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Sub președinția tovarășului

Nl CO LAE CEAUȘESCU
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| Simbătă 6 decembrie 1986 |

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 5 decembrie, a 
avut loe ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C, a! 
P.C.R.
• In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat 
RAPORTUL CU PRIVIRE LA 
PROIECTUL PLANULUI NA
TIONAL UNIC DE DEZVOL
TARE ECONOMICO-SOCIALĂ 
A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA PE ANUL 1987, 
RAPORTUL CU PRIVIRE LA 
PROIECTUL PLANULUI DE 
DEZVOLTARE A AGRICUL
TURII, INDUSTRIEI ALIMEN
TARE, SILVICULTURII ȘI 
GOSPODĂRIRII APELOR PE 
ANUL 1987 și RAPORTUL 
PRIVIND PROIECTELE PLA
NULUI FINANCIAR CENTRA
LIZAT AL ECONOMIEI NA
ȚIONALE ȘI BUGETULUI DE 
STAT PE ANUL 1987.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere contri
buției hotărîtoare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la 
fundamentarea și elaborarea, pc 
baze profund științifice și re
aliste, a acestor documente 
care, prin prevederile lor, a- 
sigură realizarea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al partidului privind dez
voltarea economică și socială 
a țării in perioada cincinalului 
1986—1990.

întreaga activitate dc elabo
rare a proiectelor de plan șl 
de buget pe 1987 s-a desfășurat 
sub conducerea directă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care a examinat, in mai multe 
etape, împreună cu ministerele, 
centralele și întreprinderile re
prezentative, nivelurile de dez
voltare în anul viitor și pe 
intreaga perioadă 1988—1990, 
eăile și soluțiile pentru asigu
rarea creșterii economice in
tensive. in scopul Înfăptuirii, 
in linii generale, in acest cin
cinal, a Programului partidului 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate. al 
trecerii României la un stadiu 
superior — de tară socialistă 
mediu dezvoltată.

Comitetul Politie Executiv a 
aprobat in unanimitate toate 
aceste documente si a hotărî! 
ca ele să fie supuse dezbaterii 
plenarei C.C. al P.C.R. și, apoi, 
adoptării lor de către Marea 
Adunare Națională.

IN LEGĂTURĂ CU ACESTE 
DOCUMENTE, A LUAT 
CUVlNTUL TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU. 
SECRETARUL GENERAL AL 
PARTIDULUI a subliniat că 
planul pe 1987 pune un accent 
deosebit pe creșterea continnă 
a forțelor de producție, afir
marea cu putere a noii revo
luții tehnico-știintifice șl a 
noii revoluții agrare, dczvol-

gtarea bazei proprii de materii 
Prime și a agriculturii, ridi
carea nivelului tehnie și calita
tiv al produselor, sporirea mai 
rapidă a productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor ma
teriale, in vederea creșterii sus
ținute a venitului national și 
ridicării continue a nivelu
lui de trai al populației.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras a- 
tențla asupra necesității de a 
se lua toate măsurile și de a 
sa acționa eu cea mai mare ho- 
tărîre pentru îndeplinirea în 
cele mai bune conditiuni a pre
vederilor stabilite, a progra
melor de perfecționare a orga
nizării și modernizării produc
ției, de normare economico- 
financiară, tn vederea valorifi
cării cu maximă eficientă a 
materiilor prime, energiei 
combustibililor, ridicării 
continuare a calității și nive
lului tehnic al produselor, fo
losirii depline a tuturor capa
cităților de producție, prin or
ganizarea mat bună a activită
ții de întreținere st reparație a 
mașinilor M utilajelor, pentru 
asigurarea unei eficiente supe
rioare tn toate domeniile de 
activitate.

Secretarul general al partidu
lui a atras, de asemenea, aten
ția asupra necesității de a se 
lua măsuri hotărite pentru Îm
bunătățirea tn continuare a ac
tivității tn agricultură. Îndeo
sebi in zootehnie, în vederea 
realizării tn bune conditiuni a 
tuturor obiectivelor stabilite în 
planul pe anul viitor.

In ee privește planul finan
ciar și bugetul pe 1987, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că prevederile aces
tora trebuiesc considerate, la 
venituri, ea minime, iar la 
cheltuieli ca maxime, și a cerut 
organelor financiare, ministe
relor si acționeze permanent 
pentru Îmbunătățirea activității 
economieo-finanoiare a tuturor 
unităților, pentru creșterea ve
niturilor și reducerea cheltuie
lilor, pentru sporirea eficientei 
întregii activități economice.

In vederea realizării in cele 
mal bune conditiuni a pianu
lui pe 1987 — cel de-al doilea 
an al cincinalului — tovarășul 
Nicolae Ceaoșescn a cerut ca 
toate cadrele de conducere, de 
partid șl de stat, să-și sporeas
că exigenta și spiritul de răs
pundere In Îndeplinirea sarci
nilor încredințate. In rezolva
rea operativă a tuturor proble
melor de care depinde buna 
desfășurare a muncii, in gos
podărirea cu maximă eficiență 
a resurselor materiale șl bă
nești, a avuției naționale a 
poporului. Trebuie luate ase
menea măsuri — a subliniat 
secretarul general al partidului g 
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PATRU VICTORII
ROMANEȘTI

IN CONCURSUL
DE NATAȚIE
DE LA BRNO

că
in

ță

învingă-

m liber, 
situat pe

l’RAGA, 5 (Agerprcs). în 
drul tradiționalului concurs 
ternatlonal de natatie de 
Brno, înotătoarele românce s-au
numărat printre -protagonistele 
întrecerii, terminind 
toare în patru probe.

în proba de ‘-200 
Tamara Costachc s-a
primul loc, cu timpul de 2 :02,69, 
fiind urmată de coechipierele 
sale Luminița Dobrescu — 
2:03.58 st Noemi Lung — 
2:04.22.

Celelalte trei victorii au fost 
obținute de Anca Pătrășcoin 
— 2:16,22 la 200 m spate, Stela 
Pura — 2:19,01 la 200 m fluture 
și Noemi Lung — 4:44,10 
proba de 400 m mixt.- - •

In

Finalele „naționalelor" la tenis de masâ

CAMPIONII DE ANUL TRECUT
SI-AU PĂSTRAT TITLUL LA DUBLU MIXT
!>

ARAD, 5 (prin telefon). Con
form tradiției, si ediția din a- 
cest an a Campionatelor Națio
nale individuale pentru seniori 
la tenis de masă a debutat cu 
proba de dublu mixt, întrecere 
la startul căreia s-au prezentat 
48 de cupluri din 26 de clu
buri si asociații sportive, prin
tre favorit! aflîndu-se Vasile 
Florea — Otilia Bădescu. Si- 
mion Cri șan — Liana Mă- 
cean, Andras Fejer — Maria 
Alboiu. Călin Creangă' — Maria 
Bogoslov si alții.

La capătul unor partide fru
moase. multe dintre ele cu re
ale virtuți tehnico-tactice și 
spectaculare, campionii de anul 
trecut, Vasile Florea (Univer
sitatea ASA Craiova) si Otilia 
Bădescu (Spartac CSȘ 1 Bucu
rești) și-au păstrat titlul, ei 
dovedindu-se indiscutabil cei 
mal buni de-a lungul competi
ției, victoriile realizate în fie
care dintre meciurile iucate 
fiind, mai toate, fără drept de 
apel. O frumoasă comportare 
au avut-o la rîndul lor Călin 
Toma (Universitatea ASA) și

Kiuga Lohr (Constructorul 
IJGCL Tg. Mureș) care s-au 
clasat pe locul secund, ei „țîș- 
nind“ in premieră pe această 
poziție. De altfel, trebuie să 
remarcăm că dintre perechile 
podiumului ediției precedente, 
doar două s-au mai menținut : 

. campionii și Simian Crișan 
(CȘM Cluj-Napoca) — Liana 
Măcean (CS Arad). In schimb, 
Andras Fejer (Tehnoutilaj O- 
dorheiul Secuiesc) — Maria Al
boiu (Metalul CSȘ Rm. Vil
cea) au fost, neașteptat, eli
minați încă din optimile de 
finală, ca si .,bronzul" de anul 
trecut. Călin Creangă (Sticla 
CSȘ Bistrița) — Maria Bogos
lov (Metalul CSȘ Rm. Vilcea).

Așadar, Vasile Florea și O- 
tilia Bădescu. practicînd un joc 
sigur și eficace, s-au impus 
detașat. învingînd, cu 2—1 (—16, 
10, 14) pe Benone Grigore (Me
canică Fină București) — Li
liana Florea (Unirea Tricolor

Emanuel FĂNTANEANU

(Cbntinuare in pag 2-3)

Miine, In etapa a 16-a a Diviziei A, la fotbal

MECIURI ATRACTIVE PE TOATE TERENURILE
• La Brașov, Ștefănescu așteaptă - interesat - fosta-i echipă • In Giulețti, Rapidul a mai pierdut 
puncte la buzoieni. Acum, insă, nu-și mai poate permite... • La Pitești, o nouă remiză î • Atenție, 
studenți bucureșteni I In Regie vine... profesorul • La Hunedoara, localnicii încearcă reabilitarea

• După semisuccesul de la Bacău, fotbaliștii gâlățeni 
Petroșani, din nou va fi greu pentru... Jiul • La Moreni, meciul 

celor trei semne : 1, x, 2
\\\\\\\\\\\\\\x\\\\\vPROGRAMUL JOCURILOR vt\\\\\\\\\\\^^ 
s <2

in dauna echipei din Rm. 
țintesc, acasă, unul deplin •

Vilcea 
La

6.
7.
8.
9.

10.
11. 

^12. 
g 13. 
g 14.
I

CLASAMENTUL
1.. STEAUA
2. Dinamo
3. Sportul Stud. 
4-5. Victoria

F.C. Argeș 
F.C. Olt 
Petrolul
F.C.M. Brașov 
S.C. Bacău 
Otelul 
Univ. Craiova 
Corvinul 
„U“ CluJ-Nap. 
Rapid 
Gloria 
Chimia 
Jiul 
Flacăra

15.
16.
17.
18.

16 14 2 0 39- 5 30
14 9 3 2 40-13 21
15 7 2 5 27-15 17
15 7 3 5 18-14 17
15 7 3 5 15-11 17
14 7 3 4 15-12 17
16 5 7 4 13-11 17
15 8 0 7 16-19 16
15 6 3 6 18-24 15
15 4 6 5 14-13 14
15 4 6 5 12-13 14
15 5 3 7 24-25 13
15 5 2 8 18-20 12
15 5 2 8 16-26 12
15 6 0 9 15-36 12
15 4 3 8 18-28 11
15 3 2 10 11-23 8
15 3 1 11 10-31 7

Ieri, in devans :

STEAUA - PETROLUL 3-0 . (1-0) 
(Continuare In pag 2-3) S Cronica meciului, in pag. 2—3.

