu nume nu prea... 
consacrate.

9 F. C. FARUL (15). Echipa 
lui Marian Popa, de vreme ce 
acesta a devenit unul din gol- 
geterii primului eșalon. O e- 
chlpă disciplinată tactic de 
mîna unui antrenor căruia i 
se spune™ profesorul.

10. „POLI" TIMIȘOARA (14). 
O formație căreia începuse să-i 
fie frică (culmea !) de' meciu
rile de acasă. Cu punctele din 
deplasare, „Poli" a mai repa
rat din ce stricase și a ter
minat în plin fuleu. 

pectiv Varga (min. 37), Koncz 
(min. 64 și 81), Balint (min. 
78).

Arbitrul V. Ciocan a con
dus echipele :

LOTUL OLIMPIC : Toderi- 
ciu — Tanca, Sburlea, Gârleș- 
teanu, Săsărman — I. Fulga, 
Priseceanu. Hanganu, Stănici 
— Maier, Sima (au .mai fost 
folosiți : Rotaru, Postolache, 
Dogaru, Stanciu, D. Munteanu, 
Firici, Mihăilă și Sumudică).

ELECTROMUREȘ : Varo — 
Vass, Biro, Koncz, Sălăgean — 
Neamțu, Szakaci, Dicui — 
Varga, Balint, Crlstea (au 
mai jucat : Moldovan, Orza, 
Roșea, Szabo, Gabor. Cr. Stoi
ca și Iriir.aș). >

11. FLACĂRA (14). „Impactul" 
cu Cupa U.E.F.A. și cu Porto 
a cam dereglăt-o. Startul, 
marcat de înfrîngerea cu Pe
trolul, din etapa a doua, de la 
Moreni, cu coborîșurile și ur
cușurile care au urmat, i-a fă
cut un traseu anevoios, cu 
mult sub cel așteptat.

12. S.C. BACĂU (13). Prima 
din plutonul celor patru echi
pe cu 13 puncte, prima și poa
te cea mai. mare deziluzie a 
sezonului. Punctul obținut la 
Victoria a salvat-o de locul 
17 pînă lă primăvară.

13. SPORTUL STUD. (13). O 
altă echipă care a dezamăgit, 
în ciuda lotului în care încă 
mai credem. Am ăuzit că u- 
nii jucători nu au motivația 
corespunzătoare. Păi cine să-i 
motiveze ?

14. „U“ CLUJ-NAPOCA (13). 
încă o echipă care a trebuit 
să-și schimbe din mers condu
cerea tehnică. A oscilat între 
egalul cu Steaua -(egalul ma
rilor ambiții) și înfrîngerea cu 
„Poli", pentru ca să găsească, 
în final, albia unei oarecare 
reabilitări.

15. JIUL (13). Destul de 
multe nume consacrate care, 
însă, la revenirea în „A", n-au 
prea dat randamentul așteptat, 
lăsînd cam mult pe umerii ti
nerilor Sedecaru și Ghițan.

16. CORVINUL (12). Și aici 
tinerii n-au putut suplini go
lurile lăsate de alții. După 
Argeș, e echipa cu cele mai 
multe înfrîngeri (10) și-cu cele 
mai multe goluri primite (40), 
cu toate că Ioniță a fost re
marcat în 9 partide din cele 
14 jucate ! ■

17. -F. c. OLT (12). De ne
crezut. nu ? Anul trecut, pe 
locul 8. Acum, pe 17, doar cu 
4 victorii și 4 egaluri, mai si
gură și mai ordonată în de
plasare (fără să uităm de Si
biu, de pildă), palidă în me
ciurile de acasă. Cu același 
lot, coborîrea e inexplicabilă.

18. F. C. ARGEȘ (11). Echipa 
cea mai nedreptățită de pro
gram. A întîlnit pe primele 
patru în Trivale și cele trei 
înfrîngeri o demoralizaseră. A 
găsit resursele necesare cu 
Craiova, care i-a adus și o 
oarecare revigorare, tinerii săi 
prinzînd curaj. Dar o jumătate 
do campionat s-a dus...

Pentru azi, cam atît.

La jumătatea întrecerii in Divizia C

AZI, DESPRE FRUNTAȘE
După încheierea turului cam

pionatului Diviziei C, competiție 
fotbalistică cu 192 de echipe, 
repartizate în 12 serii, avem pri
lejul de a face unele constatări 
privind desfășurarea primei ju
mătăți a întrecerilor, de a sub
linia unele din multiplele as
pecte ale acestei dispute urmă
rite cu pasiune de numeroșii 
suporteri ai eșalonului nr. 3.

