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SUBSTANTIAL: 13 PUNCTE!
• Sîmbătă și duminică, 8—6 și 7—7 cu Steaua

S-a încheiat sezonul și în sportul cu mingea pe apă. Un 
sezon a cărui performeră este, de departe, campioana țării, 
Dinamo București, lideră de „toamnă" cu nu mal puțin de 
13 puncte avans, neînvinsă de-a lungul celor. 28 de partide 
susținute In cadrul etapelor duble săptămînale : 27 de victorii

HAWALIȘTII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT TITLUL BALCANIC,
CU 0 SUPERBĂ VICTORIE ÎN FAȚA CAMPIONILOR MONDIALI

o singura egalitate, ieri, după 
cu Steaua ! Echipa antrenată de 
și Liviu Răducanu este, astfel, 
care va continua, la primăvară, 
șase clasate (în a doua grupă

In „runda" de rămas-bun a 
stagiunii, fruntașele actualului 
moment al poloului românesc 
au luptat fără menajamente 
sîmbătă și duminică, cele două 
partide consemnind următoa
rele rezultate : STEAUA —

• In ultima zi a competiției de la Atena, echipa noastră 
a întrecut reprezentativa Iugoslaviei cu 24—22 (14—8)

un derby de toată frumusețea, 
exinternaționalii Dinu Popescu 
marea favorită a unei ediții 
prin trei turnee ale primelor 
valorică vor avea loc patru), 
din întîlnirile anterioare (mal 
puțin, vom vedea imediat, in 
faza de finalizare), au rezultat 
meciuri privite cu interes, mai 
cu seamă acela, realmente 
spectaculos, de ieri, pe care Q 
socotim cu nimic mai prejos

Aruncă la poartă Marian 
Dumitru, ca mai totdeau
na cu o forță extraordi
nară, datorită căreia fi 
în partida decisivă, cu 
Iugoslavia, a înscris cele 

mai multe goluri

ATENA. 17 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). In 
chiar ultima zi a celei de a 
șaptea ediții a Balcaniadei, o 
victorie superbă a handbalij- 
tilor noștri: ROMÂNIA — IU
GOSLAVIA 24—22 (14—8)! Am 
așteptat cinci zile pentru a 
pățea aplauda, cu deplină în
dreptățire, o partidă realmen
te excelentă realizată de „tri
colori" care, iată, mobilizîndu- 
se la momentul oportun — 
momentul de vîrf al întregii 
competiții — au ciștigat titlul 
balcanic, intrecînd (mult mai 
clar dccît o arată scorul final) 
și pe campioana mondială „en 
titre", echipa Iugoslaviei. O 
echipă, cea a „plavilor", va
loroasă, fără îndoială, dar mult 
prea... sigură pe ea, aici, la 
Atena. Băieții noștri au con
dus de șapte ori (!) cu cîte 
șase goluri diferență, înscriind 
primii, în min. 1:20, prin Za- 
haria, nemaipermițînd apoi ad
versarilor să egaleze dccît o 
singură dată, 1—1! Marian Du
mitru. golgeterul partidei, por
tarul Buligan, în formă exce
lentă (chiar și la aruncări de 
la 7 m), Ghimeș, Zaharia și 
Berbece au jucat de o manie
ră entuziasmantă, cu mult, 
mult mai bine decît în zilele 
anterioare. Ca de altfel și 
Neagu, Clcu, Popescu sau Săf- 
tescu, fiecare adueîndu-și con
tribuția la obținerea unei foar
te frumoase victorii. Atît de

CLASAMENT FINAL

1. ROMÂNIA 4 4 0 0 108- 81 8
2. Iugoslavia 4 3 0 1 107- 81 6
X Grecia 4 2 0 2 86- 87 4
4. Bulgaria 4 10 3 87-113 2
5. Turcia 4 0 0 4 71- 97 9

nepărăsind terenul decît in 
timpul executării a două a- 
runcări de la 7 m !

.După 1—1, am condus cu 
3—1 (două goluri prin același 
formidabil M. Dumitru, în 
min. 3 și 4) și apoi cu... 7—2 
(tot golgeterul nostru a mar
cat golul al șaptelea, în min. 
11). De remarcat, fapt mai rar 
întîlnit în handbal, că pînă în 
min. 22 (I). cînd ne aflam în 
avantaj cu 10—4, iugoslavii nu 
reușiseră să înscrie nici un 
gol din acțiune, transformînd 
doar de patru ori din „7 m“. 
Apărarea handbaliștilor români 
a fost, practic, de netrecut, 
iar temutul „tunar" Saracevici, 
una dintre vedetele (prea) răs
fățate ale competiției — cel 
care, în meciurile anterioare, 
„înmărmurea" sala cu șuturile 
lui —, nu s-a evidențiat sîm
bătă decît prin cîteva... ieșiri

Mugur POPOVICI

(Continuare în pag a 4-a)

bine au evoluat reprezentanții 
Tricolorului românesc, incit a- 
proape că nici nu mai erau 
necesare schimbările în echi
pă, Buligan, spre exemplu,

Stelistul Nuțu caută o soluție de

DINAMO 6—8 (0—3, 3—1, 3—1, 
1—3) și 7—7 (0—1, 2—1, 2—1, 
3—4). Au fost, cum spuneam, 
dispute aprige, chiar dacă, prac
tic, numai pentru formația din 
Ghencca miza era deosebită. 
Campionii au ținut însă să 
treacă și al 28-lea „vai" cu 
aura invincibilității neștirbită, 
conectîndu-se pe deplin la ten
siunea jocurilor, punîndu-și în 
valoare experiența superioară 
și avînd în Hagiu același po- 
loist adesea strălucitor. Cum 
și Steaua șl-a depășit condiția

a depăși rezistența lui Hagiu.™ 
Foto: Nicolae PROFIR

decît destule dintre partidele 
văzute la „europenele" din 
vară !

Jocul elaborat, cu un incon
testabil plus de eficacitate, or
ganizarea fermă in defensivă 
au permis dinamoviștilor să ia 
sîmbătă un avans confortabil 
după primul „sfert", prin exe
cuțiile rapide ale lui E. lo- 
neseu și Cr. Dan. în acest

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. 2—3)

Divizia A de baschet masculin

ELBA ÎNVINGE PE I.C.E.D. ÎN ULTIMA SECUNDĂ!

ECHIPA CRAIOVEANĂ S-A IMPUS (net) 
ÎN DERBYUL FEMININ LA VOLEI

întrecerile Diviziei A de vo
lei au programat ieri ultima 
etapă a campionatului feminin 
(toate meciurile) și etapa a 
Xl-a a campionatului masculin 
(cinci partide, tradiționalul der
by Steaua — Dinamo fiind a- 
mînat pentru ziua de 23 de
cembrie). Iată rezultatele ți 
amănuntele :

FEMININ

UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA — DINAMO BUCU
REȘTI 3—0 (9, 10. 10). Sala 
Sporturilor de aici a cunos
cut la derby-ul turului în cam
pionatul feminin o afluență de 
public cum n-a mai înregistrat 
nici la meciurile din cupele 
europene. Peste 2 500 de spec
tatori au asistat la partida 
dintre fosta campioană, acum 
lideră autoritară. Universitatea 
C.F.R. Craiova și actuala de
ținătoare a titlului, Dinamo 
București. Așteptările suporte
rilor au fost împlinite, pe de 
o parte pentru că ambele e- 
chipe au onorat, la rîndul lor, 
derby-ul, iar pe de alta pentru 
că formația locală le-a oferit 
satisfacția, unei victorii catego
rice : 3—0 (9. 19, 10), pas im
portant al elevelor lui I. Con- 
stantinescu și Ad. Cotoranu 
spre obiectivul final, acela de 
recucerire a laurilor de cam
pioane.

Partida a debutat sub sem
nul forțării serviciului de am
bele părți. Mai înlîi, dinamo- 
vistele au obținut astfel de 
foloase apreciabile pe tabela 
de scor (7—2), prin Alida Cio- 
roianu. Apoi, după strîngerea 
scorului pe baza recuperărilor 
în linia a doua (Liliana Po
pescu și Monica Șușman) și a- 
țacului în forță (Mirela Bo- 
jescu), studentele au sprintul 
scurt spre victoria în p'.imul 
set, ca urmare a unei serii 
senzaționale de servicii ale 
Gabrielei Dumitrescu. De alt
fel. coordonatoarei craiovena 

— cea mai bună din teren — 
avea să-i iasă bine mai totul : 
și pasele (între zone, cu „a- 
pariții"), și blocajul, și (cînd 
a fost cazul) atacul. Dinamo- 
vistele au replicat bine și la 
începutul setului secund, dar 
gazdele au sprintat iarăși, prin 
servicii dificile, blocaje ferme 
(4—3... 11—3), revenirile ad
versarelor lor neavînd ampli
tudinea unei eventuale peri
clitări a rezultatului (11—7, 
14—7, 14—10). In schimb, în 
setul al treilea, care a fost și 
ultimul, după un echilibru ini
țial, bucureștencele (la care, 
însă, doar Cristina Pîrv și Doi
na Dimofte duceau greul) pă
reau decise să nu cedeze cu 
una, cu două și s-au distanțat: 
6—2. Craiovencele au apăsat 
din nou pe „accelerație", apă-

Aurelicn BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3)

De această dată mai... rapidă, rapidista Daniela Buhlea plasează 
mingea pe lingă blocajul făcut doar de Mădălina Ciorbaru 
(Chimia)

Foto; Nicolae PROFIR

Sîmbătă și duminică s-au 
disputat meciurile etapei a 
X-a a Campionatului Național 
de baschet masculin, ale căror 
rezultate au produs modificări 
doar în partea de mijloc a cla
samentului. Pe locurile 1. și 2 
se află, în continuare, Dinamo 
București și Steaua, ambele ne
învinse, dar numai pînă la 
sfîrșitul acestei săptămîni, 
cînd (sîmbătă) va avea loc în- 
tîlnirea directă, în Sala Flo- 
reasca. Rezultate si amănunte :

I.C.E.D. BUCUREȘTI — 
ELBA TIMIȘOARA 98—99 
(49—50. 89—89). Publicul a-
flat în Sala Constructo
rul I.C.E.D. a aplaudat mul
te faze spectaculoase, multe 
coșuri înscrise de la distanță 
(dintre care 12 de 3 puncte : 
7 I.C.E.D., 5 ELBA) și, mai a- 
ies, o evoluție a scorului cap
tivantă, echipa învingătoare 
fiind decisă, de altfel, de un 
coș înscris în ultima secundă 
de joc (de Z. Bobroschi) ! Să 
redăm însă cîteva secvențe — 
I.C.E.D. — ELBA : 10—10 (min. 
4), 12—17 (min. 6), 21—2.1 (miji. 
10), 59—73 (min. 27), după care 

oaspeții probabil că 
s-au și văzut în
vingători, neaten
ția in apărare și 
ratările . făcîn- 
du-se resimțite.