Azi și • miine, meci de mare interes in sala Floreasca

TRADIȚIONALUL DERBY STEAUA - DINAMO LA BASCHET» -

la Cluj-Napoca, meciul dintre „U“ șl Voința,
ocupantele locurilor 1 și 2 la clasamentul feminin

Ca mal întotdeauna cînd se 
întilnesc echipele Steaua șl • Di
namo, situația acestor fruntașe 
ale baschetului românesc în cla
samentul Diviziei A este sensi
bil apropiată, așa cum se pe
trece și acum, cînd cifrele In
dică : 
1. Steaua
I. Dinamo

Campionii 
actualul loo I unui singur punct 
obținut în plus în dubla întâl
nire susținută în compania dl- 
namoviștllor în turul inaugural 
al competiției, el plerzînd în 
prima zl cu 85—91, dar cîștlgînd 
apoi cu 88—79. Tn aceste condi
ții, este de prevăzut că șt cele 
două meciuri care se dispută 
azi (ora 17,30) șt milne (ora
II, 30) în sala Floreasca vor a- 
vea o înaltă cotă de Interes, a- 
tît Steaua, cit șl Dlnamo tn- 
cercînd să obțină o diferențiere 
ceva mai substanțială. Aceasta 
înseamnă că publicul este Invi
tat să asiste la întreceri care 
promit partide dinamice ca des-

18 17 1 1823:1423 35
18 17 1 1860:1444 35 

țării își datorează

•prin evo-fășurare și captivante _ 
luțla scorului. Sperăm că Cer
nut, Nlculescu, Ermurache, VI- 
nereanu șl ceilalți jucători, ma
joritatea componențl al lotului 
național, vor ști să răspundă aș
teptărilor publicului prin pres
tații ctt mal bune, ca șl prln- 
tr-o 
cum se cuvine din partea celor 
mai valoroși practlcanțl al bas
chetului din țara noastră.

Șl în Campionatul Național fe
minin are loc un derby, la .Cluj- 
Napoca, intre Universitatea șl 
Voința București (ocupantele 
locurilor 1 șl, respectiv, 2 tn Pla
sament) ; studentele apar drept 
favorite prin faptul că in pri
mul tur, în sala Floreasca, ele 
au obținut o dublă victorie în 
fața cooperatoarelor.

Programul etapei — MASCU
LIN, GRUPA 1—S : Steaua — Di
namo București (locurile ocupa
te în clasament : 1 și, respectiv, 
2, rezultatele anterioare : 1—1),
Rapid București — Din a mo Ora
dea (3—4, 1—1), tarul Constan-

disciplină exemplari, așa

ța — ICED CSȘ 4 București 
(C—5, 0—2) ; GRUPA 7—12 : CSU 
Balanța Sibiu — Politehnica Spor
tul Studențeso București (8—17, 
2—0), RAMIRA Baia Mare — U- 
niversltatea CSȘ Viitorul Cluj- 
Napoca (10—12, 1—1), Academia 
Militară Mecanică Fină Bucu
rești — Politehnica CSȘ Unirea 
Iași (7—9, 1—1) ; FEMININ. GRU
PA 1—s : Universitatea csș vi
itorul Cluj-Napoca — Voința CSȘ 
2 București (1—2, 2—0), Olimpia 
București — Chimistul CSȘ Rm. 
Vilcea <5—4, 0—2), “..........
CSȘ Timișoara — 
Sportul Studențesc 
(6—3, 0—2) ; GRUPA 
pld-Progresul București 
bila-CSȘ Satu Mare 
2—0), Comerțul CȘȘ Tg. Mureș — 
Robotul IPEP. CSȘ Bacău (9—12, 
0—2), Voința Brașov — Crlșul 
CSȘ 2 Oradea (8—11, ’1—1).

Programul meciurilor din Ca
pitală — sala Floreasca, simbâtâ 
de la ora 16, duminică 
ora 10 : Academia Militară 
litehnlca Iași (m). Steaua 
namo (m) : sala Rapid, 
ora 15,30 și de la ora 9 : 
Progresul — Mobila (f), Rapid — 
Dlnamo Oradea (m) ; sala Olim
pia, ora 15 șl ora 9 : Olimpia — 
Chimistul (f).

Politehnica 
Politehnica 

București 
7—12 : Ra-

Mo- 
(7—10

de la
— Po-
- Dl- 
de la 
Rapid-

Brașov :
București :

Pitești : 
București :

OȚELUL 
JIUL 
FLACĂRA

F.C.M. - UNIV. CRAIOVA
RAPID - GLORIA BUZĂU

(Stadionul Giulețti) 
F.C. ARGEȘ - VICTORIA 
SPORTUL

(Stadionul
Hunedoara : CORVINUL
Galați :
Petroșani :
Moreni :

Toate partidele vor începe la ora 13.

- VICTORIA
- F.C. OLT
Sportul Stud.)
- CHIMIA RM. VILCEA
- „U* CLUJ-NAPOCA
- DINAMO
- S.G BACĂU

1’ Î&W’

n
,£l.

WS 7.
Sic.

wl «Ml®»

Pițurcă plasează balonul pe lingă portarul Liliac și înscrie al treilea 
gol al echipei sale in meciul cu Petrolul. Foto: Aurel D. NEAGU

*,
Penultimele partide duble la polo

SE APROPIE ORA
Astăzi șl milne este programa

tă penultima etapă a meciurilor 
duble In Divizia A de polo. In 
cel mal Interesant med se în- 
tîlnesc Dinamo, singura echipă 
neînvinsă în acest sezon, lidera 
autoritară a campionatului, și 
Steaua, ocupanta locului 3. Par
tidele sînt programate de la ora 
17 (azi) șl IU (duminică). In 
deschidere, la „Floreasca", de la 
ora 18, respectiv 10, Rapid Bucu
rești primește vizita Voinței 
Cluj-Napoca. Al treilea joc din 
seria I — la Oradea, între Crl- 
șul șl Progresul București.

MARILOR DECIZII
In seria a n-a valorică : Con

structorul Tlrgu Mureș — CSȘ 
Triumf, Progresul Oradea — CSU- 
TMUCB, Vagonul Arad — I. L. 
Timișoara.

După disputarea restanțelor, 
clasamentul primei serii se pre
zintă astfel :

1. 
2.
3.
4.
5.
8.

2
1
2
4
3

DINAMO 21 19
Crișul 21 16
steaua 21 12
Rapid 21 4
Progresul 21 3
Voința 21 2



EXECUTIV Al C.C. Al PUI
(Urmare din pag. 1)

necesi- 
ale ln-

exunl-

— incit actualul cincinal să de
termine o schimbare radicală 
a întregii activități» ații din 
punctul de vedere al organi
zării și perfecționării produc
ției. -al calității Si eficienței, 
cit și în ce privește spiritul 
de răspundere, modul de a 
ginții și acționa al oamenilor, 
al cadrelor de partid si de 
stat din toate sectoarele vieții 
economice si sociale.

In continuare, Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat RAPORTUL PRIVIND 
BALANȚELE PRINCIPALELOR 
PRODUSE AGROALIMENTARE 
DIN RECOLTA ANULUI 1986. 
S-a apreciat că recolta bună 
obținută in acest an asigură 
aprovizionarea corespunzătoare 
a populației cu produse agro- 
aiimentare, precum și 
tățile de materii prime 
dustriei.

A fost, de asemenea, 
nat si aprobat PROGRAMUL 
PRIVIND AUTOCONDUCEREA 
ȘI AUTO APROVIZIONAREA
PENTRU ASIGURAREA BUNEI 
APROVIZIONĂRI A POPU
LAȚIEI CU PRODUSE AGRO
ALIMENTARE ȘI BUNURI 
INDUSTRIALE DE CONSUM 
PE PERIOADA 1 OCTOMBRIE 
1986—30 SEPTEMBRIE 1987. 
Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că prevederile progra
mului sînt în deplină concor
danță eu hotărî rile Congresului 
al XIH-iea al partidului și se 

. înscriu în ansamblul măsurilor 
de perfecționare a organizării 
și conducerii activităților din 
industrie și agricultură, de gos
podărire rațională a resurselor 
si repartizare judicioasă a 
fondului de marfă pe întreg 
teritoriul țării. Nivelurile pro
puse în program asigură o apro
vizionare corespunzătoare a 
populației ou produse agroali- 
mentare și industriale de larg 
consum, precum și necesitățile 
de materii prime ale economiei 
naționale.

Programul situează in centrul 
atenției grija deosebită pentru 
sporirea pe toate eăile a pro
ducției agricole, vegetale și ani
male, la nivelul cerințelor noii 
revoluții agrare, stabilind eă 
aprovizionarea fiecărui județ, a 
fiecărei localități, se va faee 
In raport nemijlocit cu reali
zarea producției planificate și 
en respectarea riguroasă a pre
vederilor legale privind asigu
rarea fondului central de stat 
și a fondului ce se constituie 
la nivelul fiecărui județ. Con
siliile populare, ca organe ale 
autoconducerii teritoriale, poar
tă întreaga răspundere pentru 
realizarea producției agroali- 
mentare planificate, ea și pen
tru încadrarea strictă In consu
murile stabilite.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărî t CONVOCAREA PLE
NAREI COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN PENTRU 
ZILELE DE 9 ȘI 10 DECEM
BRIE.

In cadrul ședinței Comitetului 
Politic Executiv, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU A 
PREZENTAT O INFORMARE 
PRIVIND VIZITA OFICIALA 
DE PRIETENIE EFECTUATA 
IN TARA NOASTRĂ, IN ZI
LELE DE 20 ȘI 21 NOIEM
BRIE, DE TOVARĂȘUL SI
NAN HASANI, PREȘEDINTELE

Știam că oefertatii constănțeni 
M mtndrese cu rezultate re
marcabile in activitatea pro
ductive îi știam, deopotrivă, și 
mari iubitori ai sportului O 
discuție pe această temă eu 
secretarul asociației sportive 
C.F.R. Aurel Ghimpău, ne-a 
dezvăluit multe aspecte intere
sante. în primul rtad, fapttfl că 
peste. 80 la sută dintre lucrăto
rii din Atelierul de zonă. De
pou și Revizia de vagoane sînt 
angrenați in atractivele campio
nate interne de fotbal, șah. 
tenia de masă etc., iau parte in 
număr mare la oompefifiUe de 
maSă din cadrul Dacladel. în
deosebi la cele cuprinse ta pro
gramul „ceferiadelor". Numărul 
celor care practică sportul la 
C.F.R. Constanta trece de 3 500. 
O cifră care ilustrează dragos
tea oamenilor muncii de aici 
pentru activitățile recreative $1 
argumentează forța acestei aso
ciații cu Îndelungate tradiții 
sportive. Devin astfel explicabi
lă afirmarea ceferiștilor eon-

PREZIDIULUI 
SOCIALISTE 
IUGOSLAVIA.

REPUBLICII g 
FEDERATIVEI 

--------------------- |
Comitetul Politic Executiv ag 

dat o Înaltă apreciere rezulta-^ 
telor vizitei, convorbirilor din- g 
tre tovarășul Nicolae CeaușescuȘ 
și tovarășul Sinan Hasani, sub- S 
linlind că acestea au marcat ung 
nou moment important in dez- g 
voltarea tradiționalelor relații g 
de prietenie și colaborare romă- g 
no-iugoslave. S-a apreciat căg 
vizita a oferit posibilitatea e- g 
xaminării problemelor funda- g 
mentale ale întăririi conlucrării g 
româno-iugoslave, Îndeosebi in g 
domeniul economic ți tehnico-g 
științific. A fost evidențiată g 
însemnătatea înțelegerilor con- g 
venite privind extinderea in g 
continuare a colaborării și eo-g 
operării în producție — tn do- g 
meniiie electronicii, electroteh- g 
aleii, construcțiilor de mașini, g 
chimiei, petrochimiei și in alte g 
domenii de interes comun —, g 
precum și pentru lărgirea și g 
diversificarea schimburilor deg 
mărfuri, pe bază de acorduri g 
de lungă durată, eare să asi- g 
gure stabilitate și continuitate g 
bunelor raporturi existente tn- g 
tre țările și popoarele noastre, g 
S-a subliniat, de asemenea, im-g 
portanța Înțelegerilor conveni- 
te privind dezvoltarea in con- g 
tinuare a colaborării în dome- g 
niile științei, învățâmintului și g 
culturii, în scopul adîncirii cu- g 
noașterii reciproce, al întăririi g 
conlucrării multilaterale dintre g 
popoarele celor două țări.