în rîndurile ce* urmează, să rele
văm cîteva aspecte despre frun
tașele turului, echipele care în 
urma unor comportări -bune, u- 
nele chiar avînd o evoluție de 
excepție, au reușit ca după 
cele 15 confruntări să se cla

La 9 iunie 1990. peste... nu
mai 180 de zile, „tricolorii" se 
vor alinia pe noul stadion Co
munale, 58 000 de locuri, din
Bari, pentru a înfrunta, „în
prima manșă", puternica echi
pă a Uniunii Sovietice.

în lumea fotbalului nostru, 
tragerea la sorți e comentată 
în fel și chip. Unii susțin că 
e tragere defavorabilă ; alții 
— deloc puțini — afirmă că, 
dimpotrivă, „tricolorii" au șan
se reale, cu atît mai mult cu 
cît echipa U.R.S.S. nu a stră
lucit în preliminarii, n-a mai 
produs o vedetă — de la Mi- 
hailicenko — și și-ar fi de
pășit momentul de vîrf. Pe 
de altă parte sînt cunoscute 
evoluțiile valoroase ale , echi
pei lui Lobanovschi la C.M., 
ultima fiînd compromisă nu 
atît de jocul lui Zavarov et. 
comp., cît de arbitrul suedez 
Frederiksson, In meciul cu 
Belgia, acel 3—4 „ajutat" cu 
două goluri belgiene din of
said. Să vedem acum — lă
sînd trecutul mai îndepărtat !a

LOBANOVSCHI
Lotul fotbaliștilor sovietici 

pe 1989 a fost dominat de 
cel de la Dinamo Kiev (13). 
Urmează Dinamo Moscova (5). 
Spartak Moscova (4) etc. Din 
cluburile de peste hotare au 
participat Dasaev (Sevilla), A- 
leinikov și Zavarov (ambii 
Juventus Torino), Raț (Espa- 
nol, revenit la Kiev) și, Hidia- 
tulin (Toulouse). O observație 
necesară: în cursul anului 1989 
echipa lui Lobanovschi a a- 
runcat în luptă 9 debutanți, 
ceea ce sugerează că pînă la 
9 iunie se mai pot schimba 
unele nume față de ..grupul 
Kiev".

La toate cele 9 partide a- 
mintite a participat un singur 
jucător (Gorlukovici). 8 me
ciuri au jucat Protasov și Li- 
tovcenko. Cîte 7 au Aleinikov, 
O. Kuznețov, Zavarov, Dobro-

PE URMELE LUI
Pe lista golgeterilor : 1. Blo- 

hin 39 ; Val. Ivanov 26 ; PRO
TASOV 25. (Este evident că 
Protasov reprezintă un real pe- 
ricol pentru apărările adverse, 
el fiind bine plasat — la nu
mai 25 de ani — în cursa pen
tru „detronarea" lui Oleg Blo- 
hin, care a jucat meciul de 
adio în echipa națională. Val. 
Ivanov a evoluat acum 4 de
cenii).

Aceasta ar fi echipa 
U.R.S.S., care după Mondialul 
mexican, a avut o comportare 
bună în turneul final al Cam
pionatului European (finală cu 
Olanda, după victoria asupra 
...Olandei în grupă).

Partida „tricolorilor", de la 
9 iunie, nu este desigur una 
lipsită de dificultate. Forța e- 
chipei U.R.S.S. rezidă în setea 
de gol a lui Protasov, în jo
cul combinativ al lui Zavarov

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
„CUPA TRACTORUL" LA MI- 

NIFOTBAL. In sala asociației 
sportive brașovene Tractorul s-a 
desfășurat un interesant turneu 
de minlfotbal dotat cu „Cupa 
Tractorul*. Au participat opt e- 
chipe, s-au jucat meciuri cu 
două reprize a 25 de minute 
fiecare, goluri valabile fiind nu
mai cele înscrise din semicer
cul de la * m. In finala mică 
s-au întîlnit Torpedo Zărnești și 

seze pe locul I în seria respec
tivă. De semnalat că liderii, în 
majoritatea cazurilor, s-au si
tuat în fruntea grupelor chiar 
de la început, cum a fost ca
zul formațiilor Electroputere Cra
iova, Metalurgistul Cugir și Mon
tana Sinaia, care s-au aflat 15 
etape pe locul I. Privind gol
averajele fruntașelor, observăm 
că ele au atacuri foarte produc
tive și, firește, apărări diitt-re 
cele mai bune. Cele mai multe 
goluri le-au înscris Electropu
tere Craiova 61, Gloria C.FfR. 
Galați 53, Metalurgistul Cugir 46 
și Montana Sinaia 40. în cele 
15 meciuri n-au primit decît pa

o parte — situația actuală a 
partenerilor noștri din parti
da de debut. Deci...

