
Sub președinția tovarășului
Proletari din toate țările. uniți-»â I

NICOLAE CEAUȘESCU jV portul
AL PARTIDULUI

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, au început,- marți, 9 
decembrie, lucrărțle Plenarei 
C.C. al P.C.R.

ComitetuluiLa propunerea ---------------
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., plenara > adoptat. In 
unanimitate, următoarea ordine 
de zi :

1. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economieo- 
soclală a Republicii Socialiste 
România pe anul 1987.

2. Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii si

președinția tovarășului 
Ceaușescu. secretar 

al Partidului Comunist 
președintele Republicii

Sub 
Nicolae 
general 
Român, 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, marți, 9 decem
brie, a avut loc Plenara Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, construc
ții, transporturi, circulația măr
furilor și finanțe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați, la sosirea ta 
Sala Tăiatului Republicii, unde 
s-au desfășurat lucrările ta 
plen, cu puternice aplauze și 
ovații, cu deosebit entuziasm. 
Cei prezenți au aclamat înde
lung, cu putere „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, dînd expresie senti
mentelor de profundă dragoste 
și prețuire cu care toți oamenii 
muncii din tara noastră ii în
conjoară pe conducătorul parti
dului și statului nostru.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în prezidiu 
au luat loc membrii Biroului 
Executiv al Consiliului Națio
nal ai Oamenilor Muncii.

Participanții Ia plenară au 
aprobat, în unanimitate, urmă- 
toarca ordine de zi :

1. Raport asupra îndeplinirii 
Planului național unic de dez
voltare economico-socială pe 11 
luni ale anului 1986 și măsurile 
ce se impun a fi luate pentru 
realizarea tuturor indicatorilor 
de plan, și îndeosebi producția 
fizică, livrările Ia export, pro
ductivitatea muncii și investi
țiile. v •

2. Dezbaterea proiectului Pia
nului național unic de dezvol
tare economico-socială pe anul 
1987 în industrie, construcții, 
transporturi, circulația mărfu
rilor șl măsurile ce se impun 
pentru realizarea exemplară a 
tuturor indicatorilor de plan.

3. Raport privind proiectele 
Planului financiar centralizat 
al economiei naționale și al 
Bugetului de stat pe anul 
1987.

înaintea desfășurării lucrări
lor in plen, documentele afla
te pe ordinea de zi au fost 
dezbătute în cadrul consiliilor

LA
Pc stâtlioniil volnffl din Capltalâ PARTICIPARE NUMEROASA
„CROSUL DE TOAMNA" AL TINERILOR COOPERATORI

„Crosul de toamnă" este o 
frumoasă și tradițională între
cere organizată de clubul Vo
ința, cu sute si sute de compe
titori la start. Finala acestei 
Îndrăgite competiții, desfășura
te sub egida Daciadei, a avut 
loc duminică, ne stadionul din 
cartieruț Pipera, ea reunind 
alergători din numeroase co
operative meșteșugărești din 
Capitală I Tehnomctalica. în
călțămintea Manuală, Sporul, 
Aria încălțămintei. Drum nou. 
Casa de Modă etc.

întrecerile au evidențiat bu
na pregătire a sportivilor, ma
joritatea competitorilor partl- 
ciptad, mal I" fiecare săptă- 
mînă. la alergările în aer liber

(Continuare în gag 2-3)

gospodăririi apelor pe anul 
1987.

î. Proiectul Planului finan
ciar centralizat al economiei 
naționale și Proiectul Bugetu- 
lui de stat pe anul 1987.

4. Programul privind auto- 
conducerea și autoaprovizio- 
narea pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu
produse agroalimcntare si bu
nuri industriale de consum pe 
perioada 1 octombrie 1986 — 
30 septembrie 1987.

La lucrările plenarei iau par
te, ca invitați, cadre din apara
tul de partid si de stat care nu 
sini membri ai C.C. al P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.

activității

relații economi- 
coopcrare inter-

la dezbateri au 
omagiu

pe ramuri și domenii de acti
vitate : baza de materii prime, 
combustibil și energie ; meta
lurgie $1 construcții de mașini; 
chimie, petrochimie și indus
trie ușoară ; construcții indus
triale si materiale de construc
ții ; transporturi și telecomu
nicații ; problemele 
economico-financiare, aplicarea 
consecventă a noului mecanism 
economic și autogestiunii ; con
ducerea și planificarea unitară 
a activității economico-sociale, 
autoconducerea muncitorească, 
pregătirea forței de muncă si 
perfecționarea pregătirii ca
drelor, ridicarea nivelului de 
trai și creșterea continuă a ca
lității vieții, activitatea politi- 
co-ideoiogică ; 
ce externe si 
națională.

Participanții 
adus un fierbinte 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
relevtad contribuția sa botări- 
toare la elaborarea și înfăp
tuirea Întregii politici interne 
și internaționale a partidului 
șl statului nostru. Ia transpu
nerea în viață a obiectivelor 
construcției socialiste in patria 
noastră, la fundamentarea pro
gramelor de dezvoltare multi; 
laterală, accelerată a României 
socialiste, la perfecționarea în
tregii activități ‘economico-so- 
ciale si sporirea bunăstării na
țiunii noastre.

Vorbitorii au dat o înaltă 
prețuire aportului determinant 
ai secretarului general al parti
dului la adîncirea si perfecțio
narea democrației noastre mun
citorești, revoluționare, la mo
bilizarea energiilor creatoare 
ale oamenilor muncii în opera 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si îna
intare a României spre comu
nism.

Participanții la plenară au 
relevat deosebita apreciere de 
care se bucură activitatea desfă
șurată de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent activist al parti
dului si statului nostru. sa
vant de largă recunoaștere

(Continuare în pag a 4-a)

întreceri animate la „Crosul de toamnă" desfășurat pe stadionul 
Voința din Capitală Foto : Aurel CUGEREANU
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g Astăzi. Io cadrul ..16“-milof

Cupei României la fotbal Șl ALTE 10 MECIURI INTERESANTE

vor£

tară (două partide 
disputa mtlne, 
trei la primăva- 
avea loc meciu- 
cadrul „16“-tmi-

Astăzi. oe 11 stadioane 
din
M
iar 
ră)
rile din
lor Cupei României, com
petiție care se desfășoa
ră sub genericul „Dada- 
dei«.

Amintim că după, des
fășurarea celor 90 de 

g minute regulamentare, 
ta caz de egalitate. Dar- 
tidele se vor prelungi cu 
câte două reprize a 15 
minute. Dacă egalitatea 
se va menține, se va 
proceda la executarea 
loviturilor de la 11 metri, 
ptnă 
uneiaI la departajarea 

dintre echipe

In așteptarea finalei intercontinentale la fotbalI -----------------------------------
| STEAUA SE AFLA DE IERI LA TOKIO
^9 Toate biletele au tost epuizate • BOlăni $i stoica - programe speciale de rclaccrc 
I -- ■ ■ - "4" •telefon, de 

Plecată du- 
Bucureștl, 
României.

din 
campioana 
marți după-amiază in 
Japoniei, după o că- 
de peste 12 000 km. 

câștigătoarei Cupei
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TOKIO, 9 (prin 
la trimișii noștri), 
minică seara 
Steaua, 
a ajuns 
capitala 
lătorie 
Sosirea 
Campionilor Europeni a trezit 
un mare Interes, dovadă fiind 
numeroșii reporteri de la ziare, 
radio si televiziune care au 
așteptat-o la aeroport. Starea 
de spirit a formației noastre 
este bună. încă de la plecarea 
din tară, urările transmise prin 
stația de amplificare a aero
gării Otopenl și continuate de 
cqje ale echipajului de pe aero
nava care face legătura între 
București și Beijing, au repre
zentat și ele o fortificare a 
optimismului jucătorilor noștri.