Comitetul Politic Executiv a g 
apreciat în mod deosebit schim- g 
bul de vederi dintre tovarășul g 
Nicolae Ceaușesou și tovarășul g SÎYlfl.n Ffajcani roi orixzivo la nrn- 
blemele internaționale i______,
și, îndeosebi, la căile și mijloa- g 
cele de acțiune pentru redu-g 
cerea încordării din viața inter- g 
națională,-pentru oprirea cursei^ 
înarmărilor și ' trecerea la de-g 
zarmare, în primul rind la de- g 
zarmarea nucleară, pentru în- g 
tărirea securității și colaborării g 
in Europa și in întreaga lume, g 
In cadrul convorbirilor a fost g 
reafirmată hotărirea României g 
și Iugoslaviei de a lărgi șl a- g 
profunda și mai mult cola- g 
borarea și conlucrarea lor pe g 
plan extern, de a-și aduce con- g 
tribuția activă la afirmarea fer- g 
mă a politicii de destindere, g 
de dezarmare, de eolaborare și g 
pace. Ia realizarea unei Europe g 
unite, fără arme nucleare. Tot- g 
odată, a fost relevată hotărirea g 
celor două țări de a milita și g 
în viitor pentru dezvoltarea co-g 
laborării bilaterale și multilate- g 
rale intre toate țările balcanice, g 
pentbu transformarea Balcani- g 
lor intr-o zonă a păcii, g 
securității, înțelegerii și bunei g 
vecinătăți, fără arme nucleare g

Sub genericul Dacladel. te 
județul Bihor au avut loc două 
finale republicane In cadrul 
„Cupei Centrocoop", una tra
dițională — a VIII-a ediție a 
Întrecerilor de tenis de masă 
— și alta in premieră, la sah. 
Gazde, in cazul tenisului de 
masă. Sala sporturilor din O- 
radea. în același timp, șahiștii 
s-au Întrecut In foaierul hote
lului „Lotus" din Băile Felix. 

Cu experiența acumulată de-a 
lungul anilor, activul Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Producție, Achiziții si Desfa
cere a Mărfurilor a reușit să 
asigure întrecerilor o desfășu
rare ireproșabilă, de bună sea
mă sl cu sprijinul sportivilor 
participanți, care au făcut do
vada unei bune pregătiri sl a 
unei discipline ferme. „La reu
șita finalelor — finea să su
blinieze reprezentantul Centro- 
coop. tovarășul Grigore Ceean, 
președintele Comisiei de orga
nizare — și-au adus contribuția, 
de asemenea, conducerea 
UJCOOP Bihor, precum șl 
consiliul asociației' sportive 
Spartae din Oradea, reprezen
tanții C.J.E.F.S. și al celor 
două federații Ia disciplinele Ia 
care au avut Ioc întrecerile".

Finala la tenis de masă a 
revenit Antoanelei Bodi, mun
citoare la. UJCOOP Arad, A- 
lături de ea au urcat pe po- 

_______  —   , djum Adriana Bărbuță (Bihor) 
Sinan Hasani ou privire la pro- și Elena Pleșca (Bistrița-Nă- 

actuale g săud). Băieții și-au desemnat

și chimice.
Aprobînd 

zuitateie 
Politic Executiv a indicat gu
vernului, ministerelor, celorlal
te organe centrale să 
șurile ee se Impun 
transpunerea in viată 
legerilor convenite cu _ 
noii Intîlniri româno-iugoslave 
la nivel inalt, pentru dezvol
tarea pe multiple planuri a 
tradiționalelor raporturi de 
prietenie și colaborare dintre 
țările, partidele si popoarele 
noastre.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro; 
bleme curente ale activității 
de partid și de stat '

in unanimitate re- 
vizitei, Comitetul

ia mă- 
pentru 

a înțe- 
prileju!

La C. F. R. Constanța SPORTUL, PE LINIA..
stănțeni și ta perimetrul per
formanței, Prin cele 8 secții afi
liate. precum șl realizarea unei 
excelente baze sportive cuprin- 
zînd două terenuri de fotbal, 
unu] de rugby, o arenă de po
pice. CU patru piste, o sală .de 
șah si tenis de masiă... Condi
ții oare au contribuit atît la 
creșterea permanentă a numă
rului amatorilor de sport, cit și 
la unele rezultate valoroase ta 
planul performantei.

Nu-1 de mirare,, decâ, că po
picarii funii component! ai re
prezentativelor de juniori — 
A. Bucevschi — și de seniori 
— C. Frigea si C. Silvestru), 
pregătiți de G. Dinu, activează 
ta Divizia A, seria Sud, și că 
ta mal multe rtaduri. echipa 
lor s-a numărat printre fina
liste, In această ediție a cam
pionatului țintind un loc pe 
podium. Nu surprinde nici po
ziția constant fruntașă. în di
vizia secundă, a rugbyștilor Iui 
A. Rădulescu, care au fost de 
mai multe ori pe punctul de

ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
LA TENIS DE MASA Șl ȘAH

Județului Bihor: sota noilma pentru
organizarea celor OouA llnalc republicane

La sfîrșitul acestei săptâmini

ÎNTRECERI FINALE ÎN CADRUL DACIADEI
în marea arenă a Dacladel, la 

acest sfîrșlt de săptămînă sînt de 
consemnat două interesante finale 
republicane în competițiile sporti
ve de masă.

La Reșița, de pildă, fruntașii pe 
Județe la popice (sportivi din me
diul sătesc) vor fl prezențl la În
trecerile din cadrul „Cupei U.N.-

......  SrKBMBaaHBHBK 

Ultimele jocuri ale turului Diviziei A 4c popice

GLORIA BUCUREȘTI (m)-SINGURA ECHIPĂ NEÎNVINSĂ

Înaintea

In Campionatul Diviziei A de 
popice se dispută etapa a IX-a, 
ultima din turul competiției. Din
tre formațiile fruntașe, care după 
cele opt confruntări se află pe 
primele locuri În cele patru cla
samente, o comportare de excep
ție a avut echipa masculină Glo
ria București, fosta campioană a 
țării, singura divizionară neînvin
să dintre cele 40 care activează în 
campionat. Meritul revine,' firește, 
jucătorilor, bine pregătiți șl în a- 
ceastă ediție a întrecerilor (antre
nor Cristea Costache, secund A- 
lexandru Cătineanu, care este și 
jucător). Alte formații care ter
mină turul pe poziții fruntașe sînt 
Olimpia București, Metalul Ro
man — o revelație a sezonului de 
toamnă, Unio Satu Mare — cea 
mal omogenă echipă din seria 
"Nord, care a reușit să cîștlge 
puncte prețioase în deplasare. 
Aurul Bala Mare, Electromureș 
Tg. Mureș (m), Voința București 
— în revenire de. formă. Gloria 
București, Rapid București, Elec
tromureș Tg. Mureș — continuă 
să-și confirme înalta el valoare 
din ediția precedentă a competl-

a promova ta „A"; ți nici fap
tul că fotbaliștii (antrenori V. 
Mihu și D. Nisior) urmăresc cu 
ardoare intrârea ta „C“. ei
fiind acum lideri detașați ta
campionatul județean, ca și
e§le de volei băieți, popice fete
și șah, sporturi eare se bucură 
de sprijinul unor inimoși șefi 
de secție din cadrul Complexu
lui C.F.R. Constanța, cum sînt 
ing. D. Hariga, H. Gheorghiu 
și L Achim. „Atletismul —• ne 
spunea interlocutorul — s-a 
prezentat foarte bine la „Cefe- 
riada" dc .la Cluj-Napoca, dar, 
avînd în vedere condițiile ma
teriale si umane (Liceul indus
trial C.F.R. — Paias fîindu-i o 
sursă bogată); așteptăm o afir
mare mai viguroasă in marea 
performanță".

Este posibil. Nu numai la a- 
tletism, cl și la alte ramuri 
sportive. După cum este posi- 
biTă 0 n,ouă creștere a procen
tului celor ce fac sport pentru 
sănătate, pentru spor de vigoa
re și recreere. „E posibil — ne

X

câștigătorul kt persoana Iui Ion 
Drăgoi, mundtor la UJCOOP 
Brașov? Pe locurile următoare 
loan Macovei (Cluj) d Dumi
tru Dărăbaa (Bihor).

La ediția inaugurală a fina
lei de sah, eea mai frumoasă 
comportare au avut-o Fănica 
Pană, muncitoare la UJCOOP 
Vadul. Persida Mititea (Arad) 
d Maria Enache (Giurgiu), cla
sate In această ordine. In ca
zul băieților, ordinea premlati- 
lor a fost: Ștefan Wedinger, 
muncitor la UJCOOP Maramu
reș, Costică Hen (Sectorul A- 
gricol Ilfov) si Mlhal Ștefănes- 
eu (București).

Fruntașilor in Întrecere le-au 
fost decernate diplome, insig
ne si premii (în materiale spor- 
tlvc) oferite " 
și C.N.E.F.S. 
parte dintre finaliști. 
gestia reprezentanților 
fiilor de tenis de masă 
au fosrt recomandați 
secțiile de performantă 
unor cluburi din Capitală sl din 
județe. Pentru că. si de data 
aceasta, competiția a scos, tn 
relief câteva talente In măsură 
să confirme la viitoarele În
treceri inițiate pe plan local 
sau chiar republican. încă o 
dată Daciada reușește să reali
zeze pasul de la activitatea 
sportivă de masă la cea de 
performantă, unul din atribu
tele competiției sportive națio
nale. descoperind valori capa
bile să iasă din anonimat

de CENTROCOOP 
în sedași timp, o 

la su- 
federa- 
si sah. 
pentru 

ale

C.A.P.“. In același timp, la Iași 
este programată Dlnamovlada la 
judo. In ambele orașe, organizato
rii au făcut preparative speciale 
pentru reușita deplină a acestor 
Întreceri, care încheie suita de 
competiții eu finale pe tar* din 
cadrul Dacladel 1986.

țiel, cînd a cîștlgat titlul șl a de
venit prima formație a continen
tului, cucerind primul loc. Ia tur
neul final al C.C.E., Hidromecani
ca Brașov șl Voința Oradea (f). 
Dar lată situația seriilor 
etapei finale a turului :

FEMININ — seria Sud : 
ta București 12 p (7322

L vom- 
_ ______ ,___________  popice
doborite în Jocurile din deplasa
re), 2.’ Gloria București 10 p (11962), 
S. Rapid București 10 p (7208) — pe 
ultimele locuri : 8. Mucava-Molld 
Vama (Suceaya) > p (11433), 9. 
Dacia Ploiești 6 p (6866), 10. Pe
trolul Bălcoi 4 p (9606) ; seria 
Nord : 1. Electromureș Tg. Mureș 
12 p (7202), 2. Hidromecanica Bra
șov 12 p (7136). 3, Voința Oradea 
16 p (11755)... a Constructorul 
Gherla 4 p (11659), 9. Record Cluj- 
Napoca 4 p (8991), 10. Voința O- 
dorhel 9 p (6902).