în anul 1989, echipa U.R.S.S. 
a jucat nouă meciuri (oficia
le + amicale). A cîștigat 4, a 
„remizat" 3 și a pierdut 2 ; 
golaveraj : 11—7. Formația ul
timei partide (2—0 cu Turcia 
în preliminarii) a fost urmă
toarea :

Dasaev — Lujnii (min. 81 
Raț), Hidiatulin, Zîginantovici, 
Gorlukovici — Iaremcink, Mi- 
hailicenko, Litovccnko, Zava
rov — Protasov, Dobrovolschi 
(min. 84 Cerenkov).

A marcat Protasov (min. 68 
și 79).

Să facem mențiunea că for
mațiile precedentelor 8 par
tide au fost cam aceleași — 
în Unii mari — chiar dacă a 
fost rulat un lot de 30 de ju
cători, printre care Borodiuk, 
Savicev, Cercdnik. Singura 
absență majoră în acest ultim 
meci este cea a lui O Kuzne- 
țov.

Șl DEBUTANȚII
volschi; 6 partide a jucat Raț; 
5 — Dasaev, Lujnii (un fun
daș care se conturează ca ti
tular), Mîhaîlicenko etc., etc,, 
etc.

Poarta echipei U.R.S.S. a 
fost apărată de Dasaev (cinci 
meciuri trei goluri), V. Cea- 
nov (4) și Harin (2) — partide 
incomplete.

Să revenim puțin la isto
rie... De la 15 iulie 1952 
(J.O. de Ia Helsinki), echipa 
U.R.S.S. a jucat 356 de partide 
oficiale, cu 55 de „naționale" 
Bilanț : 200 de victorii. 87 „re
mize", 69 de înfrîngeri. Gola
veraj : 656—309.

în clasamentul tricourilor* 
„naționale", pe primul loc con
tinuă să se afle Blohin 109, 
urmat de Dasaev 92, Sester- 
nev 89, Bessonov 73. Demiâ-r 
nenko 78, Tașin 75 etc

OLEG BLOHIN
(rodat, intre timp, in calcio), 
în robustețea unor O. Kuzne
țov și Aleinikov și în omni
prezența lui Mihailicenko, care 
a traversat o perioadă mai 
puțin fastă, ceea ce explică 
— de altfel — eșecul lui Di
namo Kiev în întilnirea dublă 
cu Fiorentina, în Cupa U.E.F.A.

„Campania italiană" a „tri
colorilor" are nevoie de cel 
puțin un punct în startul de 
la 9 iunie, așa cum startul 
lansat al echipei noastre în 
meciul de Ia Sofia a fost de
cisiv în bătălia aspră a preli
minariilor. Să sperăm că „tri
colorii" își vor aminti do vic
toria asupra echipei U.R.S.S., 
la Timișoara, cînd au învins 
chiar și cu o formație incom
pletă. Bineînțeles că această 
amintire nu va trebui să fie 
singurul argument...

loon CHIRILA

I.T.P. lntorsura Buzăului, victo
ria revenind cu 8—6 (2—2) pri
mei echipe. în ultimul meci, fi
nala mare, Tractorul a întrecut 
cu 2—0 (0—0) pe 1. T. Brașov 
prin golurile înscrise de Decu 
și Ad. Vasile. Cel mai eficace 
jucător — M. Șelaru (lntorsura 
Buzăului), cu 10 goluri. Compe
tiția s-a bucurat de un frumos 
succes. (C. Gruia, coresp.).

tru goluri Metalurgistul (nici u- 
nul pe teren propriu) și Gloria 
C.F.R. (un singur gol acasă).

Dintre cele 12 echipe care au 
retrogradat din eșalonul secund 
și de la care se aștepta o com
portare mai bună, doar două 

♦ se numără printre actualele 
fruntașe (cam puținey : Electro
putere Craiova și Callatis (fost 
Metalul) Mangalia. Restul foste
lor divizionare B ocupă urmă
toarele locuri în clasamentele 
seriilor : F.E.P.A. -74 Bîrlad (lo
cul 2 — seria I). Îîacia Pitești 
(2 — a VII-a)’, Avîntul Reghin 
(5 — a Ii-a), Metalul Plopeni 
(3 —• a IÎT-a), Dunărea Călărași 
(5 __ a IV-a), M’nerul Cavnic (G 

— a XII-a), A.S.A, Explorări 
Cîmpulung Moldovenesc (6 — I), 
F.C.M. Delta Tulcea (10 — a
in-a), A. S. Paroșeni (3 — 
a IX-a) și Dacia Mecanica O- 
răștie (11 — a X-a). (T. R.).