La puțină vreme după sosirea 
la Tokio, a fost organizată o 
conferință de presă la Palatul 
sporturilor, la care au luat 
parte numeroși ziariști- japo
nezi, români, argentinieni și 
din alte țări. Antrenorul lordă- 
nescu. împreună cu jucătorii. 
Stoica, Boloni și Pițurcă, a răs
puns numeroaselor întrebări 
privind forma actuală a echi
pei, considerații asupra jocului 
cu River Plata și anticipări a- 
supra posibilelor formule de 
echipă. La conferința de presă 
a fost prezent si ’ Emerich 
Jenei, antrenorul echipei na
ționale. care însoțește oe Stea
ua la finala Cupei Interconti
nentale.
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JIUL PETROȘANI CORVINUL

MINERUL PAROȘENI

METALUL BOCȘA

LCLM. BRAȘOV

FEPA *74  BtRLAD

F.C. CONSTANTA 

FLACARA MORENI

PROGRAMUL ȘI ABBXZBH MWWWVWWWWWVWM

— OTELUL GALAȚI 
(O. Ștreng — Ortâtt)

IND. SÎRMEI C. TURZn — RAPID BUCUREȘTI 
(L velea — Craiova)

— UNIV. CRAIOVA fee dispută mUne) 
(Fl. Popescu — Ploiești)

— F.C. ARGEȘ 
(I. Tărcan — Tg. Mureș)

— CHIMIA RM. VILCEA 
(L Coț — Ploiești)

PROGRESUL-VULCAN BUC. — PETROLUL PLOIEȘTI triad, Gltlleștl) 
(Ad. Porumboiu — vaslui)

— VICTORIA BUCUREȘTI 
(S. Necșulescu — Tirgovlșta)

— „V CLUJ-NAPOCA 
(M. Nlculescu — București)

— F.C.M. BRAȘOV (m dispută mtlne)
(Gh. Constantin — Rm. Vllcea)

VICTORIA TECUCI — SC. BACAU
(M. Constantineseu — București)

C.S. TÎRGOVIȘTE — SPORTUL STUDENȚESC
(L Crăclunescu — Rm. Vllcea) 

AUTOMATICA ALEXANDRIA — GLORIA BUZĂU
(V. Curt — Medgidia) 

JIUL PETROȘANI — CORVINUL HUNEDOARA
(M. Neșu — Oradea)

Toate partidele vor începe la ora 13.
Meciurile Gloria Bistriță — Steaua, Explorări Cimpulung — F.C. Olt 

șl Metalurgistul Cugir — Dlnamo București se vor disputa la 23 fe
bruarie 1987.

Pentru că am amintii de ds- 
. tigătoarea Cupei Libertadores. 
River Plata din Buenos Aires, 
să vă informăm că formația 
campioană a Americii de Sud 
a sosit Încă de duminică la 
Tokio, unde efectuează, ca și 
Steaua. o ultimele pregătiri 
dinaintea finalei.

Reprezentanții federației de 
specialitate din Japonia ne-au 
informat că meciul st icnește un 
mare interes în rîndul iubito
rilor de fotbal din Tokio, unde 
acest sport si-a creat o frumoasă 
tradiție. Toate biletele puse In 
vînzare au fost epuizate. Nu
meroase statii de radio si de 
televiziune au anuțat transmi
terea Întâlnirii Steaua — River 
Plata.

Fotbaliștii români au si in
trat tn programul de antrena
mente la putină vreme după 
ce au sosit la Tokio. La ora 
clnd telefonăm (ora 20, ora 
locală), el iau parte la o șe
dință de antrenament la lumi
na reflectoarelor. în privința 
stării de sănătate a iucătorilor. 
atît Stoica, cit și Boloni efec-

Au început finalele Campionatelor Republicane de popice

Campionatele individuale șl de 
perechi la popice, ediția 1986. au 
ajuns tn faza finală. Spre deo
sebire de anii treouțl, de data a- 
ceasta, s-au aliniat la start attt 
comcurențl de diferite categorii, 
att șl maeștri al sportului, care 
ptaă acum, debutau abia ta se
mifinale. Iar maeștrii Internațio
nali evoluau chiar direct In fi
nale. Așadar, acum toți au ple
cat de pe aceeași „linie de start" 
șt. dintre numeroșii participant!. 
24 de cupluri feminine șl tot a- 
tîtea masculine, precum șl peste 
60 de jucătoare șl Jucători și-au 
cucerit dreptul de participare la 
Întrecerile finale începute iert 
pe arenele olimpia și Gloria dto 
Capitală.

Primii 
sportivii 
perechi, 
ttletatea 
(complet, neutre, deoareye au, fost 
de curfnd reamenajate). In prima 
reuniune s-au Impus, printr-un 
evident plus de siguranță tn lan
sarea bilei, reprezentantele Aso
ciației ' Sportive Gloria Bucu
rești. Formlnd un tandem omo
gen, Florica Neguțolu («3 pd) 
șl mal ttnăra el coechipieră Oc
tavia Cloctrlan (423) șl-aiu găsit 
ou ușurință ritmul, dlstanțlndu-se 
din start de adversarele lo<r din 
provincie, care s-au acomodat 
foarte greu eu pretențioasele 
piste. 

au Intrat tn concurs’ 
calificați In probele de 
Fetele și-au disputat ta
pe pistele sălii OMmpta

tuează tratamente intense si se 
speră ca ei să fie apti de joc 
In ziua finalei.

încheiem cu o declarație 
foarte aplaudată a antrenorului 
Anghei Iordănescu la conferin
ța de presă de marți : „Noi 
vă promitem că Steaua v» 
lupta din toate puterile pentru 
victorie, dar vă promitem eă 
vom face și un Joc frumos, 
știind cit de mult iubește pu
blicul japonez fotbalul-spee- 
tacol”.

Vă reamintim lotul de jucă
tori care a făcut deplasarea la 
Tokio : Stingaciu, Iordache — 
portari : Iovan, Bunibescu, Be- 
lodedici,, Weissenbacher, Băr- 
bulescu. Cireașă — fundași t 
Ivan. Rotariu, Majaru, Bălan. 
Boloni, Stoica, Balinl — mij
locași ; Lăcătuș, Pițurcă, Turcu 
— Înaintași. Ducadam H înso
țește pe coechipierii săi la a- 
ceastă partidă, care reprezintă 
momentul de vârf al încheierii 
sezonului fotbalistic mondial

Cornel POPESCU 
Eftimie IONESCU

Așa cum se anticipa, tn con
fruntările băieților, . sportivii da 
la Gloria, oare jucau pe arena 
proprie, au fost cotați ca flavo- 
riți. Dacă Constantin Stamatescu 
(918) a confirmat așteptările, ta 
schimb coechipierul său, Andrei 
Marian (875), n-a reușit să de
pășească granița celor 900 pd. 
Necunoscind particularitățile are
nei, adversarii bucureștenKor an 
ratat atît la „,pline", cit și la 
„Izolate", recordul bilelor trase 
tn... gol fiind deținut de pere
chea Vaslle. Pologea — Richard 
Seher (Spartac Mediaș) cu 4 șl, 
respectiv. 16 aruncări notate cu 
zero popice doborîte.

CLASAMENTE : feminin — I, 
Florica Neguțolu — Octavia Clo- 
etrlan (Gloria Buc.) 843 (418—425), 
2. Măria Beseny — Varvara Bre- 
ban (UT Arad) w (412—394), ». 
Aurelia Șerdean — Ilona Bartha 
(Electromureș Tg, Mureș) 782 
(420—362) ; masculin — 1. Con
stantin Stamatescu — Andrei Ma
rian (Gloria București) 1793 
(916—875), 2. Marin Grogore — 
Marin Constantin (Olimpia BucJ 
1701 (347—854). 3. Matei Mathe — 
Viorel Popa (Victoria Timișoara) 
1690 (352—338).

Proba de perechi se va Încheia 
astăzi la prtnz. după care vor 
începe disputele Individuale.

Troian IOAN1ȚESCU
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TINERELE FETE VOR SĂ FIE FRUMOASE Șl SĂNĂTOASE I SUR
Rubrică rezervată elevilor și studenților

• Elevii Liceului industrial 
de marină Orșova ies si acum, 
în decembrie, ne noua oglindă 
de apă a orașului. Ies cu schi
turile, în dorința de a se pre
găti. de a se prezenta cit mai 
bine Ia startul viitorului sezon 
nautic. Anul acesta Cristian 
Maliș (clasa a XII-a). Liviu 
Halus (clasa a XII-a) -si Flo
rian Cosmescu (clasa a Xl-a. 
Școala profesională de pe lin
gă Liceul ind. „Ștefan Plavăț"). 
ne-au reprezentat la C.M. de 
canotaj pentru juniori de la 
Roudnice (Cehoslovacia). Ei. 
împreună cu alti aproape 40 de 
colegi, fac parte din secția de 
canotaj a Clubului Sportiv Șco
lar Orșova. In bogata vitrină 
cu trofee a clubului : cupe, di
plome, titluri de campioni na
ționali la canotaj masculin. Dar 
și la feminin, prin elevele de 
la Liceul industrial ..Ștefan Pla- 
văt“. prin Laura Popovici (cla
sa a Xl-a componentă a lotu
lui reprezentativ). Marîeta Ci- 
ceu (clasa a Xl-a).
• Fotbal, handbal, baschet 

și volei, iată sporturile cele 
mai îndrăgite de studenții Cen
trului Universitar din Cluj- 
Napoca. Le găsim în progra-

TAMARA
• Prof. I. Lales 

cu. dirigintele cla
sei a Xl-a (Meca
nică) a Liceului 
industrial „C. D. 
Gherea" din Plo
iești, nu admite 
rezultate slabe : 
— Tamara Costa
che !

— Plecată în 
Cehoslovaci j. Ia 
Brno. tovarășe 
profesor.