Drept urmare, gaz
dele, cu „vetera
nul" P. Grădiștea
nu, un model de 
putere de luptă 
pentru culorile e- 
chipei, cu V. Po- 
gonaru, ca un a- 
devărat piston, cu 
C. Ștefan, foarte 
bun în lupta sub 
panouri, s-au a- 
propiat și au luat 
conducerea (85—84 
în min. 37). Re
venirea timișore
nilor (cu T. Da
vid excelent con
ducător de joc și 
realizator) nu a 
fost tardivă, în 
felul acesta a- 
jungîndu-se la pre
lungiri. Aici șansa 
a trecut pe rînd 
de partea fiecărei 
formații, ultima 
dată în favoarea 
echipei ELBA du
pă ce I.C.E.D. ra
tase în min. 44 
trei din cele patru arun
cări libere de care beneficia
se, iar în ultimele secunde o 
minge pasată neglijent a per
mis oaspeților intercepția și 
înscrierea coșului victoriei. Au 
marcat : Pogonaru 26 (3X3), 
Ștefan 26, Grădișteanu 15 
(3X3), Cerbu 14, Cr. Dobre 4,

Aruncă la coș C. Moscalu; încearcă să-l 
împiedice P. Grădișteanu (Fază din meciul 
I.C.E.D. — ELBA) Foto: Aurel D. NEAGU

Costin 4, Nidclea 2, Lazăr 4, 
M. lacob 3, respectiv David 36 
(4X3), Moscalu 25, Isaicu 10, 
D. Ioncscu 11, Bobroschi 7, Bî- 
cov 6, Becea 2, Fried 2. Cei 
mai buni apărători : P. Grădiș-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag. 2—3)

CAMPIONATUL MASCULIN DE ȘAH
La Băile Tușnad continuă 

întrecerile seniorilor in cadrul 
Campionatului Național. Prima 
jumătate a concursului este 
dominată de maestrul interna
țional Mihai Ghindă. In run
dele de la sfîrșitul săptăminii 
trecute. Ghindă a cîștigat cu 
piesele albe la Laurențiu Kiss, 
cu negrele la Sando» Biro și 
• remizat partida cu Daniel

Moldovan. lata și celelalte re
zultate, runda a V-a ; Vast- 
lescu — Pavlov 0—1, Grun- 
berg — Dodu 0—1, Kiss — Ol
tean 0—1, Dumitrache — Ne- 
gulescu, Biro — Ionescu, Lupu 
— Foișor, Cosma — Istrățescu 
remize ; runda a Vl-a : Istră
țescu — Grunberg 1—0, Du-

■ (Continuare în pag. 2—3)
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Etapa a 10-a a Diviziei A la ho

DUNĂREA GALAȚI, ÎN TURN
• Sport Club învinge la scor pe Steaua

PE LOCUL I JUDEȚUL TIMIȘ
O Cornelia Ciceu (C.A.P. Lipova) și Aurel Deheiean 

i (C.A.P. Bacova), cîștîgători la individual
Cea de a ediție a fina- flecolta Bacova (Timiș) cu 

lei1 pe țară a I'oftcurstilui Na
țional sătesc de popice dotat 
cu „Cupa U.N.C.A.P." -
întrecere de. ,mjașă, sub egida 
Daciadei — a fost găzduită. , în 
municipiul Drobeta-Ttțrmi S-e- 
verin. de arena Voința, o a-' 
menajare modernă, cu 4 piste., 
dispunind de sistem automat de 
ridicare a popicelor. In general, 
cadrul finalei s-a prezentat le 
înălțime, asigurat fiind de
U.N.C.A.P., 
sort, cu 
Mehedinți 
Motorga ; 
si ei de i 
Cerga) și 
comisia de specialitate 
ședințe : Lucian Bocscu).

întrecerea feminină a desem
nat drept cîștigătoare a fina
lei pe Cornelia Ciceu, de la 
C.A.P. Lipova (județul Bacău) 
cu’ 398 p.d., „rezultat de va
loare divizionară", apreciază 
arbitrul principal al întrecerii, 
Gh. Smoleanu. ‘ ~
rica Cantor — 
(Cluj) cu 389 
cui 3 Gabriela

asigurat
, prin secția de re- 
sprijinul U.J.C.A.P.

(președinte : 
responsabilul 

propagandă : 
al C.J.E.F.S..

Ion 
corni- 
Aurel 

prin 
(pre-

Pe locul 2, FIo- 
C.A.P. Someșeni 
p.d., iar pe lo- 
Apro — C.A.P.

379 p.d.
Concursul masculin, a revenii 

lui Aurei Deheiean — C.A.P. 
Bacova (Timiș) cu 446 p.d. El 
a fost urmat în clasament de 
Ion Lucuțar — C.A.P. Molid 
(Suceava) cu 427 p.d. și de 
Csaba Kocsis — C.A.P. Covas- 
na- cu 426 p.d.. De notat că 
Aurel Deheiean a luat parte 
Ia multe dintre edițiile compe
tiției, dar acum este pentru 
prima oară cînd încheie 
numai pe podium, ci chiar 
prima treaptă a lui.

Un clasament general pe 
chipe (doi băieți și o fată) 
tuează pe locul I județul Timiș 
cu 1 244 p.d. (A. Deheiean, N. 
Luscan,, Gabriela Apro). Ur
mează în clasament : județul 
Neamț cu 1 192 p.d. (I. Crăciun, 
C. Matei, Antoaneta Gherguți) 
și județul Dolj cu 1 186 p.d. 
(I. Albăstroiu, M. Poenaru, 
Ileana Coșa).

Frumoase premii și diplome 
au răsplătit pe fruntașii între
cerii. De asemenea, au fost 
decernate premii celor mai ti
neri concurenți : Elena Con-

nu 
pe

e- 
si-

i ' '■ i durache (jiidețul Hunedoara) 
Florin Cîrmei (județul Boto
șani), celui mai în vîrstă — 
Gheorghe Enăchescu (județul 
Vrancea), precum și celor mai 
tehnici jucători — Alexandru 
Toader (Sectorul Agricol Ilfov) 
și Magdaicna Soos (județul 
Mureș).

Subliniind interesul pe care 
oamenii muncii din cooperati
vele agricole de producție 11 
manifestă 'față de sportul po
picelor, se cuvine să semnalăm 
inițiativa U.J.C.A.P. Mehedinți, 
care a lansat o întrecere între 
toate uniunile județene din 
țară vlzînd amenajarea — în 
cursul anului viitor — a cît 
mai mu’tor arene simple, în 
măsură să constituie o invita
ție la practicarea acestui sport. 
Rezultatul întrecerii va deveni 
cunoscut în toamna viitoare, 
înaintea celei de a XV-a ediții 
a finalei „Cupei U.N.C.A.P.", 
care urmează a avea loc la Ro
man. în județul Neamț. O în
trecere care 
asigurați — 
U.N.C.A.P. ! 
dem. și de 
tive locale.

șl

s — cum am fost 
va fi sprijinită de 

Și, vrem să cre- 
organizatiile spor- 
<t. st.)

DERBYUL FEMININ LA VOLEI
(Urmare din vaci. 1)

rîndu-se sigur și atacînd ire
zistibil, ceea ce le-a adus 10 
puncte consecutive ! Deși oas
petele au luptat din răsputeri 
pentru refacerea terenului, in
tenția nu le-a reușit, mai cu 
seamă datorită impreciziilor la 
preluare. Arbitrii S. Popescu 
și D. Solea din Constanța au 
condus echipele : UNIVERSI
TATEA C.F.R. : GABRIELA 
DUMITRESCU, Ioana Cotora- 
nu, LILIANA POPESCU, MO
NICA ȘUSMAN, Cristina Bu- 
zilă MIRELA BOJESCU ; DI
NAMO : DOINA DIMOFTE 
(Mirela Popa), ALIDÂ CIO- 
ROIANU (Irina Velicu), CRIS
TINA PÎRV, Corina Rotar (Da
niela Coșoveanu), Alina Pra- 
lea. Georgeta Ene.

RAPID BUCUREȘTI — CHI
MIA RM. VlLCEA 3—1 (—9, 
9, 12, 8). După cum se lansa
seră în... amendarea erorilor 
echipei giuleștene, vîlcencele — 
cu Dorina Crăciun și Lucreția 
Mirea „pe fază" — păreau ho- 
tărîte să-și treacă în cont o 
victorie care să le păstreze 
locul pe „podiumul “ (interme
diar) al turului. De altfel, în 
primul set, ete au luat mari 
avantaje pe tabelă (după 5—5): 
13—5 și 14—6, Din setul se
cund, insă, oasneiele s-au în
trecut cu gazdele în greșeli 
(mai ales) la serviciu și pre
luare, fapt de care, spre fi- 
naluri, au profitat raoidistele, 
îndeosebi în urma eforturilor 
depuse de Liliana Coasă și 
(în parte) de Niculina Bala- 
ban, dar și unor reacții mo
mentane. cu execuții într-ade- 
văr voleibalistice, ale trio-ului 
Daniela Bumbăcilă — Daniela

Buhlea — Fidelia Crișan, care 
în numeroase alte faze, a co
mis, pe rînd sau în bloc, tot 
felul de iregularități. În an
samblu. un joc sub posibilită
țile și pretențiile celor două 
echipe, care, s-ar Spune, au 
intrat în vacanță ceva mai 
devreme decît o arată calen
darul competițional. Au arbi
trat C. Pitaru (Sibiu) și M. 
Ioanovici (București). (G. ROT.)