După evoluția rugbyștilor români in Scoția

O INADMISIBILĂ LIPSĂ DE - EFICACITATE
A GENERAT (prea) SEVERA ÎNFRÎNGERE Azi, la. Alena, in cadrul «akaniadei de handbal (in)

• Calitățile evidențiate de specialiști și în presa brita
nică au fost anulate de ritmul prea lent de joc • 12 

puncte primite în 5 minute !
Recenta partidă de rugby Sco

ția — România poate fi comen-, 
tată în fel și chip, dar o con
cluzie acceptată" unanim e a- 
ceea că rezultatul,; 32—0, redă o 
imagine strîmbă a raportului de 
forțe de la Murrayfield. însuși
căpitanul echipei gazdă, David
Sole, asemenea predecesorului 
său Roy Laidlaw șl multor al
tora, declarînd eu fair-play : 
„Oborul nu reflectă situația din 
teren, românii puteau înscrie 
cel puțin două eseuri". O pu
nere în temă plina de conținut 
pe. seama meciului-test de la 
Edinburgh ne apare sublinierea 
ain ziarul londonez «The Sun
day Times* diFi 10 d cembr:e. 
după care ...români} au arătat 
acum că âd e’.ddent o mai bună 
organizare a- -jocului ș.* o reaia 
Tendință de rugby ofensiv în 
raport cu sincopa din 
cu Anglia dar ei au nevoie de 
o mai mare forță de a marca 
si de găsirea unor alte variante 
tactice, generatoare ale impul
sului necesar de a trece peste 
momentele dificile-. Iar njai 
departe : „Oaspeții au avut mo
mente îndelungi ds presiune și 
sîntem aproape siguri ca Puma- 
trescu a înscris eseu valabil in 
finalul unei faz? pe înaintare".

■**1- totuși orîcit am continuă 
cu aprecieri de acest gen. rezul
tatul este cel ce rămîne. Cum 
a fost posibilă. în condițiile 
datp, înregistrarea unei aseme
nea diferent-.' Iată o între
bare, perfect justificată, la care 
răspunsul apare concis dar lim
pede din . capul locului : scorul 
sever șe datorează ineficacității 
inadmisibile a echipei noastre. 
Putea fi 3—0 pentru România 
chiar în debutul partidei, însă 
Ignat a ratat lovitura de pe- 
ceapsă dintr-o poziție din care 
ae regulă nu are probleme. Pe 
fondul dominării teritoriale a 
oaspeților din primul sfer£ de 
oră, același jucător putea marca 
2n alte trei rînduri. la o nouă 
oepalitate (balonul a căzut sub 
bara orizontală), la două tenta
tive de drop, „uvertura- noastră 
arătîndu-și măiestria ; numai prin 
cîteva excelente • lovituri tacti
ce. A fost. în schimb. 0—3 în 
min. 26. putea fi 4—3 sau 0—3 
mai apoi, la grămezi repetate 
lingă ținta adversă, dar gazdele 
au rezistat încercărilor de pă
trundere ale lui Dumitraș sau 
Ciorăscu. S-a făcut, culmea, 
0—9, la limita reprizei I. atunci 
cînd, pentru întîia oară !, pla
cajele românilor (socotite pînăîn 
acel moment superbe de gazetă 
mai sus citată, care-i nominali
zează pe Toader șl Șerban) au 
apărut firave. Iar după pauză, 
în doar 5 minute (41—49) s-a â- 
3uns la 21—6 de partea gazdelor, 
după erori grave de apărare in
dividuală sau colectivă nu îna- 

^inte însă oa oricît ar Dărea

de ciudat, cei peste 30 000 de 
spectatori să aplaude repetat o 
prelungită acțiune Inițiată de 
Lungu, continuată prin ciștiga
rea balonului în margine, exe
cutarea unei lovituri de pedeap
să la mînă, cu Șugar blocat in 
extremis, altă „penalitate" din 
cea mai bună poziție, jucată 
identici, cu Dumitrescu în eseu, 
cum s-a văzut ain tribună — 
totul în minutele 46—47. Insis
tăm in descrierea unor astfel 
de faze tocmai spre a putea 
crea, cit de cit. cititorului o 
imagine asupra neșansei, dar șl 
a slăbiciunilor evidente, așa 
cum au reieșit ele, din nou. 
către final. Pentru că agresivul 
Chlrilă a pasat neinspirat în
tr-o situație excelentă (plecare 
rapidă a foarte activului Neaga, 
susținută de Doja. continuată 
prin multe pase), tot el a fost 
placat în ultima instanță într-o 
altă fază, ca șl Ciorăscu după 
un șut- înalt al lui Sava, iar Ig
nat a mai executat o lovitură 
de pedeapsă inexact, în vreme 
ce defensiva a gafat încă o 
dată, prinsă pe picior greșit de 
fulgerătoarea execuție la mînă 
a lui Armstrong șl pătrunde
rea lui Sole. în plus, de parcă 
nu erau suficiente toate aces
tea i, arbitrul -irlandez HildHCIi’ 
a „taxat" formația oa*=o^e

nu era cazul, spre pildă atunci 
cînd Neaga a culcat balonul în 
but fără a fi vorba, cum 
cis cavalerul fluierului, 
ofsaid...