MASCULIN — seria Sud : L 
Gloria București 16 p (9886), 2. O- 
llmpia București 12 ■ p (10111), 3. 
Metalul Roman 1# p (14789)— 8. 
Petrolul Cîmpina I p (19331), 9. 
Flacăra Brașov 4 p (19620). 10.
Chlmpex Constanța * p (38180) ;

ÎNTÎI!
spunea șl președintele asocia
ției sportive, ing. V. Constantin 
— nentru eă, pe lingă condițiile 
materiale deosebite. asociația 
ceferiștilor se bucură de un larg 
sprijin din partea cadrelor de 
eondneere din Regională. în 
frunte cu lag. I. Maier, director 
generating. V. Preotu, C. Cos
te», I. Iosif ș.a. Argument tn 
plus ca sportul, tn general, să 
fie mereu ne linia intîi*. Se 
Poate I

Cornel POPA

DATÎLt riNAinon M șah
între 11 și 28 decembrie au 

loc Întrecerile finale ale Cam
pionatului Național individual 
de șah, ediția 1986. Pentru titlul 
feminin, finalistele se vor în
trece la Sovata. tar turneul 
masculin va avea ea loc de 
desfășurare Sinaia.

ta trei localități — SIBIU (grupa I feminină), 
n-a feminină) și TULCEA (grupa a n-a masculii 
ieri turneel-e Diviziei A de volei.
sibiu, s (prin telefon). In par

tida inaugurală a zilei, CJS.U.- 
LM.N. GALAȚI — evident mar
cată de insuccesul de ieri in 
țața liderei — a avut o prestație 
muU sub cota obișnuită, neară- 
tind nimic deosebit in plan tac
tic, așa cum o făcuse ta pri
mele două etape. A Învins, to
tuși, pe PENICILINA IAȘI — 
lentă ta acțiuni, temătoare șl 
neîncrezătoare ta șansele ei — 
nu insă fără a ceda un set la 
o diferență zdrobitoare. Un meci 
tern, eu mari oscilații in joc 
șl pe tabela de scor, meci eare 
n-a reușit să miște tribunele.

FIȘA TEHNICA : C.S.U.-IJLN. 
GALAȚI — PENICILINA IAȘI 
3—1 (2, —4, 7, 4) s 71 de mina
te; arbitraj : Z. Moldoveana — 
C. Pltaru, corect. C.S.U.-LM.N. : 
C. Răuță, S. Gaman, I. Berdilă, 
Cr. Buzllâ, G. Cojoearu (D. Sln- 
georgean), D. Dlnică ; PENI
CILINA : G. Copcea, T. Popa, M. 
Olleanu, Cr. Blaga (G. Balaur), 
A. Preda (D. Blănaru), D. Don- 
ctu.

Continutnd seria debuturilor, 
din necesitate, echipa locală 
C.SJH. LIBERTATEA SIBIU 
nu avea cum să se gtadească 
la victorie în fața lui DINAMO 
BUCUREȘTI. Aceasta s-a impus 
ta trei seturi, Supă ce insă a 
tatimpinat o ppoziție apreciabi
lă, siblencele luptind deseori de 
la egal la egal cu Învingătoarele.riȘA TEHNICA : DINAMO
BUCUREȘTI — C.SJ«. LIBERTA
TEA SIBIU 3—6 (11, 11, 12); 65 de 
minute; arbitraj: D. Alexandrgs- 
eu — C. Manițiu, bun. DINAMO : 
O. Szentkovlcs (M. Pavel), L Ve- 
llcu (Cr. Pîrv), D. Coșoveanu (D. 
Moroșan), D. Dimofte, M. Chitic 
(A. Pralea), G. Ene; C.S.M, LI
BERTATEA: A. Domnariu (M. Mi- 
halache), A. Ștefan, A. Crefea, C. 
Bobe-Nicolae, T. Mari? (M. Po- 
poviciu, C. Vlad), L. Șerban.

Cum era de așteptat, partida 
eea mal spectaculoasă a zilei (șl, 
poate a turneului) au furnizat-o 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIO
VA și DACIA PITEȘTI. Setul H 
a fost de o valoare remarcabilă 
și foarte pasionant ca evoluție a 
scorului: 4—1, 4—6, 7—6, 7—11, 
8—12, 15—12. Campioanele nu au 
lăsat nici o speranță piteștence- 
lor, profltind mal ales de recep
ția deficitară a serviciului, de alt
fel punctul cel mai vulnerabil al 
formației Dacia. Din nou jucătoa
rele lui I. Constantineseu an e- 
talat un bagaj de cunoștințe teh
nice care o situează pe Universi
tatea C.F.R. deasupra tuturor ee- 
iortalte competitoare. Craloven- 
eele au probat Încă o dată că, In 
m olurile cu miză, știu și pot să 
se mobilizeze exemplar, ptmta- 
du-ți tn valoare capacitatea atle
tică ridicată, precum și resursele 
tehnice și tactice.FIȘA TEHNICĂ: UNIVERSITA
TEA C.F.R. CRAIOVA — DACIA 
PITEȘTI 3—6 (5, 13, 5) ; 60 de mi-

note; arbitraj 
goașe, foarte 
TEA C.F.R.: 
Tltiliuc), I. Er 
M. Șușman, M 
goi; DACIA: 
cu), M. Mari: 
BogdAned), V 
su, C. Holban

Slmbătă, de 
na — Dacia, 
aS.U.-IJH.N„ 
namo.

CRAIOVA, 
In primul me 
BUL CONST/ 
BRAȘOV, clșt 
prima echipă, 
de-a patra vie 
timp ce — ... 
cele șl-au treci 
infrîngere cc 
3—1 (11, 10, • 
cele șl-au coi 
lider, la acest 
din nou Ileai 
dăllna Ciorba; 
de la învinse 
Monica Moise 
sile Ionescu - 

Meciul al dc 
le OLTCIT CI 
RM. VlLCEA. 
3—2 (—15, 10, 
o discută cu 
de scor, pali 
dovedit din n 
ciallstă” a vi 

în ultimul 
CUIATORUL 
FLACARdt.
3—2 (14, -4, 

Șt

............... — «B

„NAȚIOI
(Urmar

seria Nord : 1. Unio Satu Mare 
14 p (25797), 1. Aurul Baia Mare 
14 p (15229), 3. Electromureș Tg. 
Mureș 10 p (20713) ... (. Progresul 
Oradea 6 p (24306), 9. Industria
Sirmel CImpla Turzil 2p (24622), 
10. C.F.R. Tg. Mureș 2 p (10215).

Cele mal interesante jocuri ale 
etapei de azi : Gloria București 
— Laromet București, Petrolul 
Băicoi — Rapid București, Voința 
Oradea — Voința Tg. Mureș (1), 
Carpațl Sinaia — Olimpia Bucu
rești, Voința București — Metalul 
Roman, Unio Satu Mare — Aurul 
Baia Mare și I.S. Cimpla Turzil — 
Constructorul Tg. Mureș (m). 
(T.R.)

București) c 
de „încălzire 
pe Florin 
Suciu (Cons 
și cu 2—0 ' 
Ignat (U 
Emilia CK-. 
București) fa 
partidă trun 
patru jucăto 
gă gamă de 
semifinale, c 
cu 2—0 (8, i 
ea (CSM CIu 
ea Urbanov 
Cugir). acest 
meritul de i 
ta această f 
joc bun. dar 
nării favor: 
Fejer — Al

Plecați de 
sideri, dar a 
dentă valoar 
Un Toma ș 
urcat treanti 
lungind, ta 
locul secund 
de dublu mi 
15) cu V. 
Bucur (STIF 
rești), 2—0 
Hettmann — 
man (CSM 
(19, —11. 1- 
gă — Mari 
turi". Fără 
mal bun jo 
l-a constitui

CÎND ETICA
Am evidențiat recent, reu

șita Campionatului Național 
sătesc de trintă dr la Brăila, 
competiție sportivă de masă 
organizată de C.C. al U.T.C., 
ta eolaborare cu C.N.E.F.S. 
Peste tot ce a însemnat efort 
de a asigura succesul deplin 
al sus-amintlte! întreceri, o 
umbră de regret...

A prilejuit-o constatarea că 
unele județe (șl nu puține I) 
n-au înțeles să trimită la a- 
cest campionat — așa cum 
prevede regulamentul Între
cerii — NUMAI sportivi ne- 
claslflcați șl, implicit, nele
gitimați, fiind o competiție 
pentru începători, pentru ti
neri care abia acum fac pri
mii pași către ieșirea din a- 
nonimat. Ignorînd o aseme
nea prevedere, ta Sala spor
turilor din Brăila s-au aflat 
nu mai puțin de 42 (patru
zeci șl doi) de concurențl re- 
prezentînd 23 de județe, prac
tic aproape o cincime dintre 
participanți, care, așa cum au 
dovedit statisticile directoratu
lui Campionatului, erau înre
gistrați ca sportivi leglti-

SPORTIV
mâți U O 
în ajunul 
comisia sp 
-acest sens
copere" cin 
a participa 
cum demo: 
mal sus m 
rile nu ma

sportivilor 
mereu !?

Greu de 
lor care au 
tele de der 
vllor în cai 
zuri factori 
consiliile jt 
ducațle fizi< 
că - nu es 
președinți s 
Arad, Arge 
Ialomița, P 
mlș, Vîlcea 
Agricol Uf» 
nume C - r 
gltimațr .Hr

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 5 DE
CEMBRIE 1986. EXTRAGEREA 
I : 58 19 2 72 30 42 62 63 37 ; 
EXTRAGEREA a II-a : 24 50 
78 29 49 56 70 64 77. FOND 
TOTAL DE CÎSTIGURI : 
1.011.407 LEI, dih care 217.662 
lei. report la categoria 1.
• ASTĂZI este ULTIMA ZI 

pentru a vă juca numerele pre
ferate la TRAGEREA EXCEPȚIO
NALĂ LOTO de mîine, dumini
că, 7 decembrie. Tragerea va a- 
vea loc In București, în sala clu
bului .din str. Doamnei nr. 2,

LOTO PRONOS
începînd de 
șurarea trage 
la radio, pe 
17,30. Numeri 
radiodifuzate, 
ceeașl zi, p< 
ora 22,20 (o 
concursului F 
misiunea „P; 
precum și lui 
8,55, tot pe 
gerea fiind p 
să participe
• Pe agend.
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atma 
or :

TULvEA, s (prin telefon). Cea 
de-a treia zi a turneului mascu
lin (grupa 7—1») a Început eu m^dul REIA.NUL SAVlNliȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA. Dor
nica să se reabiliteze după m- 
frlngerea de ieri, din partida cu 
echipa locală C.S.M. Delta, Relo
nul a luptat din răsputeri — Vițelarii, Șotron șl Diunltracbe, 
excelent serviți de Rădulescu, 
punctind cu precizie — șl a dști- 
gat primele două seturi in numai 
15 de minute I Setul următor insa a revenit clar timișorenilor, 
pentru ca in cel ultim, foarte a- 
nlmat șl spectaculos, Relonul afl-șl 
Impună punctul de vedere, lnvln- 
gfnd cu J—1 (13, —t, 12). Arbi
tri-: D. Delcea — N. Subțirică.