— Și 1
— Pe prima 

treaptă a podiu
mului de premi- 
ere în cursa de 
100 m liber — 
56,16. în serii — 
55,83 — nou re
cord national I

— Așadar, per
formantă de nota 
10 !...
(N.R. în imagine: 

Tamara Costache 
și antrenorul ei. 
prof. Mihai Gothe; 
FOTO : Gabriel
MIRON).

mele multor competiții organi
zate sub egida Daciadei. In 
„Cupa anilor I", bunăoară, cu 
faze interfacultăti (anu] acesta 

■ 430 de competitori Ia start) și 
finale pe Centrul Universitar. 
Apoi. în Campionatul univer
sitar, la care participă iubitorii 

„ sportului din toate cele 7 fa
cultăți (la fotbal, pe primul

----------- ■--------- V—Jjm JM...

ÎN DIVIZIA
In etapa a IX-a a Diviziei B de 

tineret la volei s-au înregistrat 
următoarele rezultate:

FEMININ, seria I: Confecția 
București — Chimia Tr. Măgurele 
3—1, ITB Electra — Știința Bacău 
1—3, CSU-IEFS București — (JSM 
Oțelul Tîrgoviște 0—3, Ceahlăul P. 
Neamț — Metal *33 București 
3—2, Chimpcx Constanța — ASSU 
Craiova 3—G Confecția Suceava — 
Comerțul Constanța 3—1; seria a 
n-a: „U“ Cluj-Napoca — Armă
tura Zalău 3—0, Spartac. București 
— Explormin Caransebeș 3—2, O- 
limpia Oradea — Braiconf Brăila

• CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 7 DECEMBRIE 
1986. Cat. 1 : (13 rezultate) : 5 va
riante 25% a 50.000 lei; cat. 2 (12 
rezultate): 15 variante 100“/. a 5.042 
lei și 241 variante 25% a 1.260 lei; 
cat. 3 (11 rezultate): 140 variante 
100% a 678 le! șl 3.172 variante 25% 
a 169 lei. Report la categoria 1: 
2.935 lei. Ciștigurile de cite 50.000 
lei de la categoria 1 au revenit 
partlcipanțllor Daezo P. șl pavel 
D. din lox Moldovenești (jud. 
Cluj), Ardelean I.A. din loc. Mi
cea (jud. Arad), Cosfin V. din loc. 
Gh. Gh.-Dej (jud. Bacău) și Pos
tea B. din București.

ACTUALITĂȚI OIN CICLISM
. © In aceste zile, pe șosele din 
Siria, se află, pentru pregătiri șl 
competiții sportivi din lotul na
țional: Nicolae Aldulea, Olimpiu 
Celea, Cristian Neagoe, Constan
tin Căruțașu, Ionel Gancea, 
Gheorghe Lăutaru, însoțiți de an
trenorul Ioan Ardelean.

© în această lună se va con
semna totodată o premieră pen
tru alți reprezentanți ai sportului 
cu pedale din țara noastră, prin 
participarea la competiția inter
națională de lung kilometraj, cu 
profil predominant montan, „Tu
rul Republicii Costa Rica“. între
cerea va începe la 17 decembrie și 
se va-desfășura pe parcursul a 12 
etape. Sportivii noștri vor avea o 
misiune dificilă în fața cicliștilor 
din America Latină, în*  special a 
celor columbienl, recunoscuți că
țărători, dar sîntem siguri că Va
lentin Constantlnescu. Vasile Ml- 
trache, Ludovic Kovacs, Valentin 
Buduroi (antrenor Vasile Sălăjan), 
vor Încerca să se comporte Ia un 
nivel cît mal bun. (H.s.) 

loc. „Geologia", seria I. și ..Ma
tematica", seria a Ii-a). „Divi
zia studențească" este, de ase
menea, o competiție îndrăgită, 
cu mult fotbal, handbal, bas
chet și volei, cu întreceri inter- 
institute, ce reunesc în săli și 
pe terenuri de sport formații 
de la Universitatea, Institutul 
Politehnic, I.M.F. și Institutul 
Agronomic. Cei mai merituoși: 
Daniel Lișcan (anul IV, Facul
tatea de Istorie, căpitanul echi
pei de fotbal). Eugen Pop, Oc
tavian Arieșeanu (anul II. res
pectiv IV, „Geologie", printre 
primii la fotbal si handbal)
• Exercițiul fizic, sportul, 

sint „materii" de bază la Li
ceul sanitar din București. Dar 
și ținuta, eleganta tn mișcări! 
Le predă profesoara de educa
ție fizică Silvia Stroe, mereu 
cu „clasa" plină Ia cercul de 
gimnastică artistică.
• Liceul de matematică-fizi- 

că „Mlhal Viteazul" diri Plo
iești lși are propriul său club 
sportiv : Tricolorul. El reuneș
te și îndrumă mai multe echi
pe de volei — sportul nr. 1 
in acest liceu. Sportul nr. 2: 
turismul. Valea Prahovei este 
aproape. 50 de clase 50 de 

excursii pe trimestru I La Si
naia, Bușteni, Azuga. Predeal, 
cu trenul ori cu autocarul, 
vara sau iarna, cei de la Li
ceul de matematică-fizică „Mi- 
hai Viteazul" rezolvă cu nota 
10 „problema" timpului liber.

Grupaj realizat de 
Vosile IOFAN

B LA VOLEI
1—3, Rap’d București — Politeh- 
nici Timișoara 1—3, CSM Lugoj
— Maratex Bala Mare 0—3, Meta- 
lotehnica Tg. Mureș — Toplitana 
Topllța 3—1.

MASCULIN, seria I: IPC Slatina
— Metalul' Tîrgoviște 2—3, CStl 
Galați — SARO Tîrgoviște 3—1, 
IMG București - Prahova - IPG 
Ploiești 2—3, Oltul Rm. vîlcea — 
Calculatorul București 3—2, Gloria 
Tulcea — ASA Buzău 3—0, IATSA 
Dacia Pitești — Viitorul TC Bacău 
3—1; seria a U-a: Vulcan Bucu
rești — CFR Arad 3—0, Tractorul 
n Brașov — Explorări știința n 
Baia Mare 1—3, CSU Oradea — 
Metalul Hunedoara 3—0, PECO 
Ploiești — Oțelul Oraș dr. p. Gro
za 3—0, Voința Alba luîla — Vo
ința Zalău S—2. (CSM Caransebeș
— Electrotehnica Bistrița a fost 
amlnat).

Corespondenți: N. Mateescu, Gh. 
Lazăr, C. Furnarachls, N. Arhlre, 
O. Guțu, C. Pepa, I. Pocol, I. 
Gblșa, C. AlbU, M. Avana, P. 
Geornoiu, I. Diaconu, C. Gruia, O. 
Bălteann.

îmbinarea gimnasticii
A intrat tn tradiția Comisiei 

centrale pentru educație fizică 
și sport feminin organizarea de 
reuniuni cu caracter de schimb 
de experiență Intre comisiile 
județene, centrele de gimnasti
că de întreținere, precum și alte 
activități sportive cu caracter de 
masă în rîndul tinerelor fete și 
femei. O astfel de acțiune a 
avut loc, recent, la Brașov, unul 
din marile orașe industriale ale 
țării care au cunoscut, în ultimii 
ani, o puternică dezvoltare și In 
a cărui viață cotidiană sportul 
lși găsește un loc Însemnat. 
Aici, in orașul de sub Tîmpa, 
intr-o organizare perfectă, asi
gurată de Consiliul jude
țean pentru educație fizică

INTRE GIMNASTICĂ, BALET Șl DANS MODERN
începuturile „aerobicului" pot 

fi considerate ca aparțlnînd ani
lor *60,  cînd doctorul Kenneth 
Cooper (cardiolog) a alcătuit o 
serie de exerciții noi pe care le-a 
denumit „aerobtcs“ șl pe care 
le-a definit ca fiind acele exer
ciții de rezistență a căror desfă
șurare în timp, relativ îndelun
gată, depinde de stabilirea «- 
chilibrului dintre consumul și 
aportul de oxigen.

Noutatea în această „gimnas
tică cu oxigen" constă în Îmbi
narea exercițiilor de gimnastică 
cu baletul, dansul mo
dern și exercițiile de mobilita
te articulară și elongație muscu
lară. Se execută exerciții spe
ciale pentru fiecare grupă mus
culară pe un fond muzical foar
te ritmat pe toată durata antre
namentului. Intensitatea trebuie 
să respecte pulsul maximal in 
funcție de vîrstă. La tinerele 
fete, pulsul poate atinge !n 
efort 220 de pulsații pe mi
nut, la femeile de 40 de ani 
și peste această vîrstă nive
lul intensității antrenamen
tului aerobic se situează 
între 120—150 pulsații pe minut,

NOUL SISTEM. GRAD DE
Pe baza acestor elemente o- 

rlentative despre „aerobic", s-au 
făcut intervenții numeroase, 
ceea ce a scos la iveală intere
sul pentru acest nou sistem de 
pregătire fizică, pentru această 
„gimnastică cu oxigen", pentru 
această gimnastică în care este 
inclus dansul modern,,. poziții 
din baletul clasic, totul executat 
pe o muzică ritmată și Intr-un 
stil aparte. Din intervențiile 
profesoarelor Ștefania Ilieșu, 
Iuliana Pișcoi, Helga Bîrșan 
ș.a. a reieșit că „aerobicul" cîș- 
tigă teren șl la noi, pe zi ce 
trece, că este îndrăgit de tine
rele fete, dar el trebuie dirijat, 
îndrumat spre întărirea sănă
tății și mărirea capacității de 
muncă.