Așadar, 
nizărl de 
tulătoare 
ței ofensive 
pasat mai 
duri), liayivi.mu ....
izbutit să fructifice nimic, pri
mind ia schimb numeroase
puncte. „Adevărul este că am 
construit prea lent, notează an
trenorul coordonator Dumitru 
Mihalache, nereușind să punem 
probleme prin acțluni-surpriză, 
așa cum au făcut valoroșii noș
tri parteneri, extrem de rapizi, 
deosebit de eficienți". E, nece
sar. concluzie limpede, un cu 
totul alt ritm de joc, ca ?i un 
mod superior de . abordare a 
meciurilor pe întreaga durată a 
lor, fiindcă pe Murrayfield a in
tervenit, în destule momente, o 
inacceptabilă lipsă de concen
trare, de stabilitate psihică, în 
grămezile ordonate din apropie
rea buturilor adverse, spre pil
dă, înaintașii noștri „ultînd" -> 

. trebuie să acționeze ca un 
unitar.

Testul din Scoția a oferit 
șir întreg de învățăminte, 
soerăm că ..let-țla“ primită 
fost bine înțeleasă. Și din 

x frîngeri, chiar din acestea 
un scor nereal, se învață...

în ciuda banei 
joc, a posesiei 
de baloane.

*

a de- 
dc

orga-
indes-

_______ _ a tendin-
(s-a construit, s-a

__ mult ca in alte rîn-
naționala română nJ a

e-A 
tot

un 
Să 

a 
in
ia

Geo RAEȚCHI

CiȘTIGĂTOARE FĂRĂ... VICTORII!
■După 11 etape, 

Divizia I B france
ză 
un
P- 
cu 
tot 
și un cosaveraj de... 
22—0 ! Da. ati citit 
bine, 
puncte 
nici 
insă 
rie... 
veți 
nă 
este 
punsul îl puteti des
prinde din rindurile 

. următoare. .
La sfirșitul sezo

nului trecut. Consi
liul sporturilor a a- 
nulat — in inod pri
pit si împotriva in
tereselor baschetului 
francez ! — preve
derea care limita, 
in cadrul echipelor

de baschet avea 
lider autoritar : 

A. Saint Etienne, 
22 de puncte din 

atitea posibile

numai 22 de 
„marcate", 

unul la paste, 
nici o victo- 

adevărată. Vă 
întreba, pe bu- 
dreptate.
posibil 2

cum 
Râs

le . club, 
jucătorilor 
non-selectionabili in 
reprezentativa națio
nală. datorită origi
nii lor străine. In 
replică, conducătorii 
echipelor din. divi
ziile nationale I (A 
și B) au semnat o 
convenție, prin care 
se obligau să adop
te. in această pri
vință, reglementări
le internaționale, 

^pretutindeni în vi- 
"goare. urmărind toc

mai apărarea inte
reselor sportivilor 
autohtoni. Un sin
gur club a refuzat 
— ati ghicit ! —
Saint Etienne, care 
a dorit să alinieze 
in „5“-ul său de ba
ză 4 non-selectiona
bili : doi americani 
(Butts și Wynder), 
un naturalizat (Ruc-.

numărul 
așa-ziși

her) si un frănco- 
american (Tarpey), 
noul regulament in
tern permitindu-i a- 
ceasta. Dar nu si 
„legea" de bună in
tenție pe care fami
lia baschetului fran
cez fi-a . impus-o. 
lăsind la o parte be
neficii financiare si 
aîndindu-se 
la viitorul
sport in „Hexagon". 
Iată de ce. grotes
cul se împletește cu 
anecdotica in între
cerea internă, „res
tul" de 15 echipe al 
diviziei hotărind să 
boicoteze formația 
refractară și să nu 
se prezinte 
ni rile cu 
pierzînd, 
prin forfait