In meciul al doilea, TRACTO
RUL BRAȘOV a întrecut, cum era
de prevăzut, pe RAPID BUCU- I 
BEȘTI cu 3—0 (I, 15, 14). Au ar- I 

‘ ' L Covad. ■ ■ 
reuniunii, ta- 
dăruită voleiu-

I
I
I
I
I

Mă
ceș, 
loar 
Va-

tpe-
AL-
8ȘT1

;p.

bltrat: v. Tiică ■ 
tn încheierea 

tr-o sală parcă ____________
lui, entuziasmată de ascensiunea 
de formă a favoriților lor, C.SJML 
DELTA TULCEA a învins cu 3—0 
(8, 11, 5) pe C.SJH.U. SUCEAVA, 
după o partidă de ridicat nivel 
tehnic. învingătorii — în for
mația : Stanciu, stalcu (Cojoca- 
ru), Sîrbu (Cuculid), Iordache, 
Alexandrescu. Cerșenba — s-au 
dovedit mai combativi și mai 
tehnici. De la învinși „piesele" 
de bază au foot Șteflea șl Măr
ginean. Arbitrii partidei: E. Men
del — D. Baba.

Sîmbătă. de la ora 14: Relonul 
— C.S.M.U., .Poli- — Rapid,
C.S.M. Delta — Tractorul; dumi
nică, de la ora 11: Tractorul — 
Relonul, C.S.M.U. — .Poli", Ra
pid — C.S.M. Delta.

Sever NORAN
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sfer- 
. cel 
>robe 

ta

care Călin Toma și Kin.ga 
Lohr i-au întîlnit pe favoriții 
numărul 2, Simion Crlșan — 
Liana Măcean. Un meci spec
taculos cu răsturnări de scor 
imprevizibile, cu cîștig. de o 
parte si de alta, pe muchie 
de cutit. Balanța succesului — 
2—1 (20. —20. 19) — a Încli
nat in cele din urmă de par
tea perechii Toma — Lohr, dar 
victoria putea să revină tot 
atît de bine si adversarilor, cu 
mai multe neatenții totuși ta 
finalurile de set.

Era de. așteptat ea finala 
dintre Vasile Florea — Otilia 
Bădescu șl Călin Toma — Kin
gs Lohr să ofere un 
spectaculos, pe măsura 
sportivilor. A fost Insă 
evident tactic, ta care 
colul a fost sacrificat 
voarea eficientei. Din

meci 
valorii 
un joc 
specta- 
tn fa- 

acest 
punct de vedere Florea si Bă
descu au fost superiori, ei a- 
vînd totodată si un plus de 
vigoare fizică, ceea 
permis să-și adjudece o victo
rie netă : 2—0 (13. 11). în eare 
scorul este elocvent ta pri
vința diferenței dintre cele 
două cupluri.

Clasament : 1. Vasile Florea 
— Otilia Bădescu, 2. Călin To
ma — Kinga Lohr, 3. Eugen 
Borca — Rodica Urbanovici si 
Simion Crișan — Liana Mă
cean.

Concursul continuă sîmbătă 
și duminică.

ce le-a

ÎN SUFERINȚĂ...
în 

les- 
de 

(așa 
±fra 
ate
ista

ștea

lgur 
mor 
din 

zău,
Tl- 

orul 
Ifiea

tlve. Este fără nici un du
blu că nici un activist spor
tiv cu muncă de răspundere 
n-ar fi lăsat să apară vreo 
neconcordanță în materie. 
Considerăm că vina o poartă 
comisiile de resort din ju
dețe, unii instructori meto- 
dlștl care aveau datoria să 
verifice datele înainte de a le 
definitiva. Oricum,’ cineva 
trebuie' să răspundă pentru 
această superficialitate tn În
tocmirea actelor cu atît mai 
mult, cu cit secția de resort 
a C.C. al U.T.C. este decisă 
să impute județelor In culpă 
sumele necesitate de depla
sarea tinerilor ta eauză șl de 
cazarea lor.

Poate că măsura se arată a 
fi aspră, dar e cazul să fie 
așa pentru a preveni situații 
similare care alterează carac
terul educativ al unei acțiuni 
sportive șl pun sub semnul 
îndoielii capacitatea șl buna 
credință a unor oameni care 
activează tn domeniul sportului.

pec- Tîberlu STAMA
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aesfă- 
ismlsă 
ta ora 
«or fi 
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Vreme splendidă, ieri, ta 
București, de autentică toamnă 
tîrzie, cu soare și o tempera
tură de plus 10 grade. In tri
bunele cochetului stadion, pes
te 20 000 de spectatori, care au 
venit s-o vadă pe campioana 
noastră ta ultimul ei meci ofi
cial din acest sezon, Înain
tea plecării la Tokio, 
tru finala Cupei Intercon
tinentale. La acest Interes 
pentru partidă a contri
buit, desigur, și Petrolul, re
velație a acestui tur de cam
pionat, situată (înaintea aces
tui joc) pe locul 4. Partida s-a 
încheiat cu victoria liderului, 
la scorul de 3—0 (1—0), scor 
ce reflectă situația gin teren și 
diferența de valoare dintre cele 
două formații. Meciul Insă nu 
s-a ridicat la nivelul așteptat. 
A avut și faze frumoase, mai 
ales cînd Steaua accelera jocul 
și lși începea combinațiile „din- 
tr-o bucată", cu careiși punea 
adversarii pe picior greșit. Meciul 
a plăcut și atunci and Petrolul 
a îndrăznit mal mult, Îndeosebi 
în prima repriză (la pauză, sur
priză, raportul de șuturi era 
favorabil ploieștenilor, - 7—6). 
Dar jocul a avut și multe mo
mente prea calme, in care s-a 
văzut cum Steaua se menaja. 
A fost insă o partidă curată, 
replica ploieștenilor purtînd 
amprenta unui apreciabil spi
rit de sportivitate. Iar dacă 
Bdloni a părăsit terenul in min. 
4, aceasta a-a datorat mai ve
chiului său accident. Și lipsa 
lui s-a văzut, ca și a lui Tu- 
dorel Stoica (tot accidentat), și 
a lui Lăcătuș (cartonașe gal
bene). în timp ee la ploiesteni 
a lipsit fundașul P. Gușă și în 
locul lui a fost retras... fratele 
său.

Steaua a avut inițiativa din 
startul partidei, dar In min. 9 
Batodedici a întârziat la lovi
tura liberă executată de Băr- 
bulescu. Pe fondul unor gre
șeli ale apărării bucureștene. 
Petrolul a avut două acțiuni 
periculoase, ta min. 9 și 13, 
dar nefinalizate, iar ta min. 16 
s-a deschis scorul : apărarea 
oaspeților s-a bîlbîit Ia o minge 
ușoară și MAJARU a șutat, de 
Ia 17 m., jos la colț, surprin- 
zîndu-1 pe Liliac, tn min. 24 
Liliac s-a remarcat la șutul 
violent al lui Weisenbacher, și 
a respins cu piciorul, iar șutul 
lui Bălan de la 20 de metri, a 
trecut pe lingă vinclu (mta. 26).

STEAUA 
PETROLUL

3 dl o

pen-

Stadion Steaua ; teren 
lent ; timp frumos, Însorit _____
tatori — circa s« 000. Șuturi : 
14—11 (pe poartă : 5—7). Corne- 
re i 3—2. Au marcat : MAJARU 
(min. 16), PITURCA (min. « 
și 74).

STEAUA : Stingadu — IOV AN, 
Bumbescu, Belodedlci. Bărbules- 
CU — Ballnt. BALAN. MAJARU. 
BolOnl (min. 4 Weisenbacher) — 
Turcu (min. 70 Ivan). PITURCA.

PETROLUL : Liliac — PANCU, 
Ștefan, BUTUFEI, I. Gușă — 
Htncu. Pitulice. Mooanu, O. Grl- 
gore (mln. 50 Cizmarul — Dră- 
gan, Cr. Ene.

A arbitrat in general bine C. 
Teodorescu ; la Unie : N. Geor
gescu (ambii din Buzău) șl A. 
Gheorghe (P. Neamț), ultimul cu greșeli.

La speranțe : 4—0 (3—01.

exoe- 
«pec-

9

In rest, pînă la pauză, un joc 
calm, fără faze periculoase, 
marcajul Petrolului dind rezul
tatele scontate.

După pauză, ritmul de joc 
s-a mal iuțit, angajamentul a 
fost mai aspru, dar echipa 
ploieșteană a cedat treptat 
stfl. mai ales că a și primit 
pede al doilea gol. tn mîn. 
Bălan (ce! mai bun de pe 
ren) a centrat înalt, de 
dreapta, Wcisenbachcr a trimis 
balonul cu capul in fata porții 
șf PITURCA. lipit de bară (din 
poziție de ofsaid, nosemnaliza- 
tă de tușîerul Gheorghe), a în
scris eu capul. Steaua a con
tinuat să atace, ploieștenii au 
făcut totul să limiteze scorul, 
dar în mîn. 74 n-au mai putut 
face nimic : tot Bălan l-a des
chis lung. în diagonală, pe PI
TURCA. acesta a făcut o fru
moasă preluare pe piept și a 
plasat balonul pe lingă portarul 
Liliac, Ieșit în întîmpinare. Și 
cu aceasta, partida se încheia
se, iar campioana Încheie sezo
nul în postură de lider autori
tar, pregătindu-se pentru Tokio. 
Mult succes. Steaua I

pa- 
re- 
48, 
te- 
pe

Constantin ALEXE

După meci In cadrul unei 
festivități, jucătorilor militari 
lj s-au Iruninait medaliile de 
maeștri internaționali ai spor
tului, pentru frumoasele lor 
rezultate dobândite in acest an 
ta Cupa Campionilor Europeni.
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Duminica, in etapa a 16-a

DOUĂ JOCURI ÎN PRIM-PLAN:
F.C. ARGEȘ-VICTORIA $1 JIUL-DINAMO

Așadar. iată-ne ajunși la pe
nultima etapă a Diviziei A. in
tr-un moment cînd si prelun
gita toamnă tine eu fotbalul. 
Programul celor opt partide de 
mline (a noua s-a jucat iert 
pe stadionul Steaua) are tot a- 
tîtea puncte de atracție. Să le 
trecem succint in revistă.