După dezbateri au fost vizio
nate două programe de „aero

MODALITĂȚI EFICIENTE PENTRU DEZVOLTAREA ACESTEI ACTIVITĂȚI
In concluzie, s-a desprins 

ideea căutării de noi forme 
atractive și eficiente care să 
contribuie la atragerea unui 
număr cît mai mare de tinere 
fete și femei în practicarea 
sistematică a gimnasticii și, în 
același timp, să aibă o cît mai 
mare eficiență.

Aceasta va determina, sperăm

TURNEUL DE HOCHEI DIN CAPITALĂ
Ieri au continuat la patinoarul 

„23 August- meciurile de hochei 
din cadrul campionatului grupei 
valorice n. In prima partidă, 
Prdgresul Miercurea Clue a în
trecut IMASA Sf. Gheorghe cu 
3—2 (1—o, 1—1, 1—1), prin golu
rile marcate de Sandor, Salamon 
și Csiki, respectiv Pali șl DlvoTu. 
In al doilea joc : Viitorul Gheor- 
gheni — ASE Sportul Studențesc 
București 9—4 (4—0, 2—4, 3—0). 
Au înscris : Ko-rpos 2, J. Antal 
J, Baroti, Rltveisz, Becze, Zsig- 
mond, Benedek (P), Ungureanu. 
Ctcu, Jinga, Ruse (ASE).

Programul de azi (ultima zl a 
întrecerilor) începe cu partida

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ,
• Astăzi, miercuri, 10 decem

brie. va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, tragerea obișnuită Prono- 
expres. Desfășurarea tragerii va fi 
radiodifuzată pe programul I, la 
ora 14,15. Numerele extrase vor 
fi transmise in reluare, la ora 
10,55, pe programul n, la ora 23, 
pe programul L precum și a 
doua zi joi. la ora 8.55, tot pe 
programul I.
• Reamintim că duminică, 14 

decembrie, are loc o nouă TRA
GERE LOTO 2, ultima tragere cu 
caracter deosebit din acest an.

de întreținere pentru
și sport, prin profesoara Doina 
Săvăsiru, secretara acestui or
ganism, în colaborare cu Comi
tetul dezfemei al municipiului, 
Comitetele municipale ale 
U.T.C. si sindicatelor, precum și 
eu Inspectoratul școlar, a fost 
alcătuit un program complex.

Acest schimb de experiență a 
avut o temă inedită : Îmbina
rea gimnasticii de intreținere 
pentru femei cu ^aerobicul".

Pentru a avea o bază temei
nică de dezbatere, Comisia cen
trală a prezentat un material 
metodico-știlnțific privind „ae
robicul".

iar in cazul persoanelor care au 
o condiție fizică mai slabă sau 
care nu au practicat exerciții 
fizice de multă vreme punctul 
de plecare este... avizul medi
cal.

S-a subliniat faptul că exer
cițiile fizice îmbinate cu o die
tă de slăbire moderată și rațio
nală reprezintă mijlocul cel mai 
rapid și sănătos, plăcut și efica
ce prin care se poate obține re
ducerea greutății corporale. 
Greutatea corporală se poate 
reduce cu o jumătate de kilo
gram la fiecare două săptămîni 
in condițiile unei balanțe ener
getice zilnice negative de 250 
calorii din cele 3500 de calorii 
necesare.

Un antrenament de gimnasti
că aerobică ține in jur de 50— 
70 de minute. Fiecare exercițiu 
se repetă la început de 8 ori, 
apoi numărul repetărilor crește. 
Setul aerobic propriu-zis durea
ză între 5 și 30 de minute. Nu 
este permisă oprirea Wuscă. 
Cine nu rezistă, continuă prin 
mers pe loc pînă în momentul 
în care poate să reia efortul.

ATRACTiVITATE SPORIT
bic": unul la Complexul de a- 
grement de sub Tîmpa și unul 
la Clubul sportiv Dinamo. La 
complexul de agrement, profe
sorul Alexandru Voinescu a fă
cut o lecție de antrenament ae
robic cu un grup de 30 de tinere 
fete și cîteva femei mai în vîrs
tă, lecție comentată apoi pe 
larg de specialiste. Lecția a plă
cut în general, s-a văzut că se
tul de exerciții solicita pe rînd 
mușchii mari ai corpului : e- 
xerciții pentru talie, abdomen 
și mușchii interni ai coapselor, 
exerciții pentru șolduri și pi
cioare, exerciții pentru mușchii 
fesieri și gambe, exerciții de e- 
longație musculară și mobilitate 
articulară.

noi. ca în toate orașele țării 
cei ce trebuie să se ocupe de 
aceste forme..de gimnastică să 
găsească posibilitatea înființării 
de noi centre și creării cadre
lor necesare care să se ocupe 
de ele.

Realizarea de noi centre, pre
cum si continua modernizare 
și activizare a celor existente 

dintre primele două clasate, Pro
gresul — Viitorul (ora 12,30), care 
va fi urmată de lntîlnlrea ASE 
Sp. Studențesc — IMASA (ora 15).
• In vederea partidelor cu Po

lonia și a participării ta „Cupa 
Pondus" (Copenhaga, 26—28 de
cembrie), a fost stabilit următorul 
lot național ? G. Huțanu, Netedu, 
Barta, Fekete — portari ; E. An
tal, Gall, Miklos, Horvath, A. 
Nagy, D. Popovici, Dimache, Bu- 
nescu, Data, Herlea ■— fundași ; 
Tureanu, Burada, Dragomir, Chi- 
riță, Gereb, Hălăucă, Gliga, K. 
Antal, Sofron, Bartalls, Gerczuj, 
Csata, Eros, Cs. Antal. I. Za- 
haria — atacanți.

• Interesul crescînd față de 
cel mai popular sistem de joc 
— LOZUL In PLIC — a deter
minat ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT să dea curs 
dorințe! firești a partlcipanțllor 
de a oferi o gamă cit mad largă 
și variată de cîștiguri. In acest 
context, are loc lansarea unor 
emisiuni limitate, care atribuie 
cîștiguri suplimentare din fond 
special. Pe această linie se în
scrie și LOZUL AUTOTURISME
LOR. aflat în prezent în vlnzare. 
Depinde numai de perseverența 
dv. pentru a vă asigura impor
tante cîștiguri în bani șl auto
turisme „Dacia ISOO"’.

femei cu „aerobicul" | oțeiui g
succesului

se va înscrie in indicațiile ac
tuale cu privire la dezvoltarea 
centrelor de deservire a 
populației.

Schimbul de experiență pe te
ma „aerobicului" a fost intere
sant șl în perspectivă se contu
rează ideea ca, prin Comisia 
centrală, să se asigure un în
drumar metodic pentru cen
trele de gimnastică de întreți
nere din județe și din Capitală, 
pentru o linie metodică unitară.

Programul a mai cuprins vi
zite la bazele sportive din Po
iana Brașov, precum și la în
treprinderea „Tricotajul" din 
Brașov, unde au fost prezentate 
o sultă de noutăți in tricotaj, 
realizare de seamă a harnicu
lui colectiv de muncă de aici.

îmbinarea fericită intre acti
vitatea sportivă și modă a dat 
un plus de frumusețe și de sub
stanță schimbului de experiență 
pentru o impulsionare a fiecă
reia dintre participante, astfel 
încit, întoarse acasă, să acțio
neze în așa fel ca mult doritul 
„vreau să fiu frumoasă" (și să
nătoasă, adăugăm noi) să prin
dă viață în rîndurile cît mai 

’multor tinere fete și femei.