FLACARA ROȘIE BUCU
REȘTI — FARUL CONSTAN
TA 3—0 (7, 12, 10). La capătul 
unui meci de slabă factură 
tehnică, gazdele au obținut o 
victorie clară, datorită presta
țiilor mai aproape de valoa
rea lor ale Georgetei Toader 
și Danielei Țaga. Oaspetele, 
care au mai echilibrat disputa 
în ultimele două seturi, s-au 
bizuit pe... aceeași Maria Ena- 
che, jucătoare de o dăruire 
și o longevitate competițională 
exemplare. Arbitri : E. Ududec 
(Suceava) și Fr. Szilagyi 
(București). (M. FR.).

PENICILINA IAȘI — DACIA 
PITEȘTI 3—0 (8, 11, 6). în
ceput sub semnul unor greșeli 
elementare atît în apărare, cît 
și în lupta la fileu, jocul s-a 
schimbat oarecum, în primul 
set, după 6—6, cînd Tatiana 
Popa a punctat de 4 ori con
secutiv, deschizînd drumul spre 
victorie. Ieșencele s-au deta
șat repede și in setul următor 
(6—0), replica piteșlencelor 
fiind ceva mai consistentă spre 
finalul acestuia, după care par
tida s-a îndreptat, fără pro
bleme, spre deznodământul con
semnat pe foaia de arbitraj. 
Remarcate : Valentina Con
stantin, Tatiana Popa si juni
oara Sorina Marian de Ia Pe

nicilina, Gabriela Bică de la 
Dacia. Arbitri : V. Lazariu 
(București) și C. Teodorescu 
(Ploiești). (Al. NOUR, coresp.)

C.S.M. OTELUL TÎRGOVIȘTE 
ȘTIINfA BACĂU 3—0 (6, 

8, 12). Echipa tîrgovișteană s-a 
dovedit în real progres față de 
precedentele evoluții. Doar în 
setul ultim a fost condusă cu 
4—0 și 12—9, scor de la care 
n-a mai cedat nici un pas 
pînă în final. Evidențiate: 
Doina Radu, Cristina Zamfir, 
Corina Olteana (O) și Daniela 
Luciana (S). Arbitri ; Gh. Vi- 
șan și V. Dumitru (ambii din 
București). (M. AVANU, co
resp.).

C.S.M. libertatea sibiu — 
c.,ș.u. rapid Galați 3—2 (11, 
—t>, — 5, 12, 10). Se poate spune 
că oaspetele au ratat victoria în 
setul IV, după ce au condus cu 
11—3. Cedînd apoi fizic și psi
hic, ele au permis sibiencelor să 
cîștige un joc în care n-au con-

MASCULIN

vins. Arbitri : M. Stamate (Bucu
rești) și G. Indrei (Deva), (I. IO
NESCU, coresp.).

1. „U« CFR Cv. 11 11 0 33 î7 22
2. Dinamo Buc. 11 9 2 29:13 20
3. TI. Roșie 11 7 4 23:21 18
4. Penicilina Iași 11 6 5 24:16 17
5. Chimia Rm. V. 11 6 5 24:17 17
6. Rapid Buc. 11 6 5 24:22 17
7. CSU Ranid Gl. 11 5 6 22:24 16
8. CSM Lih. Sb. 11 5 6 18:22 16
9. Oțelul Tgv. 11 4 7 16:25 15

10. Farul C-ța 11 3 8 14:29 14
11. Știința Bacău 11 3 8 12:25 14
12. Dacia Pitești 11 1 10 13 î30 IZ

ELCOND DINAMO ZALĂU 
— C.S.M. MINAUR BAIA 
MARE 3—0 (8, 6, 9). Cu Stoian 
în zi excelentă, gazdele s-au 
impus net. într-o partidă pe 
care au dominat-o aproape în 
întregime, uneori cu autori
tate. Oaspeții au avut iniția
tiva la începutul setului III,

ELBA ÎNVINGE PE I.C.E.D.
(Urmare din pap. lj

teanu, respectiv D. Ionescu. 
Arbitrii O. Vestinian (Bucu
rești) și Gh. Manolescu (Rm. 
Vîlce'a) au avut o misiune foar
te dificilă, de care au fost une
ori depășiți, în mare măsură 
pentru că vflceanul nu și-a a- 
juțat suficient colegul în re
priza secundă, cînd a stat 
multă vreme în expectativă.

STEAUA — RAPID BUCU
REȘTI 100—68 (47—37). Cre
deam că vom asista la un meci 
al ambițiilor, dar nu a fost 
așa. Rapidi.știi au reușit să se 
apropie de mai valoroșii lor 
adversari doar între minutele 
15 și 17, cînd diferența era 
de numai două coșuri, dar în 
continuare evoluția excelentă 
a internaționalului FI. Ermu- 
rache a determinat mărirea di
ferenței. In aceste condiții, 
meciul nu a mai prezentat in
teres, antrenorii ambelor echi

pe trimițînd în teren aproape 
numai jucătorii de rezervă. Au 
marcat : Ermurache 28 (2X3), 
Netolițchi 15 (3X3), Cristescu
13, Ardelean 12, Koșnafschi 10, 
Brănișteanu 6, V. Ioan 6, Că- 
pușan 4, Toader 4, Bota 2, res
pectiv Suciu 25, Popovici 11, 
M. Dumitru 8, Gh. Mihai 6, 
Șerbănescu 6, Chirie 6, R. 
Popa 6. Apărători : E. Toader, 
respectiv V. Suciu. Arbitri : 
I, Antonescu — N. Constan ti- 
nescu (București).

Nicoleta ALDEA

DINAMO I.M.P.S. ORADEA 
— C.S.U. BALANȚA SIBIU 
78—17 (41—47). Joc deosebit de 
disputat, decis de faptul că 
orădenii au înscris Intre min. 
21 și 30. 21 de puncte, față de 
numai două ale adversarilor. 
Aceștia au revenit însă specta
culos, au egalat (66—66 ți 
68—68) și puteau chiar cîștiga 
dacă Gh. Dăian nu ar fi ra
tat două aruncări libere cu 11 
secunde înaintea fluierului fi

nal. Au marcat : Nicoară 21, 
Gellert 13, Antochi 13, Gh. 
Pascu 10, Alexe 8, Cristea 9, 
Șarlă 4, respectiv CI. Muntea- 
nu 26, V. lacob 16, Bleahu 10, 
Apostu 2, Gh. Dăian 4, Bretz 
7, Herbert 4, Țenter 8. Arbi
tri : I. Georgiu (Cluj-Napoca) 
— B. Bădilâ (București). (Va- 
sile SERE-coresp.).

METALOTEHNICA TÎRGU 
MUREȘ — DINAMO BUCU
REȘTI 78—113 (40—59). Au
marcat : Ciocian 29, Lukacs 13, 
Al. Takacs 13, Szep 6, Miklos 
6, Curtifan 5, Cohanciuc 4, V. 
Pascu 2, respectiv Niculescu 
25, V. Constantin 17, Hălmă- 
geanu 16, Păun 12, C. Popa 12, 
Laszlo 7, Uglai 6, M. Ivanov 6, 
Vincreanu 4, David 8. Apără
tori : M. Sinevici, respectiv V. 
Ciocian. Arbitri : M. Aldea. 
(Ploiești) — M. Coldea (Cluj- 
Napoca). (Constantin ALBU- 
coresp.).

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTAN
TA — UNIVERSITATEA ME
TALUL ROȘU CLUJ-NAPOCA 
100—99 (52—48). Constănțenii 
au condus majoritatea timpu-

In ziua a doua a ultimei du
ble etape a Diviziei A, prima 
grupă valorică :

DINAMO — PROGRESUL M. 
Ciuc 9—5 (3—2, 2—0, 4—3).
Partida de sîmbătă dimineață 
(reprograniarea s-a hotărît 
după prințul meci !) a avut as
pectul unui antrenament, la

asta tot datorită bucureștenl- 
lor, care au îngăduit formației 
Progresul, mai modestă fără 
îndoială, să înscrie mal mult 
decît ar fi sperat. Doar în re
priza secundă și-a luat Dina
mo rolul mai în serios, mar- 
cînd de două ori, fără să pri
mească vreun gol. Progresul a 
evoluat în limita posibilități-

Atac dinamovist la poarta oaspeților. Foto: Eduard ENEA
care unii jucători ai echipei 
gazdă ar fi renunțat și s-a în
cheiat cu victoria scontată a 
dinamoviștilor. Jocul a fost 
interesant, ca aspect, în prima 
și ultima parte, cînd a fost mai 
echilibrat, cu goluri multe, și

cînd au și condus cu 6—2. A 
urmat 6—6 și... 16 schimburi 
la serviciu, după aceea sălă- 
jenii — de la care am reținut 
și buna evoluție a lui Horje, 
Ștreang și Zadacencu — im- 
punîndu-și jocul superior în 
toate compartimentele. De la 
băimăreni, mai activi au fost 
Georgescu și S. Pop II. Arbi
tri: D. Negroiu și I. Rusu (am
bii din Timișoara) (N. DAN- 
CIU, coresp.).