La Brașov, echipa „ex-craio- 
veanului" Ștefănescu o primește 
pe Universitatea lui C. Teașcă 
echipă care în ultimele două a- 
parlții (jocul cu Petrolul si res
tanta cu Sportul Studențesc) 
n-a putut depăși fatidicul 0—0, 
in ciuda multelor ocazii de gol 
pe care „alb-albaștrii" le-au a- 
vut. De notat că F.C.M.-uI ae 
prezintă la start cu avantajul a 
două puncte in clasament si 
tot atîtea locuri fată de oas
peți. în Giulești, Rapidul „tri
umviratului" Dumitru-Manea- 
Codreanu are ca parteneră de 
Întrecere o echipă destul de 
incomodă (atenție, chiar si e- 
chipa din Regie s-a desprins 
greu în cîștigătoare!) în Glo
ria, egala sa de puncte si ve
cina de... suferință din clasa
ment. „Alb-vișiniii" se gîndesc 
numai la o reușită deplină, alt
fel jocul „adevărului" (Rapid 
—2, Gloria —4) ar da formației 
vizitatoare „oxigenul" atît de 
necesar pentru „ofensiva de 
primăvară". Meciul Victoria .— 
F.C. Argeș poate fi considerat 
„derbyul din zona celor cu 17 
puncte", in care fiecare dintre 
combatante caută... „plasa" 
Sportului Studențesc. Aceasta 
din urmă, recomandată de cele 
trei puncte cîștigate în depla
sare de Ia „marile firme" ale

campionatului (două de la Di
namo. unul de la echipa din 
Bănie — rețineți, în fiefurile 
acestora 1) ține mortis să ter
mine finalul de stagiune pe... 
podium. Sigur că partenera sa 
din Regie. F.C. Olt, vine In 
Capitală nu numai să facă un 
simplu act de prezență, ci cu 
dorința arzătoare de a face 
mult mai mult deeît a făcut 
In ultima sa deplasare, de la 
Galați. La Hunedoara si res
pectiv. Galați au loc două 
locuri, să zicem, mai liniștite 
(Corvinul — Chimia st Oțelul 
— „U"), ținînd seama de fap
tul că echipele oaspete n-au 
prea arătat In jocurile din de
plasare o mare capacitate de 
exprimare. A șaptea partidă a 
etapei aduce In prim-plan pe 
Jiul si Dinamo. Deci, echipa 
Iui Gigi Mulțescu împotriva 
fostei sale formații, care, ră
nită de eșecul din restanta cu 
Sportul Studențesc, caută să-și 
recîștige punctajul pierdut la 
..adevăr". Ceea ce pentru ad
versara sa din Valea Jiului ar 
însemna... speranțe aproape 
pierdute în perspectiva returu
lui. în sfîrșit. și la Moreni 
lucrurile se prezintă cam tot 
așa. Aici. Flacăra, si ea cu o 
zestre destul de săracă în cla
sament. o întîlneste pe S.C. Ba
cău, formație destul de omo
genă si capabilă să scoată 
puncte în deplasare. însă, ele
vii antrenorului I. Nunwciller 
stat hotărîți să lupte din toa
te puterile pentru acele două 
puncte, menite să nu-i anuleze 
definitiv sansele de rămlnere 
ta prima divizie.

MIC DOCUMENTAR AL FINALEI

CUPEI INTERCONTINENTALE t

re este Înscrisă, la loc de frun
te, TRAGEREA LOTO I de du
minică, M decembrie. Aceasta 
este ultima tragere eu caracter 
deosebit din acest an, Insă oca
zia oferită poate ti folosită din 
plin de toți cei Interesați, Re
amintim că se atribuie impor
tante cîștiguri, ..............
tatea de a se numere.
• Informații 

numerele extrase 
Loto și Pronoexpres, precum și 
cu rezultatele concursurilor Pro
nosport pot fi obținute și Ia ser
viciul telefonic special 051.

existînd posiblll- 
dștiga și eu 1

In legătură cu 
la tragerile

I
I
I
I
I

Mal sînt două etape și nimic 
spectaculos nu se mai poate în- 
ttmpla In prima jumătate a cla
samentului campionatului spe
ranțelor. In frunte, Steaua, chiar 
dacă nu va mai juca partida, 
cu Universitatea Craiova, derbyul 
întrecerii acestei categorii, îșl va 
menține avansul șl, deci, mai 
mult ca sigur că titlul (onori
fic) de campioană de toamnă va 
lua drumul clubului din Ghen- 
cea. In partea de jos a clasa
mentului, Sport Club Bacău și 
F.C.M. Brașov cu greu vor mal 
putea urca. Șl cu aceasta am 
ajuns la ceea ce clasamentul de
monstrează cu evidență : anume 
că o serie de vechi centre, care 
timp îndelungat au servit fotba
lul românesc cu jucători de va
loare, și-au pierdut suflul. In 
afara Bacăului șl Brașovului, lată 
că nld Piteștlul sau „orașul au- 

mal au pozl- 
anli trecuțl. In 
se menține pe 
F C. Olt. Vlc- 
(pentru '. prima

dată în aceasta competiție), o- 
cupă locuri bune. SA sperăm că 
saltul acestora va fi de bun 
augur, că și ele vor aduce la 
rampă jucători valoroși, talen- 
tați, pregătiți pentru performan
țe de valoare, tn fond, aceasta 
șl este rațiunea de a fi a cam
pionatului de speranțe.

Iată clasamentul

rului negru" nu 
țiile' fruntașe din 
timp ce Corvinul 
o linie de mijloc, 
torla și Oțelul

,1a zi- :
1. Steam 18 11 5 0 56- 5 38
2. Univ. Craiova 15 9 2 4 28-14 29
3. Sp. Stud. 15 8 4 3 28-13 28
4. „U“ Cluj-N. 15 9 0 6 25-22 27
5. Dinamo 14 8 2 4 24-14 26
S. Victoria 15 7 3 5 26-17 24
7. F. C. Olt 14 7 2 5 18-19 23
8. Oțelul 15 6 4 5 21-16 22
9. Corvinul 15 6 4 5 20-19 22

10/ Rapid 15 5 4 6 15-20 19
11. Flacăra 15 5 3 7 19-21 18
12. Gloria 15 6 0 9 23-41 18
13. F. C. Argeș 15 5 2 8 13-17 17
14. Petrolul 16 4 5 7 19-30 17
35. Jiul 15 5 1 9 19-40 16
1«. Chimia 15 4 2 9 16-30 14
17. F.C.M. Bv. 15 4 1 10 32-37 13
18. S. C. Bacău 15 4 0 11 22-49 12

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Iar a văzut cartonașul roșu, 

într-un med din campionatul 
speranțelor, Vlcențiu lorgulescu 
(Sportul Studențesc), tratele mal 
mic al cunoscutului internațional. 
Am spus IAR, pentru că, tot in 
cadrul acestei rubrică (cititorii 
poate că își amintesc), ne-am 
ocupat de alte două eliminări 
de pe teren ale aceluiași jucător, 
ultima chiar in acest an. Ce 
„noutăți" ne-a mat oferit VI- 
centiu lorgulescu 7 ta meciul cu 
Dinamo, a avut o ieșire vul
gară la adresa unuia dintre ar
bitrii de Unie, pe care, in plus, 
l-a și amenințat. Cei de la Spor
tul Studențesc, antrenorii tn pri
mul rind (greșim oare dacă ne 
referim și la... Glno lorgulescu 7), 
nu pot face nimic pentru a-1 
readuce la realitate pe Vieen- 
țiu 7 tn ceea ee o privește, Co
misia de disciplină încearcă a- 
cest lucru, prin cele t ETAPE 
DE SUSPENDARE dictate Împo
triva Iul in ședința de joi dupâ- 
amlazA.
• Desigur, este un avantaj să 

joci pe teren propriu. Dar, une-
dacă echipa gazdă joacă 
iar oaspeții prestează un

joc mai bun, rezultatul nu mal 
este cel anticipat eu atîta si
guranță, , meciul soldîndu-se eu 
o infrîngere „acasă" Așa s-a in- 
timplat la meciul Tractorul Bra
șov — F. C. Inter Sibiu. S-a 
găsit însă șl adevăratul... vlno-

vat, arbitrul, căruia antrenorul 
eebipei brașovene. Stan Gabriel, 
l-a adus injurii. Iar un spectator 
al echipei locale l-a lovit cu 
pumnul pe conducătorul jocului. 
O etapă, Tractorul a pierdut 
dreptul de organizare pe teren 
propriu, iar Stan Gabriel va da 
socoteală, pentru atitudinea pe 
oare a avut-o, Colegiului central 
al antrenorilor.

Jack BERARIU

Cupa Intercontinentală a 
ajuns la ediția a 25-a. Deci, 
meciul de la 14 decembrie, 
dintre Steaua si River Pla
ta, apare ca o ediție jubi
liară a acestei veritabile fi
nale mondiale a cluburilor. 
O finală pentru 
vorba de 
cele două 
lificat ta 
tențioase. 
treceri. Cupa
Europeni si. respectiv. Copa 
Libertadores (cum este de- 
fiumită competiția campio
nilor Americii de Sud). De 
altfel. J. Blăter, secretarul 
forului mondial, care patro
nează anuala întrecere a 
campioanelor celor mai pu
ternice (fotbalistic vorbind), 
continente declara : „Este 
vorba de o veritabilă finală, 
pentru că avem de-a face 
cu două echipe care si-au 
cîștigat, pe baza unor per
formanțe într-o competiție 
oficială, dreptul de a juca 
în această întîlnîre. Dacă, 
de pildă, meciul dotat cu 
Cupa Intercontinentală s-ar 
fi disputat între două echi
pe Invitate, alese fără nn 
criteriu competitîonal. desi
gur că nn nutea fi vorba 
de o finală" Adăugăm că 
noțiunea ■ de finală este în
tărită de faptul cS. in si
tuațiile cînd una dintre 
campioane nu a putut par
ticipa la meci, ta locul ei a 
evoluat finalista ediției res
pective a competiției cam
pionilor si nu altă echipă- 
Deci, s-a menținut riguros 
dreptul cîștigat ta întrecerea

este 
care

că 
un meci în 
formații s-au ea- 

urma unor pre- 
unor dificile în- 

Campionilor

saucampioanelor europene 
sud-americane !

Prima partidă finală a 
loe tn 1960 și a fost cîștiga- 
tă de Real Madrid. Ultima, 
anul trecut, si a revenit tai 
Juventus Torino. Dar. pe 
ansamblu, ta ciuda acestor 
citate succese europene, for
mațiile sud-americane au 
mai multe victorii : 15 față 
de 9. O lungă perioadă de 
timp finala s-a desfășurat 

- prin meciuri tur-retur. aido
ma sistemului din cupele 
continentale. De sase ediții, 
finala are loc într-o singu
ră manșă si s-a disputat cu 
regularitate la Tokio, pe 
stadionul olimpic. Capacita
tea marii arene din capitala 
Japoniei este de 80 000 locuri 
(61 000 locuri pe scaune 
19 000 în picioare). Vă rea
mintim Că pe arena unde 
vor evolua la 14 decembrie 
fotbaliștii campioanei noas
tre s-au disputat solemnită
țile de deschidere si închi
dere Și întrecerile do atle
tism si călărie ale J.O. din 
1964. Ora de începere (in- 
cluzînd si ceremonialul de 
prezentare a echipelor) : 
11,45 (ora Tokio) corespun- 
zînd orei 4,45 în România 
Arbitrii sînt desemnați prin 
alternantă : 
condusă de 
Ierului" din 
următoarea 
din Europa. Cum 
ediției 1985 (Juventus — Ar
gentina Juniors) a fost con
dus de un arbitru european, 
acum a fost delegat sud- 

J. Martinezamericanul 
(Uruguay).

avut

o finală este 
..cavaleri ai flu- 
Ameriea de Sud.