Elena DOBINCA

„CROSUL DE TOAMNĂ"
(Urmare din pag. 1)
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puțin cam < 
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Itre scoruril 
pid (5-0) 
și echipa m 

Ispus ei — 
Rezulta tu 

deconectare

Iceea ce a 
primă repr 
un Otelul <

Iloc cu echi 
de frumos 
la limită) 
țese și car

• rești. în n 
. (repriza a

organizate de clubul Voința, 
în cursele feminine — ill 
sportive la start — cele mai 
bune alergătoare s-au .dovedit 
a fi Viorica Cotigă (încălțămin
tea Manuală), Elvira Ciobanii 
(Sporul) și Lăcrămioara Lucaci 
(încălțămintea Manuală) la ca
tegoria 16 ani ; Florica Zam
fir (Tehnometalica). Valentina 
Puică (Drum Nou) și Ileana 
Beilic (Arta Populară) la ca
tegoria peste 19 ani. Aplaudate 
au fost si întreoerile băieților, 
mai disputate parcă, mal cu 
surprize în ambele probe. Din
tre cei mai buni : Nicu Preda 
(Casă de Modă). Alfredo Pîrvan 
(Casa de Modă) și Ștefan Ston 
(Tehnometalica) la categoria 16 
ani ; Constantin Chircu (Teh- 
nometaiica). loan Lazăr (Arta 
încălțămintei). Ion- Abălașci 
(încălțămintea Manuală) la ca
tegoria peste 19 ani. (V. TF.).
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© FRAȚII ION ȘI 
DECEBAL BALAUR 
primul evoluînd sub 
culorile Victoriei 
București, cel de al 
doilea îmbrăcînd
culorile lui F.C. Ar
geș, au fost dumi
nică adversari dd- 
recți. Ce-i drept, la 
intrarea echipelor 
în teren, ei s-au 
sărutat ca doi fi?ați 
care se revăd, lo
cuind în orașe dife
rite. Dar odată ce 
s-a fluierat începu
tul partidei, s-a ob
servat lesne cum 
cei doi s-au „lipit“ 
unul de altul, mar- 
cîndu-se strict, așa 
cum fac mijlocașii 
care vor să se ani
hileze reciproc. In- 
tr-atît de aspră a 
fost supravegherea 
pe care șl-o apli
cau, îneît, la un 
moment dat, la un 
fault mai tare co
mis de I. Balaur, 
arbitrul a fost ten
tat să-i dea cartonaș 
galben. Pînă la ur
mă el a scăpat doar 
cu o observație 
scrisă în carnețelul 
arbitrului, care s-a 
lăsat înduplecat la 
insistențele — cui 
credeți ? lui D. 
Balaur cel faultat.
• „CAVAI, cc por

tar norocos 1“ — au 
exclamat unii su
porteri ai gălățenl- 
lor, după paradele 
extraordinare ale

portarului clujean 
E adevărat, reflc 
xele uimitoare ak 
lui Caval puteau fi 
puse — la un mo
ment dat — în le
gătură cu șansa. Să 
ne aducem aminte, 
însă, că nu -de mult 
marele portar me
xican Carbajal «pu
nea, chiar în zilele 
M un dl aiul ui : „Nu 
cunosc portar mare 
fără noroc !« © Re
mus Cîmpeanu, pre
ședintele lui *U -, a 
urmărit cu atenție 
șl meciul echipelor 
de speranțe. Și 
ne-a spus după jec: 
„Am admirat serio
zitatea cu care An- 
ghelinei. titular ia 
A, a jucat partida 
de speranțe. L-am 
dat ea exemplu ju
cătorilor noștri, care 
uneori se consideră 
sancționați cînd joa
că la speranțe". • 
Prin introducerea 
lud Vaișcovicl, după 
pauză, Oțelul a a- 
vut mult mai mult 
nerv. Dacă el ar fi 
început jocul, pro
babil că echipa n-ar 
mai fi avut tonu
sul 91ab din prima 
jumătate.

® DE MULTA 
VREME, din forma
ția Petrolul lipsește 
tinărul atacant Nu- 
ță. Mai întîi bolnav 
de amigdalită și re
făcut, el a fost o- 
perat acum cîteva
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DE LA GALAȚI
in- rul ierbii, un joc in linie, eu 
ră- demarcări frumoase si cu cu-

lucat loare foarte bine găsite.
■r în Tratarea superficială a me- 
•ntru ciului cu „U“ a afectat in pri- 
run- mul rînd compartimentul de
alul*  fensiv, în care Agiu parcă fu- 

gea de fază, ceea ce a făcut 
resia ca omul de bază — In absența 
ratat lui Anghelinei — să fie ca si 
icînd absent intr-un angrenai In care 
i în- se mai $i lufta. spre surprin- 
Ra- derea celor avizați de... orga- 

3—1) nizarea deosebită a acestei a-
ji-au părări oricînd capabilă de un 
șli*.  joc „fără gol" în deplasare, 
stată Această nesiguranță a apă- 
îtart, rării a afectat automat locul
eaga celorlalte compartimente. cu
zînte un Mihut apatic si cu un Bur

ete- cea neproductiv. (De altfel,
atît după meci, jucătorii Otelului

dută erau surprinși de evoluția sub
den- așteptări a acestor oameni de
ucu- bază care sînt — si care poate
iama vor rămîne — Agiu si Mihuț).
i fl- Sigur că aceste elemente —

sperăm trecătoare — în locul 
Oțelului nu pot diminua repli
ca frumoasă a clujenilor, foar
te bine organizați în apărare, 
în jurul lui Ciocan, cu un Ca- 
vai imbatabil, bine așezați 
„la mijloc*,  cu un Mujnai ani
mat de un remarcabil spirit 
tactic, cu un Ctapeanu trans- 
formînd toate mingile „moar
te*  în mingi active si. in ge
neral. cu o remarcabilă stăpî- 
nire de sine in momentele gre
le de după pauză.

Meciul de la Galați a fost 
un meci frumos. Și. mai ales, 
un meci care, anulind veșnicul 
„1 solo*  la Pronosport, învio
rează campionatul nostru si asa 
avid de rezultate' mal altfel. 
Gălătenil stnt. desigur. afec-# 
tați, dar e reconfortant faptul" 
că In minutul 91 ei se si gîn- 
deau la un final de tur. du
minica viitoare, care să mal 
adauge un punct la cele 5 câș
tigate în deplasare.

loan CHIRILA

PRIVIRI SPIit 
IȘAIONUt StCIIND

NETĂ SUPERIORITATE VRiNCEANĂ
Unirea Dinamo Focșani - C.S.M. Suceava 2-0 (0-0)
O plăcută surpriză ne-a fur

nizat tinăra si ambițioasa e- 
chipă focșăneană (antrenori : 
Cristian Costea si Aurel Pastia) 
In partida cu o echipă valoroa
să si mult mai experimentată, 
una dintre fruntașele seriei I. 
Ce a determinat, victoria gaz
delor 7 1). O excelentă condiție 
fizică, ceea ce le-a permis sus
ținerea partidei Intr-un tempo 
ridicat, căruia sucevenii nu 
l-au putut face fată ; 2). O 
mobilizare si o dorință de vic
torie exemplare, precum si o 
pregătire psihică adecvată, 
spre deosebire de partenerii 
lor de Întrecere, care, după 
primirea primului gol „(autor :

ARGEȘEANU. in mln. «8, In 
urma unei frumoase acțiuni 
personale), au „căzut*  complet, 
permitînd vrîncenilor să do
mine Întreaga repriză secundă 
(C.S.M. a expediat primul șut 
— $i ultimul — la poartă in 
această parte a jocului în mln. 
79 $i a obfinut primul — si 
singurul — corner In min. 90). 
să atace in valuri si. logic, să 
Înscrie al doilea gol tn min. 70 
(sut puternic al lui CHIRITA 
de la 15 m) ; 3). O inspirată 
schimbare a tacticii după pri
mele 45 de minute : In prima 
repriză (destul de echilibrată, 
de mare luptă, eu puține oca
zii de gol), experimentatul si

rafinatul Alexandru a ..vămuit" 
toate baloanele, frinind astfel, 
în bună măsură, jocul si a 
Înlesnit grunarea ranidă a de
fensivei sucevene : în schimb, 
în a doua parte a jocului, el 
a trecut pe postul de libero, 
cei sase jucători din fată fiind 
rînd pe rînd conducători de 
joc.

Arbitrul I. Tănase (Tîrgo- 
viște) a condus bine formațiile:

UNIREA DINAMO : Paras- 
chiv — Babalîc. Gălan, Lupu 
(min. 46 Brutarul. Bursă — 
ALEXANDRU. POPESCU.
STANCIU - ARGEȘEANU Cr. 
RUSU. CHIRITA.

C.S.M. : ALEXA — Cristes- 
cu. Gălușcă. Ungurean. Papuc
— Goian (min. 71 Dîrman). 
Buliga. Gafencu (min. 46 Popa)
— Păiuș. Sfrijan. Casuba.

Paul ZAHARÎA

NU CU ORICE PREȚ...
i de tîrguielile penibile ale atîtor
S.C. conducători de formații care

eu în fata Comisiei de disciplină
•e a încearcă să acopere gesturi
actic, mult mai vinovate vizavi de
le cu etica sportivă decît cel al lui
cine- Ștefă.escu. De altfel. Nelu
nații. Nunweiller merge consecvent
,sub- pe acest drum, scoțîndu-1 de
lașa- pildă din lot — in același mo-
egis- ment greu — pe Gîngu. cel
îs 9“

care, ni se spune, atinsese o 
cotă de vedetism greu de ega
lat. Aflăm că. nici mai mult 
nici mal, puțin, pretindea mai 
tinerilor colegi de echipă să i 
se adreseze cu... „dom’ pro
fesor*  !
' Revenind la „momentul Ște- 
fănescu“„-să nu încheiem fără 
a sublinia si frumoasa reacție 
a publicului din Moreni. care 
a aplaudat spontan decizia lui 
Nunweiller.