VIITORUL DINAMO — BACAU
— UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA 3—2 (11, —3, 10, —10, 16). 
Băcăuanii s-au mobilizat în mod 
deosebit în această partidă, în 
care izbinda s-a decis ia tie
break, după un joc cu multe 
momente de susnans șl cu faze . 

dungi, pe placul spectatorilor. ' 
Remarcați : Mina. loniță și A. 
Dumitru (V), Mătușoiu, Pascu și 
Stetlea (U). Arbitri : C. Steriade 
'(București) si M. Vlădescu (Bra
șov). (L. MANDLER, coresp.).

i CALCULATORUL BUCUREȘTI
— RELONUL SĂVINEȘTI 3—1 
(10, —14, 9, 6). Setul III, adlu- 
decat de oaspeți, după 5 egalități 
(la 4, 7, 9, 11 și 141, a fost, să 
spunem așa, perioada „de vîrf" 
a jocului. în rest bucureșțenii 
conducînd permanent (în setul 
IV chiar cu ...11—0 !). Eviden
țieri : Mițu, D. Dumitru și Ia- 
cob (C), Buruș (R). Arbitri : C. 
Manttlu (Brașov) si V. Vrăjescu 
(București). (N. TOKACEK, co
resp.) .

TRACTORUL BRAȘOV — RA
PID BUCUREȘTI 3—1 (8, —11, 6, 
.2). Dispută atractivă, încheiată 
cu succesul gazdelor, a căror 
organizare a jocului a fost evi
dent mal bună. Remarcărl : Fe- 
rariu, Pustiu, Ristea (T). Snînu 
și Bujor (R). Arbitri : E. Men
del. (Sibiu) și I. Bega (Baia 
Mare). (C. GRUIA, coresp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — ELEC
TROTEHNICA BISTRIȚA 3-0 
(7, 1’. 6). Mai buni : Mtndru,

Lepădătescu, Mogoș (C.S.M.U.), 
Tutovan (E). Arbitri : V. Ran- 
ghel (București) si P. Deju (Ga
lați). (I. MÎNDRESCU, coresp.).

'li M IWWIMI II i ' ---------------- ----- —

lui, uneori cu 10—12 puncte, 
dar cluien’i, pornind o „cursă 
de urmărire", au recuperat 
handicapul pînă la limită, dînd 
multe emoții publicului. Au 
marcat : Băiceanu 42, Moldo- 
veanu 24, Cucoș 16, Mănăili 9, 
Ilucă 7, Tecău 2, resoectiv Mu- 
reșan 40, Pintea 18, Rotariu 15, 
Pulbere 10, Hnat 10, Cercel 2, 
Sebestien 4. Apărători : N. Mă- 
năilă, respectiv Gh. Mureșan. 
Arbitri: C. Dumitrache — M. 
Oprea (București). (Cornel PO- 
PA-coresp.),

lor sale și nu s-a lăsat prea 
mult invitată să valorifice de
lăsarea unora dintre jucătorii 
de la Dinamo.

Marcatori : Eros 2, Mezel 2, 
Pisării, Saiamon, Szabo, D. Po
povici, Lukacs, respectiv To
dor 2, Augustin, Șofron, 
Gyorgycze. Arbitri : Dumitru 
Trandafir — A. Dibernardo, 
Daniel Trandafir. Minute de 
penalizare : Dinamo 20 (D. Po
povici 10), Progresul 6.

Mircea COSTEA

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — STEAUA 6—1 (1—0, 
2—0, 3—1). Supărați pe înfrîn- 
gerea nemeritată din ajun, cei 
de la Sport Club au un start 
furtunos, domină perioade 
lungi și, firesc, ocaziile nu în-

OȚELINOX TÎRGOVIȘTE — 
ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 
88—82 (45—37).

CLASAMENT

1. DINAMO 10 10 0 1045:757 20
2. Steaua 10 10 0 1011:778 20
3. Dinamo Or. 10 6 4 890:891 16
4. ELBA Tmș. 10 6 4 830:936 16
5. „U- Cj.-N. 10 5 5 858:795 15
6. Balanța Sb. 10 5 5 965:901 15
7. Farul C-ța 10 5 5 895:323 15
8. ICED Buc. 10 5 5 .897:959 15l.
9. Rapid Buc. 10 3 7 878 ^?65 13

10. Met. Tg. M. 10 3 7 907:983 13
11. OȚELINOX 10 2 8 814:971 13
12. Ac. Mil. B. 10 0 10 862:994 10
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ÎNCHEIEREA primei
(Urmare din oao. 1)

timp, tinerii Stelei au înotat 
mult dar au șutat în bară sau 
au greșit pase, irosind prea 
lesne situația de superioritate 
numerică (pînă în final ei a- 
veau să lase fără rezultat pa
tru acțiuni cu „om in plus"!). 
Partida s-a echilibrat în te- 
prizș a treia, s-i ajuns ch’.ar 
la 5—5 în min. 19:31 (golul e- 
galării, de toată trumașețea, 
l-a realizat Angclescul, pentru 
ca ultima parte să fie iarăși 
controlată autoritar de campi
oni, desprinși lă trei... lungimi 
în min. 27:07, cînd execuția lui 
Georgescu a primit binemeri
tate aplauze la scenă deschisă. 
Dinamo și-a apropriat, în con
dițiile date, o victorie limpede.

Cu totul altfel s-a derulat 
filmul jocului de ieri dimi
neață. S-a „mers" mult mai 
strîns, cu prudență sporită în 
momentele de apărare, cu por
țile aproape... închise de Si- 
mion, mai ales, respectiv de 
Gh. Popescu. Doar în repriza 
a patra combatantele au d;țt 
totul pe cartea atacului, pre
ferind „garda deschisă", mar- 
cînd, de altfel, în 7 minute 
tot atît cît în precedentele... 
21. Hagiu a deschis scorul, tot 
el l-a majorat (min. 9:21), 
„bomba" Iui Geambașu și șu
tul surprinzător, cu apa. al lui 
Angelescu aducînd însă egali
tatea în min. 11:47, Stemate 
izbutind chiar întoarcerea re
zultatului (15:03). A egalat Dan 
(19:01), Angelescu și-a mai 
dus o dată echipa în avantaj 
(4—3 pentru Steaua, 19:41), 
Totolici a restabilit echilibrul 
pe tabelă (21:46), pentru ca 
Hagiu să inverseze situația 
(22:50). Totul părea posibil 
într-un final pasionant, șansa 
părînd să surîdă cînd uneia, 
cînd celeilalte formații. Au 
„căzut" alte goluri de efect, au 
mai intervenit cînd portarii, 
cînd... barele. Geantă a făcut 5—5 
(23:16, reușită remarcabilă a 
„optarului" stelist), Răducanu 
a trimis cu sete un balon ce 
a întîlnitmai întîi bara (24:16), 
Duculeț a concretizat din s.n. 
(25:02). Hagiu a transformat 
un „4 m“ (25:26), iar L. Ba
lanov s-a arătat sigur din 
centru, în min. 25:51. Â ră
mas 7—7 cu toate că ocazii 
au mai existat, Geambașu, spre 
pildă, șutind spectaculos, dar... 
în bară. Să mai adăugăm, ele
ment relevant la polo, că 
Steaua a ratat d n nou supe
riorități numerice, 3 din 5, în 
vreme ce Dinamo a realizat
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Divizionarele A la jumătatea întrecerii

DINAMO Șl „HEXAGONUL
• Calitatea jocului — în creștere evidentă 9 Semnifica
ția golgeterului... colectiv ® A apărut Timofte 1 • încă 
o echipă cu firmă europeană pe stadionul din Șoseaua 

Ștefan cel Mare: Partizan Belgrad
covici care, desigur, nu și-a 
spus ultimul cuvînt, mai ales 
de cînd este, în mod firesc, sti
mulat de „sarabanda" „hexago
nului tinereții" — hai să folo
sim acest termen pentru gru
pul în care încă foarte tinărul 
Mateuț este decan detașat da 
vîrstă.

în cadrul acestui hexagon, să 
menționăm dezinvoltura mereu

Ștefan cel Mare:
Se noate 6t>une fără teama de 

a greși că toamna 1989 a fost 
ceia mai pivuĂc..va — lin ul
timii ani — pentru echipa di- 
namovistă. Cind spunem asta, 
ne gîndim in primul rind la 
CALITATEA JOCULUI și ma’ 
puțin la cifre.

Dinamo a apărut în această 
toamnă ca o echipă realmente 
nouă, deși noutățile de lot nu 
sînt prea multe. Dacă am a- 
pela la memoria afectivă, am 
putea spune că startul de toam
nă s-a dat în două zile de 
vară, cu prilejul „Cupei Dina
mo" — la care au mai parti
cipat echipele Anvers, Stan
dard și Bari •— cind Dinamo, 
lipsită de jucătorii din lotul 
reprezentativ, aflăți în Belgia, 
i-a lansat cu adevărat pe orbi
ta performanței pe Lupu (re
marcabilă metamorfoză față de 
trecut) și pe Timofte, un alt 
jucător din Divizia B, care a- 
vea să-și lepede haina timidi
tății în numai două luni. La 
încheierea turului, Lupu se pre
zintă cu două tricouri în e- 
chipa națională, iar Timofte a- 
pare ca un jucător care cu 
greu va putea fi eludat din Io
tul pentru C. M. din Italia.

Dinamo joacă astăzi cu totul 
altceva decît a jucat acum doi 
ani. de pildă. Plusul de spirit 
ofensiv este evident, jocul 
dintr-una este apanajul tutu
ror jucătorilor, unghiurile de 
atac sînt mai ascuțite (asta se 
vede în primul rind în jocul 
lui Lupu), iar golgelerul este... 
colectiv, așa cum se poate ve
dea Și din caseta tehnică în 
care „grupul" Răducioiu, Vaiș* 
covici, Timofte și Mateuț a în
scris 34 de goluri. (Suporterii 
dlnamovlștilor sînt de părere 
că, o dată cu intrarea lui Lupu 
și Sabău in acest 
grup, Dinamo va 
ajunge cu adevă
rat la principiile 
voleiului, cînd toți 
cei șase sînt, rind 
pe rînd, trăgători 
și servanți. în 
ceea ce ne pri
vește, adăugăm că 
la Dinamo ș-a a- 
pelat de pe acum 
și la tehnica blo
cajului, toți cei 
șase ilustrîndu-se 
și în faza de a- 
părare, fără seu 
tiri de efort).