— de arbitri 
meciul

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE Ml INE A DIVIZIEI B
SERIA I i Poiana dmplna — 

C.P.R. Pașcani : M. IAzărescu 
(București). F.C. Constanța — A- 
rlpile Victoria Bacău : T. Badea 
(București) C.S. Botoșani — O- 
Umpia Rm. Sărat : P. D. Manole 
(București). Minerul Gura Humo
rului — Ceahlăul P. Neamț : A. 
Grama (Bistrița), poUtehnlca Iași
— F.C.M. Delta Dinamo Tulcea : 
V. Anghelolu (București), F.C.M. 
Progresul Brăila — Prahova 
C.S.U. Ploiești : I. Crăciunescu 
(Rm. Vilcea), F.E.P.A. 74 Birtad
— Steaua MizI1 : M. Illeș (Odor- 
hel). Unirea Focșani — C.S.M. 
Suceava : I. Tânase (Tîrgoviște). 
Unirea Slobozia — Dunărea C.S.U. 
Galați : Gh. Simcso (Deva).

seria A n-a : Autobuzul

București — Carpațl Mlrșa : Gh. 
Pirvu (Constanța), I.C.I.M. Bra
șov — A.S. Drobeta Tr. Severin : 
Gh. Pop (Suceava), Automecanlca 
București — Sportul Muncitoresc 
Slatina : I. FerencZi (Timișoara). 
Gloria Pandurii Tg. Jiu — I.M.A.- 
S.A. Sf. Gheorghe : L. Sălăgean 
(Satu Mare) ROVA Roșiori — E- 
lectroputere Craiova : C. Popovld 
(C. Turzii). C.S. Tirgovlște — 
Progresul Vulcan București : C. 
Corocan (Reșița). Inter Sibiu — 
Mecanică Fină Steaua București î 
I. Coț (Ploiești). Chimica Tîrnă- 
veni — Tractorul Brașov : Gr. 
Macavel (Deva' Gaz Metan Me
diaș — A S.A. Tg. Mureș : A. 
Mustețea (Pitești).

SERIA A ni-a i Strungul Arad

— Metalul Bocșa i D. Busuioc 
(Craiova), Steaua C.F.R. Cluj-Na- 
poca — Gloria Bistrița : V. Tito- 
rov (Drobeta Tr. Severin), F.C. 
Bihor — C.S. U.T.A. B A. Moro- 
ianu (Ploiești) C.I.L. Slghet — 
Olimpia Satu Mare : I. Boșu (Tg. 
Neamț) Minerul Paroșenl — Da
cia Mecanica Orăștie : V. Alexan
dru (Bucureștii, Minerul Cavnlc
— Politehnica Timișoara : G. lo- 
nescu (București), F.C. Maramu
reș Bala Mare — Armătura Za
lău : I. Schlopu (Focșani), Unlo 
satu Mare — Mureșul Deva : Al. 
Bolea (București), C.S.M. Reșița
— Aurul Brad : 3. Grama (Bucu
rești) .

Toate partidele vor începe la 
ora 11 —t



Miine, in Cupa Cupelor la volei

DINAMO ÎNTÎLNEȘTE FORMAȚIA DANEZĂ
D. H. G.

Miine după-amlază. echipa de 
volei masculin Dinamo Bucu
rești ia startul în noua ediție 
a competiției continentale Cupa 
Cupelor. Un start pe care l-am 
dori la fel de plin de succese 
cum a fost cel din ediția 1978/ 
1979, clnd echipa dinamovlstă 
a cucerit — în Belgia — tro
feul pus în joc. Antecedentele 
(să nu uităm că Dinamo a cu
cerit de 3 ori si Cupa Campio
nilor Europeni) ne duc cu gin- 
dul la o tradiție a clubului 
bucureștean In reprezentarea cu 
cinste a voleiului românesc.

La debutul său în actuala e- 
diție a Cupei Cupelor. Dinamo 
București va întîlni echipa da
neză D.H.G. Odense, clștigătoa- 
rea Cupei în Danemarca, for
mație care are in componenta 
sa patru jucători din reprezen-, 
tativa tării : Henningsen. Jen
sen, Enevoldsen si Lyo. De 
fapt, o cunoștință a publicului 
bucurestean. D.H.G. Odense fi
ind adversara de anul trecut a 
echipei Steaua în turul doi al 
Cupei Campionilor Europeni, 
cînd reprezentanții noștri auob-

ODENSE
ținut victoria cu 3—0 la Bucu
rești și 3—1 In deplasare. La 
prima vedere, misiunea dina- 
moviștilor nu pare deosebit de 
dificilă, ei pornind favoriti. Ră- 
mlne doar ca echipa, compusă 
în momentul de fată din „ve
chea gardă" (Gîrleanu, Căta- 
Cbițlga, Vrîncuț. Enescu) și ti
nerii „care vin" (Pop. Rotar, 
Drăghici Rădulescu). să se ex
prime cât mai omogen, la va
loarea experienței și talentului 
ne care le au component!! a- 
cestul lot Ceea ce este po
sibil — după cum ne-au afir
mat cei doi antrenori. Marian 
Păușescu și Cornel Oros.

Ultimele noutăți in legătură 
cu această partidă de interes : 
lotul dinamovist (nici o indis
ponibilitate) a făcut vineri ul
timul antrenament „tare" ; oas
peții — D.H.G. Odense — so
sesc azi în Capitală : partida 
va fi arbitrată de Walter B6hm 
(Austria) — Dumitru Vasile 
(România) ; locul de desfășu
rare : sala Dinamo, duminică 
la ora 17.

Modesto FERRARINI

VICTORIA SA A FOST PE DEPLIN MERITATĂ”
Excelenta performantă reali

zată de Nicu Vlad la C.M. de 
Ia Sofia, 3 medalii de aur (din 
tot atîtea posibile) și cel dinții 
record mondial (200,5 kg la 
smuls) trecut în contul unul 
halterofil român, continuă să 
facă obiectul multor comenta
rii de presă. Venite de pre
tutindeni, acestea subliniază, 
fără excepție, clasa înaltă a 
campionului nostru, membru al 
clubului Steaua, inslstînd asu
pra manierei categorice. fără 
echivoc, în care el a. cîștigat 
disputa cu adversarii si cu ki
logramele.

Bunăoară, revenind asupra 
întrecerilor din capitala Bul
gariei. Agenția TASS notea
ză că „Nicu Vlad s-a dovedit. 
Ia categoria 100 kg, puternic Ia 
ambele stiluri, victoria sa fiind 
pe deplin meritată". După ce 
prezintă o amănunțită biogra
fie a tînărului campion român 
descriind drumul parcurs de 
acesta ptnă la dobîndirea titlu
lui suprem, .agenția moscovită

dă cuvîntul reputatului tehni
cian sovietic David Rigert. an
trenorul reprezentativei de hal
tere a U.R.S.S. : „Nicu Vlad 
este un sportiv excepțional, eu 
o forță impresionantă și o teh
nică foarte bună. Cu siguranță 
că vom mal auzi despre per
formanțele sale".

La fel de elogioase sînt și 
referirile din ziarul francez 
„l’Equipe", al cărui trimis spe
cial la Sofia, Alain Lunzenfich- 
ter, își intitulează una din
tre corespondențe „Vlad la 
jole privindu-1 pe reprezen
tantul 'nostru ca pe un simbol 
al bucuriei de a lupta sl în
vinge. Subtitlul articolului e.

revicl este comentat după cum 
urmează ; „A zice eă tînărul 
din București, eu un chip fru
mos, a catapultat greutatea 
(na. de 200,5 kg) eu o ușurin
ță surprinzătoare, nu e na 
cuvint gratuit, in clipa aceea, 
el era cel dinții recordman al 
lumii român șl, încă mai mult, 
alături de Behm, Kunz șl Cue 
Qulang, printre putinii rămași 
la nivel ridicat vreme Îndelun
gată. Ceea ce nu înseamnă un 
lucru ușor".

Avînd de unde alege, am 
putea continua cu laudele la 
adresa Iui Nicu Vlad. extrasa 
din ziare si reviste de pretu
tindeni. Ne oprim însă atol,

Oupă „Trofeul Carpați"

la handbal masculin

SEMNELE SINT ÎMBUCURĂTOARE,

DAR MAI E MULT DE MUNCĂ!
Una dintre cele mal Importan

te competiții Internationale de 
handbal — „Trofeu! Carpați* — 
pentru echipele masculine a ajuns, 
lată, la cea de-a 23-a ediție, 
desfășurată la Craiova , Țările 
care și-au trimis reprezentati
vele — Bulgaria, R. F. Germa
nia, Polonia, Uniunea Sovietică 
și România — vor participa In 
luna februarie ă anului viitor 
Ia întrecerile grupei B a Cam
pionatului Mondial, acolo unde 
se va lupta pentru revenirea In 
grupa de elită a handbalului 
mondial și, in plus, primele două 
loourl în clasamentul final vor 
conferi dreptul de participare la 
Jocurile Olimpice. In aceste con
diții, ediția craloveană a „Tro
feului Carpați*, care a revenit 
echipei Romanici, a însemnat 
pentru toate competitoarele un 
test deosebit de important În a- 
precierea stadiului pregătirilor. 
Din acest unghi de vedere vom 
face clteva notații referitoare la 
evoluția echipei noastre repre
zentative.

Aflată la un nou Început de 
drum, echipa antrenată de Eu
gen Trofin șl Ghiță’ Lieu și-a 
încheiat prima etapă a pregăti
rilor în noua sa alcătuire. O 
primă constatare se referă la 
faptul că in pofida mediei de 
virstă mal ridicate, momentul a- 
părare a marcat o evidentă creș-

MASTERS OL TENISMANiLOR
La ..Madison Square Garden" 

din New York a continuat în
trecerea celor mai buni 8 ju
cători /le tenis din lume. în 
ziua a doua. Stefan Edberg l-a 
învins pe Yannick Noah foar
te greu, după 4—6. 6—3 suede
zul ad.judecîndu-și victoria la 
tie-break. 7—6. Mai ușoară a 
fost sarcina lui Ivan Lendl. 
Deținătorul trofeului l-a depă
șit clar pe Andres Gomez 6—3, 
7—5. acesta din urmă. întrecut 
în prima zi de Edberg, fiind 
ca si eliminat din cursa pentru 
semifinale. La scorul de 5—4. 
în setul al doilea, Gomez a a- 
vut serviciul, dar Lendl a răs
puns foarte exact egalînd și. 
apoi. îndreptîndu-se spre o iz- 
bîndă ne care el însuși a nu
mit-o ..mulțumitoare".

In progratrful zilei a treia : 
Becker — Leconte. Lendl — Ed
berg și Noah — Gomez. *

tere. Mal ales In partidele eu 
puternicele selecționate ale B. F. 
Germania șl Uniunii Sovietice, 
reale puncte de referință, apă
rarea a dus greul, șl l-a dus 
bine. Avansată, agresivă, mobilă, 
apărarea primei no.astre selec
ționate de handbal a surprins, 
plăcut, pe toată lumea. Aprecia
tul tehnician sovietic Anatoli 
Evtușenko ne mărturisea : „Mă 
așteptam ca echipa României să 
se apere In sistemul „<4 0“, In li
nie,’ dar a jucat cu totul altceva, 
așa cum fae eele mal bune echi
pe ale lumii*.

Un alt aspect pozitiv bine con
turat n constituie evoluția celor 
trei portari folosiți — Alexandru 
huligan, Nlcolae Munteanu șt 
Mlrcea Petran (tn echipa secun
dă). Mal ales după dificila par
tidă cu echipa Uniunii Sovietice, 
antrenorul formației R. F. Ger
mania declara că : „Bultgan este 
la ora actuală unul dintre cel 
mal buni portari din handbalul 
masculin mondial*.