efectiv 
acestui

la înțil-- 
aceasta, 
normal,

(2—0).
Andi VILARA

• MÎINE la Ziirich, va avea 
Ioc tragerea la sorți a me
ciurilor din sferturile de finale 
ale cupelor europene interclu- 
buri (programate la 7 și 21 mar
tie 1990). Cu acest prilej vom 
afla care va fi adversara repre
zentantei noastre. Dinamo Bucu
rești, în Cupa Cupelor : Samp- 
doria, Monaco, Admira Wacker 
Viena, Anderlecht, Partizan Bel
grad, Valladolid sau Grassho
ppers Zurich ? Iată și urnele ce
lorlalte două competiții. C.C.E. : 
Dnepr, Milan, F. C. Malines, 
Marsilia, Sredeț, Bayern Mun- 
chen, P.S.V. Eindhoven si Ben
fica Lisabona. CUPA U.E.F.A. : 
Werder Bremen, Hamburger S.V., 
F. C. Koln, Juventus, Fiorenti
na, F. C. Lidge, F. C. Anvers șl 
Auxerre. • ULTIMA mare com
petiție a anului va avea loc du
minică la Tokio : finala Cupei 
Intercontinentale : A. C. Milan — 
National Medellin (Columbia).
Vor cuceri milanezii și al treilea 
trofeu în dcest sezon, după 
C.C.E. și Supercupa Europei ? • 
a echipele secunde ale An
gliei și Iugoslaviei s-au întilnit 
la Londra. Au învins gazdele cu 
2—1 (1—0), prin golurile lui Wise, 
Newell, respectiv Mladenovici. • 
FEDERAȚIA olandeză de fotbal 
va sărbători, la 
un secol de la 
Rotterdam se va 
meci amical între 
olandeză și o 
sud-americană. Cu ____ _____
se va edita o carte consacrată'. 
succeselor fotbalului din această' 
tară vor fi realizate mai mul
te casete video cu aspecte din 
meciurile „portocaliilor" la cam
pionatele mondiale și eurooene. 
A JUCĂTORUL francez Philippe 
Anziani. de la F. C. Toulon, a 
fost suspendat pe o lună pentru

20 decembrie, 
înființare. Ea 
. disputa un 
o selecționată 
reprezentativă 

acest prilej

utilizarea de medicamente stimu
latoare interzise sportivilor. El a 
contestat decizia, cerînd noi pro
be. Contraexpertiza a Ieșit însă 
din nop pozitivă ! • ÎN MAU
RITANIA a început un turneu 
Internațional la care participă 
echipe africane, care au ratat 
calificarea în turneul final al 
C.M. Intr-unui din meciuri s-au 
întîlnit reprezentativele Tunisiei 
și Algeriei. Tunisienii au cîștigat 
cu 2—1 (1—1) • LA LISABO
NA, meciul dintre selecționatele 
Portugaliei și Italiei pentru prep 
liminariile Campionatului Euro
pean de juniori (pînă la 18 ani) 
s-a încheiat la egalitate. î 0—0. 
Clasată pe primul loc in grupa 
a 4-a, echipa Portugaliei s-a ca
lificat pentru .turneul final. • 
MECIURI restante din campiona
tul Olandei : «Vitesse Amheim, t- 
Ajax 1—1, —-__ „
noord 2—0. Tn clasament conduc 
acum Ajax și Volendam cu cîta 
22 p (din 17 jocuri), urmate de 
P.S.V. Eindhoven cu 21 p (15 j). 
Roda Kerkrade 21 p (16 j) și Vi
tesse 21 p Clî j)- Cea mai bună 
poziție o are totuși P.S.V. Eind
hoven • ÎN CAMPIONATUL 
Turciei, lupta pentru primul loc 
este strînsă. După - 11 etape con
duce Trabzon cu 24 p, urmată 
de Beșiktas 23 p și Fenerbahce 
22 p. Duminică. Trâbzon (unde 
joacă portarul belgian Pfaff) a 
suferit prima înfrîngere, în de
plasare, cu Malatya (1—2). Cam
pioana ,.en titre" Fenerbahce 
(fără internaționalul ture Rid van 
și portarul 
macher) a dispus
Altay, <3upă ce a fost condusă 
CU 2—0 ! A ÎN SFÎRSIT, după 
partide foarte pasionante, se cu
nosc finalistele campionatului 
Braziliei : Sao Paulo șl Vasco 
da Gama, clasate pe primele

Vol end am Feye-

vest-german Schit-
cu 5—2 de

ECHIPA NOASTRA SUSȚINE AL DOILEA JOC
le nu pot fi totdeauna scuza
bile, mai ales că ne intere
sează din plin felul în care 
reprezentativa României se 
prezintă aicj și, implicit, lo- 

- cui pc care îl va ocupa. Spe
răm in continuare, ca în cla- 
samcnftil final să ne situăm 
pe primă poziție". Sîntem în
tru totul de acord cu reputatul 
tehnician, dar rămînem la pă
rerea că prestația din jocul cn 
formația gazdă a Balcaniadei 
putea fi mai bună, mult mai 
bună. Iar apropo ds clasarea 
în ierarhia finală, vom re
aminti despre participarea e- 
chipei noastre Ia toate edițiile 
J.B. Ea a terminat învingătoa
re în 1981, la Baia Mare, și 
în 1983, la Ankara, urmată de 
fiecare dată de selecționata Iu
goslaviei, cu care a făcut „ro
cadă" pe primele locui i în ce
lelalte cazuri, inclusjv în ur
mă cu doi ani, cînd tricolorii 
au pierdut la mare luptă 26—-28 
meciul cu „plavii". 
care, și de această 
socotit unanim aici 
byul întrecerii.