Sigur că 
cîteva idei și cele 
cîteva nume ofe
rite cititorului nu 
epuizează cauzele 
plusului înregis
trat de Dinamo în 
această toamnă.

Dacă parcurgem 
numele „ll“-Iui de 
bază, înregistrăm 
creșterea reală a 
Iui Steiea, uns 
titular cu mult 
curaj și inspirație __  ____ _
ment cînd se spunea că e o 
aventură trecerea „peste Mo
ra ru“.

Linia de fund și-a păstrat 
forța — ba a și marcat un 
plus față de toamna trecută — 
la aceasta contribuind și înca
drarea rapidă a lui Klein.

In linia de mijloc. Sabău a 
marcat o creștere simțitoare, 
mai ales prin lărgirea zo
nei și ocuparea triunghiului 
din dreapta, pînă nu demult 
feuda (cam statică) a lui Vaiș-

1. DINAMO 17

cele

LIDER DE TOAMNĂ - STEAUA...
...după victoria clară (6-1) din partida

restanță cu Universitatea Craiova

TINEREȚII4
vîrf ale sezonului au fost, de
sigur. acel 3—0 cu Steaua, pe 
Ghencea, și acel 2—0 de la A- 
tena, cu Panathinaikos, care 
s-a situat pe linia mereu cres- 
cîndă din această toamnă. E a- 
devărat, Dinamo a avut și 
două fadinguri, care nu pot fi 
trecute cu vederea — 0—1 la 
Tirana și 0—1 la Craiova —, 
dar ele pot fi explicate prin- 
tr-un reflux euforic, prima în
frângere intervenind după exu
berantul meci cu Steaua, iar a 
doua produeîndu-se — din mo
tive mai mult subiective — 
după „festinul de șase goluri" 
cu Panathinaikos. Ambele fac

16 0 1 57-8 32
• Puncte realizate pe teren propriu : 16 ; puncte obținute în 

deplasare : 16 (cite 2 p la F.C. Argeș, Steaua, „Poll“ Timișoara 
Jiul, Victoria, F.C. Bihor, Flacăra și F.C. Farul).
• Golgeterii echipei : Răducioiu, Vaișcovici (2 din 11 m) — 

cite 9 goluri ; Timofte I, Mateuț (1 din 11 m) — cite 8 ; Lupu 
5 (3 din 11 m) ; Sabău 4 ; C. Zamfir 3 ; Andone 2 ; Mesaroș, 
Klein, Mihăescu, Rednic, Damaschln I, Lupescu, Doboș — cîte 
unul ; Gh. Munteanu (S. C. Bacău), C. Pană I (Sp. studențesc) 
cite un autogol.
• Jucători folosiți — 21 : Sabău, Lupescu, Răducioiu — cîte 

16 meciuri ; Steiea, Klein, Mateuț, Lupu, Timofte I — cîte 15 ; 
Andone, Rednic — cîte 14 ; Mesaroș, Doboș — cîte 13 ; Mihăes
cu, Vaișcovici, C. Zamfir — cîte 9 ; Damaschln I 5 ; Ad. Matei 
4 ; Cr. Lazăr 3 ; C. Cîmpeanu 2 ; Slave, Jelea — cîte unul.
• Cartonașe galbene : 13 (5 suspendări) — 8 jucători (cele 

mai multe : Klein, Sabău, Lupu, Andone, Steiea — cîte 2).
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de 6 lovituri de la 11 m — toate transfor

mate (Lupu 3, Vaișcovici 2, Mateuț) ; a fost sancționată cu 3 
penalty-uri (2 transformate, unul ratat).(2 transformate, unul ratat).

mai matură 
hotărît să-și 
peQtru valorificarea la maxi
mum a remarcabilelor sale ca
lități de 
Ioane".

în ceea 
plaudatul 
ne facem 
na părerea unui vechi dinamo- 
vist : „Timofte a venit ca o 
furtună de primăvară în plină 
toamnă. în mod paradoxal, el

a lui Răducioiu, 
simplifice jocul.

sprinter „printre ja-

oe îl privește pe „a- 
debutant" Timofte, 

datoria de a mențio-

parte din ceea ce numim în ge
neral „criza de creștere" a u- 
nei echipe tinere.

Acum, Dinamo se află în 
preajma unui sezon de mare 
răspundere. Mircea Lucescu, 
arhitectul acestei echipe noi, 
a fost la tragerea la sorți care 
a scos în calea dinamoviștilor 
o echipă puternică — Partizan 
Belgrad —. reprezentînd un 
fotbal mare, mereu greu de în
vins. Nu cunoaștem încă pă
rerea antrenorului dinamovist 
asupra adversarului, dar în lu
mea fotbalului nostru se vor
bește că „se putea mai bine".

In dubla dispută cu Partizan, 
Dinamo are prilejul de a de
monstra că progresul real în
registrat în ultimul an pozate 
depăși și coeficientul de mare 
dificultate al confruntării in
ternaționale cu o echipă ce
lebră. Să sperăm că „hexagonul 
tinereții", propulsat de „cvin
tetul lui Andone". va depăși, 
așa cum e\și de așteptat, nive
lul Dundee și Sampdoria, 
ceea ce ar însemna foarte mult.

loan CHIRIIA

Vineri, pe stadionul cel mare 
din Ghencea, s-a disputat ul
timul meci, oficial de fotbal al 
anului, cel dintre echipele de 
speranțe ale cluburilor Steaua 
și Universitatea Craiova. Parti
da a avut o încărcătură aparte, 
ea fiind întîlnirea decisivă 
pentru ocuparea primului loc 
in clasamentul de toamnă al 
campionatului speranțelor (în 
primul rind), dar prilejuind și 
o revanșă după spectaculoasa 
finală a campionatului republi
can din vară, de la Brașov, 
cîștigatâ clar de craioveni. A- 
cum, victoria a revenit jucăto
rilor bucureșteni, care — tre
buie spus de la început — au 
reușit să se mențină mai bine 
pe... crampoanele lor, in timp 
ce oaspeții n-au reușit să ia 
nici un start spre poarta lui 
Cioacă tot datorită crampoane- 
lor. în astfel de condiții, n-a 
fost greu pentru echipa lui 
Florin Marin să se impună de 
la început, să înscrie relativ 
repede (min. 7 — Safta), să 
conducă la pauză cu 2—0 (min. 
23 — Răchită din penalty), 
după care, in repriza secundă, 
să puncteze decisiv in min. 52 
prin Teculescu (dintr-un of
said semnalizat de la tușă) și 
Negoiță, pe contraatac, în min. 
67, 71 și 73. Golul craiovenilor 
a fost înscris de Gane în min. 
89. Așadar, victorie la scor a 
echipei Steaua, care egalează 
în fruntea clasamentului pe 
Dinamo și — datorită atît vic
toriei directe, cît și golavera
jului — se plasează pe primul 
loc, devenind „campioană de 
toamnă". Este meritul harnicu
lui și tenacelui antrenor Flo
rin Marin, al jucătorilor săi, 
din rîndul cărora s-au remar
cat aproape meci de meci por
tarul Cioacă\ fundașii Dicu, 
Răchită, Jercan, mijlocașul 
Deaconu, atacanții Negoiță și 
Ad. Sima. Steaua s-a prezen
tat in meciul derby cu Univer
sitatea cu o formidabilă do
rință de a învinge, etalînd un 
fotbal spectaculos, eficace. Și 
încă ceva despre acest meci. 
Unele dintre deciziile arbitru
lui constărițean D. Naum au 
stîrnit ilaritate, în timp ce două 
gesturi ale antrenorului craio- 
vean Nicolae Zamfir au fost u- 
nanim apreciate : intervenția 
lui oportună la manifestările 
nesportive ale lui Gârleșteanu și 
CI. Stoica, pe cel de al doilea 
scoțîndu-1 imediat din joc !

Acestea fiind spuse despre 
partida care a decis ce echipă 
(Steaua, Dinamo sau Universi
tatea) va... ierna pe post de li
deră. să facem deocamdată — 
pentru că vom mai reveni — 
și cîteva aprecieri privind com
portarea celorlalte formații în 
actuala ediție. Și în mod deo
sebit trebuie să subliniem e- 
voluția unui alt grup de trei

1. STEAUA 17 13 2 2 46-14 28
2. Dlnamo 17 13 2 2 41-13 28
3. Univ. Cv. 17 13 0 4 47-19 26
4. Flacăra 17 11.2 4 33-16 24
5. F.C. inter 17 111 5 30-18 23
6. Victoria 17 9 3 5 31-19 21
7. F.C. Farul 17 7 3 7 47-29 17
8. F.C. Olt 17 7 2 8 20-33 16
9. F.C. Argeș 17 7 2 8 25-22 16

10. F.C.M. BV. 17 7 2 S 24-22 16
11. F.C. Bihor 17 7 1 9 17-26 15
12. S.C. Bacău 17 7 1 9 19-34 15
13. Petrolul 17 6.2 9 24-34 14
14. Corvtnul 17 G 1 10 28-29 13
15. Sp. Stud. 17 6 1 10 25-37 13
16. Jiul 17 « 0 11 19-39 12
17. „Poli" Timiș. 17 2 1 14 14-45 5
18. „U“ Cluj-N.

•.......—

17 1 2 14 17-58 4

echipe. Flacăra, F. C. Inter și 
Victoria. Dacă Victoria s-a nu
mărat în edițiile trecute prin
tre fruntașe (a și cîștigat cam
pionatul cu doi ani în urmă), 
oelelalte două au constituit 
surprize deosebit de plăcute, e- 
voluînd constant bine pe du
rata întregului tur. Spectacu
loasă a fost și revenirea „un- 
sprezecelui" pregătit de Con
stantin Tîlvescu, F. C. Farul 
reușind să prezinte in campio
nat un atac deosebit de pro
ductiv, cu 47 de goluri la ac
tiv, tot atîtea cite are și Uni
versitatea Craiova.