Cum scriam șl cu altă ocazie, 
In jocul echipei țări! noastre au 
existat șl momente mal puțin 
bune, tn primul rînd, ne-am re
feri la o anume superficialitate 
tn păstrarea mingii, fie că este 
vorba de pasarea el, fie că este 
vorba de alegerea celui mal po
trivit moment de aruncare la 
poartă. • In ee privește pasarea 
mtngH se simte acut nevcla mă
ririi vitezei șt ritmului de trans
mitere a balonului, prima armă 
de surprindere a adversarului, 
concomitent eu mărirea cores-

șl Uniunii Sovietice,
punzătoare a vitezei de deplasa
re a jucătorilor, cu șl fără min
ge, pentru a ajunge in 
clare de a înscrie, de a 
superioritatea numerloă 

% anumită zonă, conform 
cuiul* tactic preconizat.
acest punct de vedere. __
pozițional este poate cel mal slab 
capitol al ofensivei echipei noas
tre, asupra căreia sîntem siguri 
că antrenorii responsabili de 
pregătirea formației vor insista, 
după cum trebuie sporite efor
turile pentru pregătirea pivoțllor.

Este foarte adevărat că de la 
testul „Trofeul Carpați* au lip
sit Marian Dumitru șl Marian 
Mitică, nerefăcuțl după acciden
tări anterioare, șl apoi șl Adrian 
Ghlmeș a trecut pe lista Indis
ponibililor. Cu cel trei in efec
tiv situația de ansamblu a echi
pei poate ar fi fost alta, dar 
accidentul poate surveni in orice 
moment șl atunci trebuie făcut 
totul pentru ca „episodul Stingă* 
de la C.M. din Elveția să nu mal 
creeze situații insurmontabile.

După ediția a 23-a a „Tro- 
• feulul Carpați" putem să afir
măm că dispunem de forte reale, 
de multă experiență a jucătorilor 
și tehnicienilor, cheia succesului 
rămlntnd, tn continuare, angaja
rea fără menajamente tn pregă
tiri, munca conștientă șl respon
sabilă a fiecăruia pentru Înde
plinirea obiectivului propus — 
calificarea la Jocurile Olimpice din 1688. <

situații 
se crea 

într-o 
„grafi- 

Or. din 
atacul

Mihail VESA

CAMPIONATUL MONDIAL DL
Intrudt multe dintre jocurile 

primei etape a Campionatului 
Mondial feminin de handbal, 
grupa A, s-au disputat joi sea
ra tlrziu, iată rezultatele com
plete : seria A : Iugoslavia — 
Polonia 25—15, U.R.S.S. — Aus
tria 30—15 ; seria B : Ungaria

HANDBAL (f), GRUPA A
— S.U.A. 38—15, R.D. Germană
— Olanda 34—18 ; seria C : 
R.P. Chineză — Norvegia 20— 
19, Cehoslovacia — Japonia 
24—17 ; seria D : România — 
Coreea de Sud 25—22, R.F. 
Germania — Franța 21—17.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI LA BASCHET
Au avut loc primele partide 

(tur) programate de grupele semi
finale ale întrecerilor continenta
le de baschet. In general, gazdele 
nu au ratat „avantajul terenului* 
clștlgind tn marea majoritate a 
cazurilor, „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI*, masculin: Jalghlris 
Kaunas (U.R.S.S.) — Real Madrid 
(Spania) 91—83, Maccabl Tel Avlv

(Israel) — Zadar (Iugoslavia) 99— 
83. Orthez (Franța) — Tracer Mi
lano (Italia) 75—73 : feminin : 
S.F. Versailles (Franța) — Agon 
Ddsseldorf (R.F. Germania) 61—68. 
Dinamo Novosibirsk (U.R.S.S.) — 
Partizan Belgrad (Iugoslavia) 82— 
69, Levski Spartak Sofia (Bulga
ria) — Sparta Praga (Ceho
slovacia) 87—82.

BOX • Indonezianul Ellyas Pl
eat șl-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria super- 
muscă (versiunea IBF) învlngînd 
prin k.o. în repriza a 10-a pe 
Dong Chun Lee (Coreea de Sud), 
în gala desfășurată la Jakarta. 
In vîrstă de 26 de ani, Picai tșl 
apără pentru prima oară titlul 
cucerit în vara acestui an în 
fata lui Cesar Polando (Repu
blica Dominicană) pe care l-a 
învins prin k.o. în repriza a 3-a.

CICLISM • La Baltimore s-a 
desfășurat recent Campionatul 
S.U.A. pentru profesioniști. Din 
cauza numărului redus de par
ticipant! în cursă au fost ad
miși șl rutieri amatori care, spre 
surprinderea generală, au domi
nat autoritar întrecerea, obțlnînd 
victoria prin Phinney. Primul

TELEX • TELEX
clasat dintre cicliștii' profesioniști 
a sosit pe... locul 15.

HOCHEI PB GHEAȚA • Echi
pa Dynamo Welsswasser (R. D. 
Germană), aflată in turneu In 
Polonia, a evoluat în compania 
formației GKS Katowice, pe care 
a tnvlns-o cu scorul de 11—1 
(2—0, 2—1, 7—0). • Intr-un meci 
amical disputat In localitatea el
vețiană Blenne, selecționata o- 
limplcă a Elveției a întrecut cu 
scorul de 9—1 (3—0. 1—0, 2—1)
formația Franței.

PATINAJ ARTISTIC O După e- 
xecutarea figurilor impuse, în 
proba individuală masculină din 
cadrul concursului Internațional

de Ia Moscova conduce sportivul 
sovletlo Vladimir Kotin 11 ur
mează coechipierii săi Vitali E- 
gorov șl Vladimir Petrenko. • 
După programul scurt la C.M. 
de juniori de la Kitchener 
(Canada), conduce Timbaltuk 
(U.R.S.S.) la băieți ; după figu
rile impuse, pe primul loo se 
află Suzanne Becker (R.F.G.), la 
fete, iar Melnlcenko — Kaskov 
și Leolova — Krasnltkt (ambele 
cupluri din U.R.S.S.) domină, 
deocamdată, întrecerile de dublu 
și, respectiv, dans.

RUGBY • tn continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde in 
Franța, echipa de rugby în Xin 
a Australie! a jucat Ia Le Pontet 
cu o selecționată regională. Rug- 
byștil australieni au terminat în
vingători cu scorul de 12—5 (14—0).

și el, sugestiv : „Campionul o- 
Iimpic de la 90 kg și-a dez
voltat mușchii și a cîștigat ti
tlul la o categorie superioară. 
EI a devenit astfel primul ro
mân recordman al lumii". Mo
mentul in care Nicu Vlad a 
doborlt, gratie unei pregătiri 
asidue si a unei voințe ieșită 
din comun, vechiul record 
(200 kg) al sovieticului Zaha-

amintindu-vă doar, in final. ci 
la apariția acestor rindurl Nicu 
Vlad, cei mai autorizat expo
nent al redutabilei scoli româ
nești de haltere, se află 1* 
Antipozi, apărîndu-și șansa In 
ultimul act al ..Cupei Mondi
ale", găzduită de orașul aus
tralian Melbourne. Vom primi, 
cu siguranță, vești îmbucură
toare.

if A ÎNVINSUL DE AZI
La 22 decembrie 1984, repuțatul rutier belgian Roger De Vlae- 

mlnck, clndva nume de referință pe șoselele marilor competiții 
(Turul Franței, al Italiei etc),, a participat la ceea ee el. Însuși 
avea să numească „ultima cursă a carierei mele*. Au urmat, la 
37 de ani, discursurile, florile șl evocările de rigoare, mareînd 
retragerea dtn activitate a celui pe care „l’Equipe* II socotea, cu 
glndul la 8 strălucite victorii, „le rol de Paris — Roubaix*...

Recent, insă, spre surprinderea unanimă, fostul campion șl-a 
făcut reapariția pe circuitul de dclocros de la Jullly. claslndu-se 
al. 4-lea Intr-o competiție mal degrabă modestă t Motivul acestui 
neașteptat come-back ar fi, după mărturisirile celui in discuție, 
susținerea, sprijinirea nepotului său Gert, care „posedă frumoa
se calități, dar căruia II lipsește, fără Îndoială, temperamentul 
necesar unui Învingător*. Adevărata cauză pare să fie insă alta 
șl ziarul citat nu se sflește, chiar dacă printre rindurl, s-o dez
văluie : „In urma desființări! grupării „Verandalux*. cu care 
avea un contract de public-relations, Boger s-a trezit - practic 
fără ocupație*.

Așadar, la 39 de ani, unul dintre cicliștii „de legendă* de altă
dată se vede silit, din rațiuni materiale, s-o la de lâ capăt. Nu 
mal reprezintă însă, din păcate pentru el șl. Încă mai grav, pen
tru imaginea pe care l-o păstram, dectt umbra alergătorului pu
ternic și tenace de acum un deceniu... Nu putem declt să ne 
exprimăm tristețea că învingătorul de odinioară este Învinsul de 
azi.

Ovidiu IOANIȚOAIA

CINE VA FI CAMPIOANA 
U.R.S.S. I

Duminică, la Kiev, va fi cu
noscută noua pampioanâ ■ 
Uniunii Sovietioe. Meciul deci
siv va avea loc Intre Dinamo 
Kiev (deținătoarea titlului) si 
Dinamo Moscova. în prezent, 
după 29 de jocuri. în fruntea 
clasamentului se află moscovi- 
ții cu 38 de puncte. In timp ce 
Dinamo Kiev are 37 de puncte, 
tot din 29 de partide. Deci, 
numai o victorie a gazdelor 
le-ar putea aduce mult rîvnitui 
titlu. In joc restant, desfășu
rat în timpul săptămînii, Di
namo Kiev a dispus cu 4—1 de 
Șahtior Donețk. în rest, urmă
toarele clasate sînt Spartak 
Moscova 37 p, Zenit Leningrad 
și Dinamo Tbilisi cu rite 33 p, 
Șahtior Donețk 31 p. Alma Ata, 
Vilnius și Torpedo Moscova cu 
cite 30 p. Dinamo Minsk- si 
Dniepr cu cîte 28 p. Ultimele 
doită clasate, Cernomoreț Odesa 
și Torpedo Kutaisi, au retro
gradat.

ALTE REZULTATE, ȘTIRI

• La Utrecht, în preliminariile 
J.O., echipa R.D. Germane a dla- 
pus de formația similară a Olan
dei cu 1—8 (1—0). prin gohd 
marcat de naiada
• Unul dintre veteranii fot

balului vest-german. Dieter 
Honess de la Bayern Miinchen 
(care in ianuarie va implini 34 
de ani), si-a anunțat retragerea 
din activitatea competițională. 
după terminarea campionatului 
1986—’87. Cu peste 300 de me
ciuri la activ tn prima ligi. 
HSness a declarat că are o sin
gură dorință, să realizeze ca 
formația sa eventui : cîștigarea 
campionatului sl * Cupei. St 
antrenorul aceleiași formații ba
vareze, Udo Lattek, șl-a anunțat 
retragerea, după ce a activat 
aici întne 1970—’75 si din 1983.
• tn preliminariile C.E. de ti

neret echipa Olandei a tnvtna. 
tn deplasare, ou 2—8 (0—0), seleo- 
țtonata Luxemburgului. Au nar
ași Krommendîk ș! Van Vetzen.
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