Pînă 
niri — 
cia —, 
rită cu 
surată 
ganizare. Ceea ce apare abso
lut firesc la Atena, orașul ce 
candidează la organizarea J.O. 
din 1990, șl undo, în aceste 
condiții, tot ceea, ce este le
gat de sport se află în centrul 
atenției...

ATENA, 13 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Faptul că miercuri handbaiiș- 
tii români au avut zi ide pau
ză, cea de-a șaptea Balcania
dă masculină programînd me
ciurile celorlalte patru compe
titoare, nu a însemnat, fireș
te, același lucru și în pri
vința continuității ritmului de 
antrenamente. Sub atenta în
drumare a antrenorilor Cor
nel Oțelea și Valentin Sam un
gi, cei 14 componenți ai lo
tului au efectuat azi (n.r. ieri) 
două complexe ședințe de pre
gătire, chiar în sala cane găz
duiește partidele oficiale. Pro
blemele primei zile de între
ceri au rămas cam aceleași: 
Marian Dumitru este, în con
tinuare, indisponibil (se speră, 
totuși, în refacerea lui pînă 
la întîlnirea de sîmbătă. cu 
Iugoslavia), iar Adrian Ghi- 
meș. deși marți a jucat o parte 
din meci, acuză încă efectele li
nei entorse. Evident că, în a- 
ceste condiții — s-au creat a- 
numite probleme de echipă, 
resimțite în cursul întîlnirii cu 
Grecia.

Analizînd situația, cu profe- 
sionalismu-i caracteristic, an
trenorul principal Cornel Otclea 
ne-a declarat: „Fără îndoială că 
rezultatul de marți nu ne sa
tisface, el puțind fi expli
cat și printr-o serie de greșeli 
individuale comise. Dar. în 
tuația în care noi privim 
coastă competiție ca pe 
test al întregului lot, ca
nn stagiu de pregătire în per
spectiva Campionatului Mon
dial grupa A, este bine să în
cercăm rodarea în condițiile 
partidelor oficiale a cit mai 
multor tineri, chiar dacă ei 
mai și greșesc. Sigur, greșeli

Un meci 
dată, este 
drept der-

alte întîl-sîmbătă însă __ ___
mîlne (n.r. azi) cu Tur- 
într-o competiție urmă, 
deosebit interes, desfă- 

într-o foarte bună or-

si- 
a- 
un 
pe

Mugur POPOVICI

• Jocurile din ziua a doua a 
Balcaniadei s-au încheiat după 
ora® convorbirii noastre, rezul
tatele urmînd a le publica in 
numărul viitor al ziandui.

ACTUALITĂȚI DIN VOLEI
• Punct final în C.M. de junioare • Ultimele rezultate 
ale meciurilor retur din „optimile" Cupei Cupelor
• Campionatul Mondial de 

junioare s-a încheiat cu victo
ria selecționatei U.R.S.S. care 
a dispus în finală cu scorul de 
3—2 (—9, —8, 12, 13, 9) de echi
pa Braziliei.’ Pe locul 3 s-a cla
sat reprezentativa japoniei

UN CLASAMENT AL ȘANSELOR LA TURNEUL FINAL
eventuala Ierarhie finala au început să ocupe spatii mari în nresa unul.“intre cele mai interesate subite este acela 
snnse ne „nUrS« panunl°^> conform căreia se stabilesc cotele de 
cucerirea UHpIuf mondriM P particlPantă le are> această oră, la

Firesc, pe primul loc se află Italia, cu cotă 7—2 Argumentul 
«"drumul re?a°Hvle*«Ăâmîne’ bineînteles- Postura de gazdă, precum 

relatlv ușor pe care „sorții" l-au rezervat „squadrei 
Sapt retĂarcat de altfel de majoritatea comentatorilor, nu 