De la F. C. Farul in... jos 
se află jumătate din echipele 
de speranțe ale divizionarelor 
A, înșiruite pe distanța a nu
mai patru puncte. De neînțe
les — o spunem încă o dată — 
comportarea foarte slabă a e- 
chipelor „Poli" Timișoara și 
„U“ Cluj-Napoca. din orașe cu 
centre de copii și juniori pu
ternice. care au dat și. desi
gur. vor mai da fotbalului nos
tru jucători de talia lui Rota- 
riu și Sabău, ca să numim 
doar două dintre „produsele" 
lor ajunse oină în vîrful pira
midei fotbalului românesc. 
Fără îndoială, există ge
nerații de jucători mai bune, 
altele mai slabe, dar asta nu 
înseamnă să nu reușești să în
cropești o echipă care să nu se 
facă de rîs în campionat. 
„Poli" și ,jU“ n-au — împreu
nă — puncte nici cît echipa 
clasată pe locul 16. ele rămt- 
nînd efectiv repetente Ia ..se
siunea de toamnă". Dar să... 
sperăm, fiind vorba de speran
țe. în reabilitarea lor la pri
măvară.

Laurențiu DUMITRESCU

• Partidele Univ. Craiova — 
F.C. Bihor (0—1) și „Poli" Ti
mișoara — Jiul (0—2) au fost o- 
mologate cu 3—0 în favoarea e- 
chipelor F.C. Bihor și „Poli" 
Timișoara.
• în clasament, la egalitate 

de puncte, primul criteriu de 
departajare este victoria di
rectă.

Cinci minute cu antrenorul timișorean Fm Demtjrovschi

Debutantul 
șui ofensiv 
tică, prin 
liderei

într-un mo-

ȘAH
(Vrmare din pag. 1)

mitracbe — Dodu 1—0, Oltean
— Biro 1—0, Ionescu — Va- 
silescu, Negulcscu — Moldo
van, Pavlov — Lupu, Foișor
— Cosma remize ; runda a 
Vil-a : Vasilescu — Oltean 
1—0, Moldovan — Dumitrache 
0—1. Dodu — Istrățescu 1—0, 
Lupu — Ionescu, Kiss — Ne- 
gulcseu, Cosma — Pavlov, 
Grunberg — Foișor remize.

Clasament : 1. Mihail Ghindă 
5,5 p, 2—3. Sergiu Lupu, Con
stantin Ionescu 4,5 p, 4—7. A- 
drian Negu.Iescu, Petru Dodu, 
Mircea Pavlov. Dragoș Dumi
trache 4 p.

pe scena primei divizii, mijloca- 
Timofte, într-o șarjă caracteris- 
care s-a impus in angrenajul 

Foto : Aurel D. NEAGU
a fost cel care î-a pus pe gîn- 
duri pe toți ceilalți mijlocași- 
înaintași, care au început să 
se bată pentru a rămine în joc, 
cu atît mai mult cu cit Vaiș- 
covici stă gata să «țișnească» 
din -block-starturi», iar Cezar 
Zamfir se află și el Ia pîndă".

Dinamo a ajuns Ia o stare 
de echilibru atac-apârare care 
poate fi sugerată — dacă mai 
era nevoie — și de faptul că 
a acumulat în deplasare tot a- 
tît cit a reușit să adune acasă 
(16 puncte). Momentele de

.SECRETELE ECHIPEI NOASTRE?
MUNCA Șl COEZIUNEA SUFLETEASCA*

Sosire spectaculoasă in final 
de sezon, in seria a III-a a di
viziei secunde : C.F.R. ’ Timi
șoara pe locul 2. ou 21 de punc
te și +2 la „adevăr", un bilanț 
cu mult superior celui din 
toamna lui ’88 — locul 12 cu tot 
atitea puncte, cu —4 la .,adevăr". 
Deci, la ora actuală formația 
feroviarilor timișoreni este o 
echipă-revelație. motiv pentru a 
purta un dialog cu antrenorul 
acesteia. fostul internațional 
Em. Dembrovschi.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE 

CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 17 DECEMBRIE 1989

1. Cesena — Sampdoria 2
2. Cremonese: — Bari 2
3. Fiorentina — Inter X
4. Genoa — Atalanta X
5. Lecce — Ascoli X
6. Napoli — Bologna 1
7. Roma — Juventus 1
8. Cagliari — Pisa 1
9. Cosenza -- Brescia 1

10. Foggia — Ancona X
11. Parma — Messina X
12. Pescara -- Reggiana 1
13. Reggina -- Avellino 1

Fond ' total de cîstiguri t 
2.033.524 lei.

EXTRASE LANUMERELE
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN - -----------------
1989. FAZA I: extr. I: 69 17 7 3 
74 81 48 63 57 83 10 46; extr. 
a II-a: 67 18 82 2 70 72 62 47 
6 58 65 54; extr. a IlI-a: 58 71 
18 29 62 2 15 70 7 1 
extr. a IV-a: 17 
79 46 25 26 74 4.

17 DECEMBRIE

54 11
38 67;

20 288

FAZA' a Ii-a: 
76 16 11 1 51 43; 
44 12 90 88 34 39; 
57 41 68 59 22 86.

extr. 
extr. 
extr.

V-n: 
Vl-a: 

a Vil-a:
a 
a

Fond total de . cîștiguri;
1.261.288 lei.

— Spun+-ne, Dembrovschi, 
mare bucurie în familia „alb- 
vișiniilor" timișoreni, nu-i așa?

— E și normal. De 20 de ani 
n-a mai fost așa ceva. în toam
na lui ’69 C.F.R.-ul timișorean 
încheia prima parte a campio
natului seriei a ll-a (fiindcă e- 
rau numai două serii atunci) 
in coasta liderului. C.S.M. Si
biu. Pentru ca primăvara să 
producă marea surpriză si să 
revină pe prima scenă. Da. să 
revină acolo unde mai fusese, 
in ediția 1947/48. C.F.R.-ul răs- 
fățindu-i pe bănățeni cu 
2 in prima divizie.

— De fapt, unde vrei 
jungi cu schipa ta ?

— Cind am vreluat-o, 
vară, mi-am propus să 
cu ea tot ce este posibil. Sin
cer vorb’-” însă, peste Gloria 
Bistrița tot nu se poate sări, 
ea făcind acum dovada că este 
hotărită să promoveze in Di
vizia A.

— Cum ai reușit, totuși, să 
aduci C.F.R.-ul pe podium ?

— tn primul rind a contat ti
nerețea. media sa de vîrstă fi
ind in 
si nu 
zentat 
medie 
rile ambiții ale tinerilor.

un loc

să a-

astă- 
„scot“

jur de 23—24 de ani. ca 
spun că uneori am pre- 
formule de echipe cu o 
de 21~22 de ani. Cu ma~ 

cu

experiența celor care au mai 
jucat prin „A“ — Șulea. Mu- 
rar. Bobaru — cu pregătirea 
bună făcută in vară ne-am în
chegat un joc al nostru. Sigur 
că n-a fost ușor. Zeci de ore 
de muncă intensă, intr-un ca
dru de ordine si disciplină li
ber consimțită. nenumărate 
discuții pe tema fotbalului de 
performantă.. Si au mai fost 
coeziunea sufletească a echi
pei. bazată pe prietenie și sin- 
ceritate. sprijinul factorilor de 
decizie, al unor oameni care 
iubesc fotbalul.

— Evidențieri ?
— Poate m-aș opri la porta

rul Guță. in vîrstă de 20 de 
ani, pe motiv că sintem singu
ra echipă care n-a primit gol 
acasă, sau la fundașul Căpățînă 
(21), mijlocașii Rădulescu (21) 
și Contescu (22). la atacanții 
Bobaru (23). Simcelescu (22), 
dar mai bine notați un singur... 
nume, cu majuscule : ECHIPA. 
Care a administrat singura in- 
frîngere bistritenilor !

— O lămurire : în ultima e- 
tapă ați învins cu 4—0. pe te
ren propriu, pe confrații de la 
Cluj-Napoca. dar în penultima 
ați fost întrecuți cu 1—6 la 
Vagonul Arad ! ?

— Da. șochează cifra 6. Poa
te ar fi fost altfel dacă pe a- 
cel ..patinoar" aveam cram- 
poane-cui ca ale adversarului. 
Cînd l-am rugat pe arbitru să 
aulice regulamentul, el mi-a 
răspuns să jucăm si noi cu 
astfel de... cramnoane. Ce ara 
să facem ? Ne-am străduit să 
executăm... programul figurilor 
impuse de starea terenului.

Stelian TRANDAFIRESCU



In ancheta realizată de C.T.K. Praga

PAULA IVAN, ÎNTRE CEI MAI BUNI

FORMULA 1 PE... ZĂPADĂ!?

PERFORMERI
PRAGA, 17 (Agi'ipres). în 

ancheta agenției de presă 
C.T.K. Praga, pentru desemna
rea celor mai buni sportivi din 
Europa în anul 1989, pe locul 
întîi a fost clasată Steffi Graf 
(R.F.G.) — tenis, urmată de 
Alain Prost (Franța) — auto
mobilism, Jeannie Longo (Fran
ța) — ciclism, Paula Ivan

ÎN C. C. E.
LA BASCHET

EUROPENI
(România) — atletism, Gări 
Kasparov (U.R.S.S.) — șah,
Mark Girardelli (Luxemburg) 
— schi, Vreni Schneider (El
veția) — schi, Gunde Svan 
(Suedia) — schi, Ove Vâldner 
(Suedia) — tenis de masă. 
Boris Beckcr (R.F.G.) — tenis. 
Deci, într-o ierarhie deosebit 
de prestigioasă, în compania 
unor performeri de înaltă cla
să, afirmată nu numai pe bă- 
trînul continent, ci în întrea
ga lume. Paula Ivan ocupă un 
loc onorant, ca singură repre

zentantă a primei discipline o- 
limpice în acest clasament.