Sorin SATMARI

PRIMA ÎNF.RÎNGERE
A. S. A. Tg. Mureș 1-0 (1-0)

ispru 
ie să 
iman 
fază 

:ătțș- 
, nu 
nteia 
ies cu 
vitu- 
r in- 
tura- 

ră- 
ideea 
gest 

liller, 
reni, 
decît 

din 
nota 
pînă 
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LIDERUL-LA
Gaz Metan Mediaș -
Derbyul seriei a Il-a, dintre 

Gaz Metan (locul 3) si A.S.A. 
(locul 1). a dat naștere la o 
partidă agreabilă, care a tinut 
asistenta încordată pînă în fi
nalul partidei. Terenul înghe
țat a influențat mult execuțiile 
tehnice ale jucătorilor, dar la
tura tehnică a fost suplinită 
printr-un angajament total din 

’■partea ambelor echipe. DupTi 
un studiu prelungit, tn care 
nu am consemnat nici un sut 
spre cele două porti. în min. 
20, gazdele înscriu. la o acți
une „lucrată*  de Ologu, con
tinuată de Sărășan si finaliza
tă de HARBADA. Jucătorii 
mureșeni revin In atac si iro
sesc două bune situații prin

Ciorceri (min. 30 — luft de 
la 6 m) si Dumitrescu (min. 
37 — trimite spre poarta goa
lă, dar Dulău scoate în cor
ner). Prima parte se Încheie cu 
o ratare a lui Tiglariu (mln. 
42).

Repriza secundă • începe eu 
un moment mai puțin plăcut. 
In min. 48. ia o altercație In
tre Biro (pînă în acel moment 
unul din cei mai buni jucători 
ai gazdelor) si Albu. ambii stnt 
eliminați. Din acest moment 
echipa gazdă se retrage deli
berat in defensivă, asemenea 
unui boxer care stă in gardă 
si caută lovitura decisivă. în 
min. 62, gazdele sînt aproape 
de majorarea scorului dar

Tiglariu. neatent ia o pasă 
ideală a jiul Mos. ajunge târ
ziu la minge. Din dominarea 
cvasi totală a oaspeților, din re
priză secundă, am notat situa
țiile bune ale lui Soare, din 
min. 66 <rf 71, cînd portarul 
gazdelor a intervenit salvator.

Gazdele obțin o victorie ab
solut meritată, aducînd lide
rului prima înfrîngere din a- 
cest sezon.

A arbitrat foarte bine Al. 
Mustetea (Pitești) următoarele 
formații :

GAZ METAN : . SZEBIN — 
Potor. Biro. MOS Aloman — 
Harbădă. Kusch. DULĂU O- 
LOGU — Tiglariu. Sărășan 
(min. 88 Solomon).

A.S.A. : Vodă — Szabo. Nagy. 
ISPIR. Fodor — Dumitrescu 
(min 73 Muntean) COSTEL 
ILIE. BOTEZAN. - Ciorceri. 
Albu Soare.

Stefan DUMITRU

turat Așa a înscris Goanță primul gol al Rapidului in poarta Gloriei Euzău 
„ Foto : I. BĂNICĂ
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Ne-a plăcut modul 
în care a jucat 
Gabor. Venind de 
undeva din linia a 
doua, „șeptarul*  
Corvi nulul a avut 
un registru larg de 
exprimare, pe zone 
variate ale terenu
lui. „Gabor a prins, 
în acest sezon fot
balistic, o formă 
sportivă care-1 im
pune din nou aten
ției selecționerilor*,  
aprecia, după joc 
antrenorul Corvinu- 
lui, Octavian Cojo
caru. • Celălalt 
Cojocaru. vîrfui 
central de atac al 
hunedorenilor, nu 
își prea cunoaște 
îndatoririle de jucă
tor. „Ce-ai fluierat, 
mă i s-a adre
sat el (la un mo
ment dat, în partea 
a doua a meciului) 
reputatului arbitru 
internațional loan 
Igna. „Nimic altce
va decît infracțiu
nea comisă' (n.n. 
fault asupra stope
rului de marcaj). 
Dar n-am termi
nat, a adăugat „ca
valerul fluierului*.  
Ia, te rog, acum, 
și un cartonaș gal
ben*.

EVOLUȚIE PESTE AȘTEPTĂRI A GAZDELOR

?RA- 
efec- 
săp- 
3om- 
Clein 
me- 

rade.

ului, 
meci 
pro-

• CIND RAPID 
a apărut pe gazon, 
spectatorii au con
statat cu oarecare 
surprindere că Du
mitru purta tricoul 
cu nr. 6, iar Goan
ță pe cel al... fostu
lui internațional Du
mitru. Nu știm da
că această schim
bare de tricouri*  a 
influențat în rău 
evoluția lui Dumi
tru în jocul cu 
Gloria, dar pe teren 
noul ..decar*  al fe
roviarilor a impre
sionat prin travaliu 
(a fost prezent în 
ambele faze ale jo
cului) dezinvoltura 
șî acuratețea sa 
tehnică. Golurile în
scrise de Goanță, în 
urma unor ,,un-doî“- 
url excelente cu

Șt. Popa, nu sînt 
eu nimic mai pre
jos decît acelea de 
la retrospectiva mi
cului ecran. © Teo
dorescu, fiul arbi
trului buzoian Cris
tian 
demonstrat 
că i 
în | 
ro. 
în 1 
al 
tată 
principale în parti
da de pe - • - ■ ■
• Sub 
Rapidului 
haj de 
echipei 
Valentin 
„Cum să 
să cînd 
pidulețul ? 
confesează 
brul“. Mereu 
trage ața aici, unde 
cu „Giuleștixia*,  am 

. cîștigat singurul ei 
titlu de campioană*.
• SPORTUL STU- 

JJENȚESC nu l-a 
”putut folosi pe Mir
cea Popa în meciul 
cu F.C. Olt pentru 
cumul de cartonașe 
galbene. Cu el în 
formație, apărarea 
„alb-negrilor*  nu ar 
fi fost, poate, atît 
de-1 ușor depăși
tă. © Antrenorul 
Gheorghe Constan
tin rămîne promoto
rul promovării ju
cătorilor tineri. In 
meciul cu Sportul 
Studențesc, neputîn- 
du-1 utiliza pe Pe
na, accidentat, el * 
l-a „împins*  pe Du- 
dan în centrul li
niei de atac. Și Du- 
dan a jucat exce
lent, fiind unul din
tre cei mai buni 
jucători de pe te- 

Victoria lui 
da t.o- 
mare 

Dudan. 
o pasă 

lud, Ef- 
goTulul.

Teodorescu, a 
dumini- 

calități frumoase 
postul de... libe- 

Calm, prompt 
intervenții, 
anticipației 

t armele

Giu Iești 
„Potcoava" 
un perso- 

legendă al 
feroviare : 

Stănescu 
stai aca- 
joacă Ra

ni se 
„Zim- 

mă

ren.
F.C. Olt se 
reazâ într-o 
măsură lui 
oare l-a dat 
de nota 10 
timie Ta faza

F.CJ4.-U1

ta

Lung

GAZON

dar
șansă 

3UFÎS 
Mare a

SCHIMBARE 
bruscă 

ta Brașov, la 
meciului 

Universi- 
: deși 
senin, 

apăsau 
brașoveană, 
de punctul 
Toată hi- 

supărată 
ploaia de 

s-a strecu- 
așteptata

„METEO1 
luni, 
Încheierea 
F.CJW. —__
tatea Craiova 
cerul era 
nori negri 
tabăra 1 
afectată 
pierdut, 
mea era 
că prin... 
ocazii nu 
rat mult ,___
rază de soare, mult 
doritul * “ *
care 
merita.
mare 
pentru 
Realitatea ___ ___
ei au avut un mare 
portar, în zi deose
bită (nu este o nou
tate în privința lui 
Lung), 
mare 
ie-a 
dată.
însă și diferența în
tre felul cum au 
interpretat cralo- 
venii cele două 
partituri : defensivă 
și ofensivă. La ul
tima, el nu s-au 
,.auzit*  deloc. „Sco
pul scuză mijloa
cele*.  sînt tentați 
unii să apună, 
insă în cazul 
versitățil, de la ai 
cărei jucători altele 
sînt pretențiile.