numai in grupă el și pare-se pe mai departe. Brazilia, Olanda si 
R. F. Germania Ie urmează pe gazde (cota 5-1). Principalele ar
gumente ale sud-americanilor ar fi valoarea lor tradițional recu
noscută, dar și ciștigarea de o manieră clară a ultimei edilii a Copei 
America ca și evoluțiile din unele „amicale", cel cu Italia (1—0 vic
torie braziliană) fiind și cel mai relevant. Olanda Vine cu aura 
titlului european, cucerit acum doi ani și mai cu seamă cu tripleta 
sa milaneză (Van Basten, Gullit, Rijkaard), curentul de opinie încli- 
nînd să-i pună și în acest an pe cele trei trepte ale podiumului Ba- , 
Ionului de Aur destinat celor mai buni fotbaliști ai vechiului con
tinent. Ușor supralicitată pare poziția echipei lui Beckenbauer, care 
s-a calificat în urma Olandei în grupa preliminară, unele partide 
de verificare n-au prea eonvins, iar Franz a declarat public că are 
probleme cu alcătuirea formației, nefiind scutit nici de critici din 
partea specialiștilor. Argentina, „capul de serie" al grupei noastre, 
vine din urmă cu cotă 9—1, deci pe locul 4 în ierarhia „șefilor de 
promoție", în .balanță atîrnînd și „crahul" din Copa America și pro
blemele „interne" ale lui Carlos Bilardo, aflat între interesele âtîtor 
cluburi (europene) la care evoluează jucătorii săi, în fața unei (nor
male/ se spune) schimbări de generații și a faptului că Maradona 
nu ar mai fi cel de acum 4 ani. din Mexic. Anglia are 12—1 iar 
U.R.S.S., o altă parteneră a noastră, este creditată cu 16—1, dezavan
tajul din fața insularilor - provenind, probabil, din tradiția mai bo
gată, căci locul doi în Europa 1983 și titlul olimoic ar fi trebuit să 
ducă la... inversarea locurilor lor. Pînă Ia noi : Spania 20—1 și Uru
guay 25—1, România, Cehoslovacia, iugoslavia și Belgia aflîndu-se la 
egalitatea cotei 33—1. Echivalența cu Belgia (cap de serie !) onorează, ea 

a« - din în schimb, cea cu Cehoslo-
fără străluciri la ultimele ediții ale 

și continuarea clasamentului : Colum- 
Suedia 59—1, Austria 80—1, Coreea de 
500—1, Costa Rica 750—1, Emiratele

a fost semifinalistă . in C. M.' 
vacia (calificată relativ greu, 
C.M.), mai puțin... lată însă 
bia și Irlanda 40—1, Scoția șl 
Sud 250—1, Camerun Șl Egipt 
Arabe Unite 1000—1 și S.U.A. 1300—1.

Tocuri în cele, două grupe ale 
competiției. Vasco da Gama s-a 
impus cu 2—0 în deplasare, la 
Porto Alegre, în timp ce Sao 
Paulo a cîștigat derbyul cu 1—0 
în fața Iul Fluminense. Alte 
Cîteva ’rezultate mai importanta

Racki TIMOFTE

din etapa decisivă : Flamengo — 
Gremio Porto Alegre 1—1, San
tos — Botalogo 0—1, Atletico Mi- 
neiro — Cruzeiro 0—1.

Rubrica realizata de
Ion OCHSENFELD

9 Rezultate din meciurile re
tur ale optimilor de finală din 
cadrul Cupei Cupelor, mas- 

■ curiD (echipele subliniate s-au 
calificat pentru faza următoa
re a competiției): Rentokil (O- 
landa) — Dinamo Moscova 0-—3; 
Sonmez Filament (Turcia) -e 
Ujpest Dozsa 3—0 ; VC Ham
burg — VC Olsztyn (Polonia) 
3—1; Acro Vodolcna "(Ceho
slovacia) — Levski Spartak So
fia 3—0 ; Sisley Trevisio 
Mladost Zagreb 3—0; Traktor 
Schwerin — Mexicano Parma 
0—3; Lennik (Belgia) — Asu 
Lyon 0—3. Reamintim că pen
tru sferturile de finală s-a ca
lificat și echipa Dinamo Bucu
rești.

PE SCURT © PE SCURT
CICLISM • Turul statului 

Costa Rica a continuat cu eta
pa a 8-a cîștigată de Carlos Ber
mudez (Costa Rica), înregistrat 
pe distanța de 156 km cu tim
pul de 3h 58:01. Lider al clasa
mentului general se menține 
Raul Montero (Costa Rica), ur
mat la 1:39 de Carlos Bermu
dez a Proba contracronometru 
pe echipe din cadrul Campiona
tului Asiei de la New Delhi a 
revenit selecționatei R. P. Chi
neze,’ înregistrată pe 100 km cu 
timpul de 2h 06:40,24 — nou re
cord asiatic. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Hong Kong 2h 
14:04,01, R. P. MdngOlă 2h 14:50,16.

TENIS a în finala turneului 
Internațional feminin desfășu
rat în orașul francez Le 
Havre, jucătoarea franceză Na
thalie Herreman a învins-o cu 
6—4, 7—6 pe poloneza Iwona
Kuckzynska.

TENIS DE MASA 
dividuală feminină 
concursului de la 
(Suedia) a revenit 
chineze Chen Jing,

. cu 3—1 (19, —16, 12,
' disputată cu coechipiera sa Qiao 

Hong. în finala probei masculine da 
dublu, cuplul Jean Philippe Ga
lien (Franța) — Andrzej Grubba 
(Polonia) a Întrecut cu 2—1 (—14, 
14, > 13) perechea suedeză Jan 
Owe Waldner — Mikael Appel
gren. ,

© Proba in
dia cadrul

Jonkoping 
campioanei 

învingătoare 
19) în finala
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