ȘTIRI DIN ȘAH
• MADRID (Agerpres). Cu o 

rundă înainte de încheierea tur
neului de la Palma de Mallor
ca, în fruntea clasamentului se 
menține maestrul sovietic Boris 
Ghelfand cu 7 puncte (din opt 
posibile), urmat de King, Gure- 
vici, Milos, Makaricev, Romani- 
șin, Todorcevici, Balașov, Mala- 
niuk, Dreev, cite 8 puncte fieca
re. Campioana mondială Maia 
Clburdanidze, care participă la 
acest turneu „open", l-a Învins 
în runda a 8-a pe islandezul 
Olafsson și a acumulat 5,5 punc
te.

• MADRID (Agerpres). tn 
runda a 7-a a turneului de la 
Sevilla au fost consemnate ur
mătoarele rezultate: Antunes — 
Ivcov 1—0: Georgadze — Cam
pos 0,5—0,5 ; Fernandez — Striko- 
vlci 0,5—0,5 ; Franco — Talavera 
1—0, Ruiz — Urday 0—1.

„Circul alb" — 
Cupa Mondială la 
schi alpin — a de
butat anul acesta 
sub auspicii com
plet nefavorabile.

Măi întîi a venit 
vestea accidentării, 
la Val d’Isere și Ia 
Sestriere. a două 
figuri de prim plan 
ale întrecerii mas
culine. Albîrto 
Tomba și Marc Gî- 
rardelll. La antre
namentul de la Val 
Gardena. italianul 
Michael Mair a că
zut cu urmări, pa- 
re-se grave. după 
ce însă Peter Mai
ler pățise la fel. In 
ultima cursă de la 
Sestriere. La fel de 
grave sînt lucrurile 
cu fetele, tot la Val 
Gardena, Vreni
Schneider (cîștlgă- 
toarea din sezonul 

fruntașe și învingă
toare în destile 
concursuri de prim 
plan, foste campi
oane olimpice I) fi
ind silite să pără
sească pentru ter
mene diferite lan
țul competițiilor. 
Nimic exagerat deci 
în afirmația că îna
inte de a intra în 
plin, această ediție 
a Cupei Mondiale 
pornește decapitată 
la drum.

Să ne întoarcem 
așadar la cauze. 
Lipsa de zăpadă a 
obligat pe organiza
torii primelor în
treceri din Europa 
să apeleze la neaua 
artificială, „limba" 
pîrtiei schi abile fi
ind bordată de un 
decor uscat. Gradul 
de periculozitate 
prezentat de lune
carea pe această 
zăpadă a sporit prin 
înghețarea ei din 
cauza gerurilor. Și 
cum programul de 
concursuri al Cupei

trecut a ..Cupei
Mondiale"). amari-
canea Tamara Mc
Kinney Si spaniola
Blanca Fernandez
Ochoa (ambele

Mo.idiuie trebuie să 
continue cu orice 
preț, fiind in joc o 
sumedenie de inte
rese (publicitate, 
fonduri, programe 
de televiziune, acti
vități turistice), ni
meni n-a fost diș- 
pus să renunțe la 
organizarea unor 
probe chiar prezen- 
tind riscuri majore, 
iar de aici pînă la 
accidentările în lanț 
n-a mai fost mult 
de... schiat !

Dată fiind situa
ția. măcar în acest 
al 12-lea ceas, fo
rurile responsabile
— care au șl luat 
în discuție asp Jctțrf
— trebuie să ia 
măsurile de securi
tate care se impun 
în cazul sportivi
lor. O adevărată 
„Formula 1“ pe 
gheață, schiul alpin 
trebuie tratat în 
consecință.

Radu TIMOFTE
• La Praga, în meci contînd 

pentru turneul final al Cupei 
Campionilor Europeni, la feminin, 
echipa Ț;S.K,A. Moscova a între
cut cu scorul de 89—33 (51—43) 
formația locală VSH. In aceeași 
competiție, echipa italiană Eni- 
mont Priolo a Învins, în depla
sare, cu scorul de 84—67 (34—28) 
formația franceză Bac Mirande, 
Iar la Madrid, echipa locala 
Banco a întrecut cu scorul de 
81—80 (după prelungiri) formația 
Steaua Roșie Belgrad.
• Rezultate înregistrate în tur

neul final al Cupei Campionilor 
Europeni, masculin : Lech Poz
nan — Maccabi Tel Aviv 73—83 
(37—45) ; C.S.P. Limoges — Den 
Helder (Olanda) 112—80 (51—40); 
B.C. Barcelona — Aris Salonic 
90—50 (43—25) ; Philips Milano — 
Jugoplastika Split 73—84 (36—13).

în clasament conduc echipele 
Jugoplastica Split șl C.S.P. Ll- 
moges, cu cîte i puncte.

HANDBALIȘTII ROMANI AU CÎȘTIGAT
(Urmare <Ln pag. 1)

nervoase. A fost, așadar, 10—4, 
diferehța menținîndu-se pînă 
la pauză (14—8), Ghimeș, Ber

PE SCURT & PE SCURT
BOX • Americanul Mark 

Breland și-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria 
„Welter" (W.B.A.), învingîn- 
du-1 prin k.o. tehnic, în re
priza a patra, pe japonezul 
Fujio Ozaki. Meciul s-a dis
putat la Tokio.

CĂLĂRIE • Proba de obsta
cole din cadrul concursului de la 
Frankfurt pe Main a fost cîș
tigată de englezul John 
Whitaker („Milton"), cu timpul 
de 59,93 șl zero puncte penali
zare.

CICLISM 3 Cea de-a 24-a edi
ție a Turului Cubei se va desfă
șura între 11 și.25 februarie 1990. 
La cursă și-au confirmat par
ticiparea rutieri din U.R.S.S., 
R:D„ Germană, Polonia, Ceho
slovacia, R.F. Germania, S.U.A. 
și-alte țări. ® După 15 etape, 
în turul statului Costa : Rica 
se menține lider Raul Montero 
(Costa Rica), urmat în clasa
mentul general, la 1:39, de co
echipierul său Carlos Bermudez. 
Etapa a 15-a a revenit lui Râul 
Montero, înregistrat pe distan
ța de 120 km cu timpul de 
3h 11.

ÎNOT O La Adelaide, australi
anul Glen Housman a cîștigat 
proba de 1 500 m liber, cu tim
pul de 14:53,59.

JUDO • In finala categoriei 
„open" din cadrul concursului 
feminin de la Fukuoka (Japo
nia), sportiva chineză Zhuang 
Xiaoyan a învins-o pe Sharon 
Lee (Anglia). La categoria 56 
kg a terminat învingătoare 
concurenta niponă Kasumi Izu- 
mi, care a dispus în finală de 
Suzane Williams (Australia).

TENIS DE M\SA • 
La Londra, în meci pentru 
„Cupa Ligii europene", selec
ționata Franței a întrecut cu 
scorul de 5—2 formația 
Angliei.

VOLEI ® în turneul fe
minin de la Gera (R.D. 
Germană), selecționata Cu
bei a întrecut cu scorul 
de 3—S (12, 9, 12) echipa
R.F. Germania. într-un alt ioc, 
formația R.D. Germane a dis
pus cu 3—0 (3, 8, 13) de echipa 
Ungariei. ,

CAMPIONATELE
DE CICLISM ALE ASIEI

NEW DELIII, 15 (Agerpres).
Proba feminină de urmărire 
individuală, din cadrul cam
pionatelor de ciclism ale Asiei, 
ce se desfășoară la New Delhi, 
a fost cîș tigată de sportiva 
Zhau Yi (R.P. Chineză), crono
metrată pe 3 000 m cu timpul 
de 4:06,19. Pe locul al doilea 
s-a clasat Jung Jin Kim (Co
reea de Sud) — 4:13,025, iar 
pe locul trei japoneza Wakao 
Abe — 4:20,13. Pină în prezent 
sportivii din R.P. Chineză au 
obținut trei medalii de aur.

bece sau Dumitru — la arun
cările căruia mingea intra în 
plasă cu portar cu tot ! — în
scriind alte patru goluri, u- 
nul mai frumos decit celălalt.

în repriza a doua, Buligan 
a continuat șirul intervențiilor 
de exemplară siguranță, Dumi
tru a mai „săgetat" de cîteva 
ori pe lîngă portarii Stciano- 
vici și Arnautovici (transfor
mați, parcă, în... statui ale 
neputinței), apărarea și-a fă
cut, în continuare, datoria, iar 
atacurile și contraatacurile au 
rămas la fel de rapide, vari
ate și penetrante, astfel îneît 
România a condus mereu, cu 
15—9 (min. 31. Dumitru), 17—11 
(min. 36, Berbece), 19—13 
(min. 43, Dumitru), 22—17 
(min, 50, Ghimeș) și 24—19 
(min. 55, Zaharia). Pentru ca, 
în ultimele trei minute de 
joc, relaxarea handbaliștilor 
români să permită parteneri- 
rilor apropierea la o diferen
ță (de două goluri) neconfor
mă cu realitatea de ansamblu 
a întîlnirii...

SE MODIFICA „LEGEA" OFSAIDULUI ?
Chiar clacă neesențial, abolind unele prevederi sau adăugind al

tele, o serie de sporturi, dacă nu majoritatea lor, și-au schimbat 
în ultima vreme „legile**. Dictată de nevoia de a ține pasul cu tim
pul, „modernizarea** a vizat r îndeobște mărirea spectaculozității în
trecerilor dintr-o disciplină sau alta, precum și, -poate precumpăni
tor, a numărului de spectatori, în acest context, fotbalul a făcut 
mai degrabă excepție, de unde și numeroase critici pe adresa Iul 
International Football Association Board, o comisie a F.I.F.A. (însăr
cinată cu problemele regulamentului) adesea acuzată de imobilism, 
de „rupere de realitate**.