gol. Gol pe -------- .
Un punct 
„adevăr*  

craioveni- este că

■ ■ ■
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Minerul Carne - „Poli"
Duminică, la Cavnic. pe fru

mosul stadion al orașului, am 
avut plăcuta surpriză de a ur
mări un joc de foarte bună 
calitate al divizionarei B loca
le. Evoluînd cu mult peste ni
velul locului său modest din 
clasament, actionînd spectacu
los și eficace, Minerul a domi
nat categoric, In prima jumăta
te de oră pe fruntașa seriei, 
pe care a adus-o la un moment 
dat (ca la t>ox) în situația de 
K.O. Atacînd cu aplomb tncă 
din start, gazdele i-au pus fn 
mare dificultate pe masivii a- 
părători timișoreni, incomodați 
vizibil și de terenul Înghețat. 
Prefațată de „bara*  lui Cris- 
tea, din min. 4, deschiderea 
•corului s-a produs in minutul 
următor, prin autogolul lui 
VUȘCAN care a deviat in pla
sa propriei porțî mingea șuta
tă de același Cristea. Cu mici 
Întreruperi. localnicii si-au 
continuat presiunea asupra ca
reului advers, creindu-și noi

Timișoara 4-0 (4-0)
ocazii clare de a marca, dar 
nefructificate de Drăgulescu 
(min. 7 — trimite mingea pes
te Moise, ieșit in tntîmpinare. 
dar și peste poarta goală: min. 
20 — șut imprecis din poziție 
bună) și China (min. 21 —
șut slab, din careu. In portar). 
Va urma, însă, seria celorlal
te trei goluri, unul mai frumos 
decît altul. înscrise de BUCIU 
(min. 27 — șut splendid, din 
afara . careului, Ia păianjen). 
CHINA (min. 29 — preluare 
a unei centrări venite de pc 
partea opusă, apoi «n sut pla
sat în coltul opus) și CRIS
TEA (min. 30 — reluare cu 
efect, printr-o rafinată execu
ție tehnică, la centrarea Iul 
Lenghel).

In această primă repriză, 
timișorenii — care au produs 
aici o mare decepție — au 
contraatacat sporadic si necon
vingător. dînd emoții gazdelor 
doar la șuturile Iul Sabou 
(min. 6) si Varga (min. 18).

cînd mingea a trecut puțin ne 
lingă poarta adversă.

După pauză jocul a devenit 
mult mai echilibrat, iar repli
ca oaspeților in ofensivă mal 
consistentă. De altfel, timișo
renii au fost aoroape de a re
duce din scor în min. 53, cind 
Pop a intervenit excelent la 
„capul*  lui Vlătănescu. în ge
neral. însă, tot gazdei^ au a- 
vut si în această repriză oca
zii mai multe de gol. ratate de 
Rus (min. 61) Drăgulescu (min.

. 73) și China (min. 89).
Arbitrul G. lonescu. ajutat 

la linie de P. Iliescu și T Io- 
nescu (toți din București), a 
condus foarte bine următoarele 
formații : /

MINERUL : Pop — Rațiu. 
Litan. Rat BUCIU — CRIS
TEA (min. 70 Schwartzkopf).' 
Rus, TAȘNADI — CHINA. 
Drăgulescu. LENGHEL (min. 
70 Sitar)

POLITEHNICA : Moise — 
Șunda (min. 79 Andriaș). Vuș- 
can. Ionut. VARGA — Pasca. 
Neagu. Vlătănescu. Sabou — 
Bobaru (min. 86 Bărbosu). 
Oancea.

Constantin F1RANESCU

MIZA JOCULUI: CALITATEA
C. S. M. Reșița - Aurul Brad 2-0 (1-0)

Se spune, uneori, fără prea 
mult temei, că atunci cînd o 
partidă nu are implicații ime
diate în lupta de la vreunul 
din cei doi poli ai clasamen
tului. nivelul spectaculozității nu 
se mai tnscrie la aceleași cote 
ridicate. Cei 26 de jucători uti
lizați în partida C.S.M. Reșița 
— Aurul Brad au argumentat, 
suficient credem. ideea că 
spectacolul fotbalistic nu se a- 
flă deloc în suferință atunci 
cînd. Ia intrarea pe gazon, 
singurul obiectiv propus nu 
este cel al contabilizării celor 
două puncte puse tn joc.

Am asistat astfel la o intfl- 
nire plăcută care a făcut o

bună propagandă jocului cu 
balonul rotund cu multe faze 
frumoase. De această dată vre
mea friguroasă a fost un... a- 
llat al fotbalului. echipierii 
celor două formații fiind obli
gați să dubleze. în astfel de 
condiții, numărul sprinturilor. 
Si au tot alergat, pentru că 
altfel nu era chip. E adevărat, 
unii cu mai mult folos, alții 
cu mai puțin. Problema învin
gătorului nu s-a pus. practic, 
în nici un moment. Si asta 
pentru că. ne de o parte, ata
curile gazdelor au „sufocat" o 
apărare care a acuzat din plin 
absenta celor doi titular! din 
centru Merlă si Faur. Tar oe

Astăzi, la slatina, intr-un meet restant din clapa a 4-a

F.C. OLT-DINAMO BUCUREȘTI
Astăzi, ia Slatina, pe stadionul 

„1 Mad”. va avea loc partida 
restantă din etapa a 4-a a cam
pionatului Diviziei A dintre echi
pele F.C. Olt și Dinamo Bucu
rești. Un meci care, cu sigu
ranță, va suscita un mare inte
res țlnînd seama de poziția tn 
clasament a celor două formații : 
Dtaamo, locul 4, cu 21 de puncte.

F.C. Olt.’ locul l eu U puncta. 
Se anticipează un meci deschis. 
In care varianta Iul I. X. > P»re 
obligatorie.

Partida va Începe la ora 13 șl 
va fi condusă la centru de M. 
Salomlr. ajutat la linie de L. 
Iakab (ambii din Cluj-Napoca) șl 
C. Teodorescu (Buzău).

de altă parte pentru că .vîrfu- 
rile*  Aurului au fost foarte ti
mide si nu s-au apropiat de 
buturile gazdelor decît spre fi
nalul întîlnirii De altfel, re- 
marcările fundașilor Uțiu si 
Telescu sînt tn exclusivitate 
rodul participării lor active la 
fazele de atac. Cele două go
luri ale C.S.M-ului au fost 
parcă trase la indigo : centrări 
de pe aripa dreaptă, urmate de 
reluări în nlasă din apropiere, 
ale lui SCHINTEIE tn min. 
28 si 77.

Arbitrul J. Grama (București) 
a condus foarte bine forma
țiile :

C.S.M. : Bocșa (min. 85 Roș
ea) — Videscu. UȚIU. Zah. 
TELESCU — Cojocaru. A- 
LEXANDRU (min. 84 Tanu). 
Hodină. Portik - SCHINTEIE. 
Jacotă.

AURUL : RUS (min. 86 Mu- 
reșan) — Lăcătuș, Mates. Ștef. 
Costar — Gavrilă Nan (min. 
46 Clonțos). ILCU Tînțăreanu 
— Stbinescu. Dumitreasa.

Mihai CIUCA
.•

• federația de fot
bal anunță că meciurile 
din cadrul ultimei etape 
■ turului Divizie! A, care 
ee dispută duminică, vor 
tneepe la ora 11. Partidele 
care vor opune echipele 
de speranțe vor tneepe la 
ora 1.
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și orețuire internațională, sub
liniind contribuția sa impor
tantă la elaborarea și înfăp
tuirea programelor de dezvol
tare economico-socială a pa
triei.

Particinantii la dezbateri 
au analizat modul în care or
ganele de conducere colectivă 
din ministere, centrale in
dustriale si întreprinderi, toți 
oamenii muncii acționează 
în spiritul hotărîrilor ultimului 
congre? al oamenilor mun
cii in vederea îndeplinirii sar
cinilor pe anul în curs, a o- 
rientărilor și indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a planurilor de dezvoltare 
multilaterală a României so
cialiste.

Participanpi la . lucrările 
plenarei au exprimat angaja
mentul ferm al colectivelor de 
muncă pe care le reprezintă 
de a acționa în continuare, cu 
înaltă responsabilitate comunis
tă, sub conducerea organizați
ilor de partid, a consiliilor oa
menilor muncii, pentru înfăp
tuirea obiectivelor actualei e- 
tape de dezvoltare economico- 
socială a patriei, ce asigură 
progresul ei neîntrerupt în rit
murile stabilite de istoricul 
Congres al XIII-lea al parti
dului, înaintarea României pe 
calea edificării societății so
cialiste și comuniste.

Dezbaterile au pus în evi
dență adeziunea deplină a oa
menilor muncii de pe întreg 
cuprinsul tării Ia politica ex
ternă a partidului și statului, 
promovată cu fermitate si con
secvență de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, voința neclintită a 
poporului român de a acționa 
neabătut, strîns unit în jurul 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului său generai, pen
tru traducerea în viată în mod 
exemplar a Programului parti

dului. a hotăririlor Congresu
lui al XIII-lea, pentru continua 
dezvoltare economico-socială a 
țării, întărirea independentei și 
suveranității sale, pentru afir
marea sa tot mai puternică In 
rîndul națiunilor lumii.