Iată însă că, deunăzi, la propunerea secretarului federației scoțiene, 
Ernest Walker, International Board (format numai din reprezentanți 
ai forurilor de specialitate din Marea Britanic) a adoptat . un docu
ment în virtutea căruia, imediat după C.M. 1990, normele privitoare 
la ofsaid se vor modifica, în ideea în care se va renunța la așa-zlsul 
ofsaid pe linie, sancționabil azi. Altfel spus, 9 poziție socotită în 
prezent ca neregulamentară (situarea unui jucător din atac pe ace
eași linie, în momentul transmiterii pasei, cu un apărător advers) 
nu va mai fi privită ca abatere. Purtătorul de cuvînt al F.I.F.A., 
Guido Tognont, a explicat • după cum urmează sensul unei' decizii 
care va fi validată (și e sigur că va fi) în ședința „Boardului“ din 
11 iunie 1990 șl care va intra în vigoare din toamna anului viitor : 
„Intenționăm să favorizăm jocul ofensiv, penalizindu-l implicit pc 
cel all9 italiana»-, structurat în scopuri eminamente defensive. Cre
dem că trebuie lăsată mai multă libertate atacanților**.

Luînd act de această hotărîre, „La Gazzetta dello Sport** a între
prins, în zilele tragerii la sorți pentru „Italia ’90“, un sondaj amplu, 
invitînd să-și exprime opinia privitoare la modificarea regulii ofsai
dului numeroși tehnicieni, antrenori, arbitri etc. Părerile s-au dove
dit împărțite, unii privind „inovația** cu interes, alții mai degrabă 
cu rezervă. Arrlgo Sacchi, de pildă, antrenorul lui A.C. Milan. a 
apreciat că „noile reguli vor aduce noi tactici**, pentru ca arbitrii 
interogați, cu excepția lui Paolo Casarin (de altfel retras din acti
vitate), să considere „că se va schimba puțin, în acest sector ches
tiunea capitală fiind diferențierea dintre ofsaidul activ și pasiv** (Tul- 
lio Lanese), nedezbătută însă de International Board.

Firește că. pro sau contra, asemenea opinii nu vor mai putea in
fluență o hotărîre (ca și) luată. Drent pentru care nu ne rămîne 
decît să revelăm că, din toamna lui 1990, se va juca fotbal fără of
said pe linie. Pentru cită vreme ?, asta vom mai vedea.

Ovidiu lOANIJOAIA

• BIATLON

„Cupa Mondială" a progra
mat la Obertilliach (Austria) 
o probă masculină de 20 km, 
cîștigată de Andre Șemisch 
(R.D. Germană), cu timpul de 
54,58 și zero puncte penaliza
re. L-au urmat concurenții so
vietici Valeri Mcdvetsev — 
55,22 și Serghei Bulighin — 
56,48.

în proba feminină de 15 km,

mWl BALCANIC
Sincere felicitări pentru a- 

cest joc aplaudat fără rezerve 
de toți cei prezenți în „Sala 
Păcii și Prieteniei", pentru in
contestabilul succes, generator 
de reale speranțe în perspec
tiva C.M., competenților an
trenori Cornel Oțelca și Va
lentin Samungi, tuturor celor 
14 sportivi folosiți ! Am dori, 
însă, să vedem echipa noastră 
evoluînd mereu ca sîmbătă 
(indiferent de adversar) și 
nu așa cum a făcut-o zilele 
trecute. Are VALOARE, se 
poate deci!

Au marcat : Dumitru 8, Za
haria 5, Berbece 5 (2 din 7 m), 
Ghimeș 4, Neagu 2, respectiv 
Saracevici 7 (5), Tomliano-
vici 4, Kliaici 3, Prokici și 
Knezevici cîte 2, Ielcici, Tîr- 
boievici, Skrbici și Kavar. Ar
bitri: N. Psaltis și K. Kasama- 
kis (ambii din Grecia).

In ultima partidă a celei de 
a șaptea Balcaniade, Grecia — 
Bulgaria 27—21 (13—8) ; au 
condus românii J. Mateescu și 
V. Dăricescu. 
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ITALIA (etapa a 16-a) : Cesena
— Sampdoria 1—2, Cremonese — 
Barl 0—2, Fiorentina — Inter 
2—2, Genoa — Atalanta 2—2, Lec
ce — Ascoli 1—1, Napoli — Bo
logna 2—0 (Careca și Baroni), 
Roma — Juventus 1—0 (Desi- 
derl), Udinese — Lazio o—2. Me
ciul Milan — Verona se va juca 
la 3 ianuarie 1990. în clasament 
conduce Napoli 25 p, urmată de 
Inter, Sampdoria și Roma cu 
cîte 21 p. .

victoria a revenit schioare! so
vietice Elena Golovina — 50,51.
• HOCHEI PE GHEAȚA

în ultimul meci al turneu
lui pe care l-a întreprins în 
R.P. Chineză, echipa Torpedo 
Gorki a întîlnit la Beijing se
lecționata de juniori a țării 
gazdă. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 8—1 în favoarea ho- 
cheiștilor sovietici.

• La Katowice s-a disputat 
meciul amical dintre selecțio
natele Poloniei și R.D. Germane. 
Hocheiștii polonezi au obținut 
victoria cu scorul de 5—1 (2—1, 
2—0, 1—0).

„CUPA DAVIS" A REVENIT
(pentru a doua oară consecutiv) ECHIPEI R.F.G.

torită victoriei vest-germanilorLa Stuttgart, în „Schleyer 
Halle", unde s-a consumat, 
timp de trei zile, finala „Cu
pei Davis" ’89, reprezentativa 
masculină de tenis a R.F. Ger
mania a cîștigat și de această 
dată „Salatiera de argint", pen
tru a doua oară consecutiv. în 
urma victoriei repurtate în fa
ta celei suedeze.

Lucrurile s-au clarificat după 
primele două zile de întrecere, 
în care au avut loc, pe de o 
parte, derby-ul finalei, dintre 
Boris Becker și Stefan Edberg 
(protagoniștii celor două for
mații, nr. 2, respectiv nr. 3 în 
lume la ora actuală), încheiat 
surprinzător de rapid (6—2, 
6—2, 6—4) în favoarea primu
lui. iar pe de altă parte da-

LA ORAN (Algeria), în manșa 
a doua a finalei „Cupei Campio
nilor Africii", echipa marocană 
Raja Casablanca a întrecut cu 
4—2 (după executarea loviturilor 
de la 11 m) formația locală Mou- 
loudia și a cucerit trofeul. La 
încheierea timpului regulamentar 
de joc scorul a fost 1—0 în fa
voarea formației algeriene. Au 
asistat peste. 60 000 de spectatori, 
în primul joc echipa Raja Casa
blanca cîștigase cu același scor : 
1—0.

LA ZURICH a avut loc tra
gerea la sorți a grupelor Cam
pionatului European pentru ju
niori (18 ani). Echipa României 
va juca în grupa a 2-a, alături 
de formațiile Bulgariei, Ciprului 
și Ungariei.

FINALA „Cupei Intercontinen
tale" la fotbal, disputată dumi
nică la Tokio, a fost cîștigată de 
formația italiană A.C. Milan, 
care a învins cu scorul de 1—0 
(0—0, 0—0) echipa columbiană
Nacionai Medellin.

Unicul gol al partidei a fost 
înscris în minutul 118 de Evani.

SFERTURILE de finală ale 
Campionatului European rezervat 
echipelor de tineret se vor des
fășura după următorul program: 
Iugoslavia — Bulgaria ; U.R.S.S.
— R.F. Germania; Cehoslovacia — 
Suedia ; Italia — Spania.

• în meciul inaugural al
tradiționalului turneu de la 
Moscova, dotat cu premiul zia
rului „Izvestia", selecționata 
Cehoslovaciei a întrecut cu sco
rul de 5—3 (1—2, 1—1, 3—0)
reprezentativa Finlandei. Au 
marcat Beranek, Hoștolak, Vlk, 
Sreșen, Radek, respectiv Leh- 
tonen, Helminen, Kulonen. E- 
chipa U.R.S.S. a învins cu 6—1 
(3—0, 0—0, 3—1) formația R.F. 
Germania, iar selecționata Ca
nadei a întrecut cu 3—2 (0—1, 
0—0, 3—1) reprezentativa
Suediei.
• în ultimul meci al turneu

lui întreprins în S.U.A., echi
pa sovietică Himlk Voskre- 
sensk a întrecut cu scorul de 
6—3 (1—3, 4—0, 1—0) formația 
St. Louis Blues.

în partida de dublu, de data 
aceasta una extrem de greu 
obținută : Boris Becker, Eric 
Jelen — Jan Gunnarsson, An
ders Jarryd 7—6, 6—4, 3—6, 6—7, 
6—4. La scorul general de 
2—1 (Mats Wilander îl învinse
se, la limită, vineri. în parti
da inaugurală, pe Carl-Uwc 
Steeb cu 5—7, 7—6, 6—7, 6—2, 
6—3), practic numai printr-o 
minune ar fi putut scăpa gaz
dele victoria. Aceasta, firește, 
nu s-a produs, Becker (în ma
re formă) dispunînd, scc. de 
Wilander (6—2. 6—0, 6—2 !) și 
consfințind astfel, doar după 
patru meciuri, victoria echipei 
sale. (Doina STANESCU).

ÎN ETAPA de sîmbătă a cam
pionatului englez lidera clasa
mentului, Arsenal Londra, a în
vins cu 3—2 pe Luton Town. 
Alte rezultate : Chelsea — Li
verpool 2—5 ; Charlton — Crys
tal Palace 1—2 ; Coventry — 
Wimbledon 2—1 ; Milwall — As
ton Villa 2—0 : Norwich — Derby 
1—0 • Manchester United — Tot
tenham 0—1 ; Sheffield — Q.P. 
Rangers 2—0.

ÎN CUPA R.F.G. s-a desfășu
rat al treilea meci al sferturilor 
de finală : Eintracht Braun
schweig — V.f.L. Osnabruck (am
bele din liga secunda) 3—2, 
Astfel, pînă acum, pentru semi
finale s-au calificat echipele 
Werder Bremen, F. C. Kaisers
lautern și Eintracht Braun
schweig. A patra semifinalistă 
va fi cunoscută după întîlnirea 
Offenbach — Duisburg.
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