După dezbateri. Plenara a 
adoptat, în unanimitate, docu
mentele înscrise pe ordinea de 
zi.

Participanții au adoptat apoi 
Hotărirea-chemare a Plenarei 
Consiliului Național al Oame
nilor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe.

* Primit cu cele mai calde sen
timente de dragoste ți prețuire, 
cu puternice urale ți ovații, in 
încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii.

Urmărită cu cel mai viu in
teres, cu profundă satisfacție 
și deplină aprobare, cuvîntarea 
conducătorului partidului și sta
tului nostru a fost subliniată 
în repetate rîndurî cu îndelungi 
aplauze și aclamații. Partici- 
panții la plenară au ovaționai 
cu însuflețire pentru partid și 
secretarul său general, au scan
dat cu entuziasm ..Ceaușescu — 
Ea mulți ani !“, urare fierbin
te pe care întreaga națiune o 
adresează conducătorului iubit 
și stimat al partidului și statu
lui, dorindu-i nesecată putere 
de muncă și energie, mullă 
sănătate șî succes deplin în 
activitatea pe care o desfășoară 
cu exemplară dăruire și pași-’ 
une revoluționară, călăuzind cu 
strălucire tara și poporul în 
ampla operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a patriei 
noastre spre comunism.

ANIVERSTRIA 05HPIWH 9E IA MELBOURNE
MELBOURNE, 9 (Agerpres). 

Peste 900 de sportivi si spor
tive din întreaga lume s-au 
reunit zilele acestea la Mel
bourne pentru a luă parte la 
aniversarea a 30 .de ani de la 
Jocurile Olimpice’ desfășurate 
In acest oraș australian.

Printre aceștia s-au numărat 
atleta olandeză Fanny Blan- 
kers-Koen, înotătorul austra-

pion olimpic, si atletul ameri
can Milton Campbell, campion 
olimpic la decatlon.

La Olimpiada de la Mel
bourne sportivii români au a- 
vut o participare remarcabilă, 
obținînd atunci 5 medalii de 
aur, 3 de argint și 5 de bronz.

I
I

lian Murray Rose, triplu cam-

© TELEX V TELEX O
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Chackeray a terminat învingător 
în cursa internațională de la Bar
celona fiind cronometrat pe dis
tanța de 9.950 km cu timpul de 
25-47,08. L-au urmat coechipierul 
seu Steve Harris — 25:53,03 și spa
niolul Jose Luis Gonzalez — 
2G 00,97.

JUDO $ Desfășurată la Paris, 
întîlnirea dintre selecționatele Eu
ropei și Astei s-a încheiat cu sco
rul de 17—n în favoarea sportivi
lor europeni. Din echipa învingă
toare s-au evidențiat francezii 
Marc Alexandre. Roger Vachon, 
sovieticul Hazret Telsteri și aus
triacul PeLrr Seisenbacher, iar din 
cea a Asiei — japonezii Akira Ya- 
jima, Hiroaki Mlyochi și Hltoshl 
Saito.

SCRIMA $ Concursul interna
țional de spadă de la Budapesta a 
fost cîștigat de italianul Angelo 
Mazzonl, învingător cu 10—7 în 
finala disputată în compania cu
banezului Carlo Pedrnzo. în asal
tul pentru locul trei. Ștefano Pan- 
tano (Italia) a dispus cu 11—10 de 
Lars Winter (Finlanda).

TENIS • în finala turneului fe
minin de la Buenos Aîres, jucă- 
toarea argentînîană Gabriela Sa
batini a învins-o cu 6—1. 6—1 pe 
Aranxta Sanchez (Spania).

TINERELE NOASTRE
învingătoare In

CU ECHIPA R.D.

GIMNASTE,
MECIUL
GERMANE

din Caplta-La Sala Tineretului
lă s-a desfășurat întilnirea inter
națională de gimnastică dintre re
prezentativele de junioare ale 
României șl R.D. Germane, utilă 
șl binevenită verificare a fetelor 

g noastre înaintea Campionatelor 
Balcanice de la Atena. Concursul 

g s-a desfășurat sub semnul supe- 
g rioritățil tinerelor sportive din 
Ș țara noastră, care s-au impus atlt 

la individual compus, cit șl pe e- 
chlpe. Luminița Zăvod, învingă
toare la individual, precum șl In 
trei din cele patru finale pe a- 
parate, a lăsat o frumoasă Im
presie prin evoluțiile el sigure șl 
spectaculoase. Iată rezultatele 
tehnice: echipe — România 191,20 
p. R.D. Germană 181,95 p; indivi
dual compus: Luminița Zăvod 
39.00 p, Gabriela Gheorghe 38,20 p, 
Liliana Stanciu 38,15 p, Marla Ne- 
culiță 37,95 p, Cătălina Bucur 37,90

$

p (toate din echipa României). An- 
jȘ nett Blell (R.D.G ) 37,55 p. Pe a- 

parate. Luminița Zăvod a cîștigat 
g la sărituri, bîrnă șl so.l, Iar la pa- 

ralele a terminat victorioasă Ma- 
g rla Ncculită.

SUCCESE ALE TEMiSMANILOR ROMANI
Cp puțin timp în urmă, fiorin 

Segărceanu, Andrei Diizu și Geor
ge Cosac, component! ai primei 
noastre reprezentative de tenis, 
s-au întors din Israel, unde au 
participat la un circuit de 4 tur
nee, încheiate cu Masters, obți
nînd rezultate foarte bune: două 
locuri I (Segărceanu și Dîrzu) șl 
două 3 (Cosac și Dîrzu) la indi
vidual, trei locuri 1 șl unul 3 la 
dublu (Segărceanu, Dîrzu), cuplul 
român ocuptnd și prima poziție 
in clasamentul final dc dublu. 
Dacă primii doi stnt cunoscuți iu
bitorilor de tenis, Cosac, care s-a 
Impus in concursurile interne ale 
acestui an, a confirmat, iată. în
crederea selecționerilor.. .Cosac — 
ne-a spus Andrei Dirzn — s-a tă
cut repede remarcat datorită jo
cului său complet, la fel de bun 
în spatele terenului șl la fileu, el 
dovedind in același timp și o ma
re putere de luptă, insuficienta sa 
experiență competlțională a cîn- 
tărit mult în favoarea... adversa
rilor, Cosac codind mereu In ftna- 
luri strîns disputate. Meciul din 
singura semifinală realizată l-a 
pierdut, de exemplu, de la minge 
de meci*.  Iată șl rezultatele: AS- 
KELON, Ioc 3: Cosac (4—5, 6—2,

8—2 cu Toomey — Marea 1'.. il-anie,
6— 3, 7—5 cu Demir — Turcia, 6—3, 
3—6, 6—1 cu Moraing — R.F.G.,
7— 5, 5—7, 6—4 cu Kennedy —
S.U.A.); loc 3 dublu: Segărceanu, 
Dîrzu (in semifinală, 6—7, 5—7 cu 
Nour, H1U — Israel, S.U.A.); IE
RUSALIM. loc 1: Segărceanu (7—6, 
6—0 cu Peet — Mare» ’
6—4, 6—2 cu Utzlnger —
6—4. 6—3 cu Gondenbourg — is
rael.
6—2 cu Tanganelli — Italia); Ioc 1 
dublu: Segărceanu, Dirzu (în fi
nală: 6—1, 7—5 cu Tanganelli,
Honblad — Italia, Suedia); HAI
FA, loc 3: Dirzu (6—7. 6—3, 6—4 
cu Pulkowskl — R.F.G., 6—4, 6—2 
cii McLane — S.U.A., 6—4, 6—1 cu 
Moraing — R.F.G., 4—6, 2—6 cu 
Kennedy); Ioc 1 dublu: Segărcea
nu, Dîrzu (în finală: 6—3. 6—7,’
6—4 cu Cronenburg, Wallder — 
Luxemburg. Elveția) : JAFFA, loc 
1: Dirzu (7—5. 6—3 cu Zimmerman 
— Israel, 6—3, 6—3 cu Winefeld — 
Israel, 6—7. 6—2. 6—4 cu Bailey — 
Marea Britanle, 3—6 6—2, 6—4 cu 
Nour, 6—2, 6—4 cu Kennedy); loe 
1 dublu: Segărceanu, Dîrzu (în fi
nală: 3—6, 6—2. 6—3 cu Nour, 
H1I1).

Britanle, 
R.F.G^

7—5, 6—3 cu Nour și 6—2,

PUNCT FINAL IN MASTERS

A patra victorie a
Previziunile specialiștilor teni

sului s-au adeverit: Ivan Lendl și 
Boris Becker și-au disputat luni 
seara, la „Madison Square Gar
den- din New York, finala Mas- 
ters-ului masculin. După un med 
de ținută, care a durat 140 de mi
nute, Lendl a cîștigat în 3 seturi 
Identice ca scor: 6—4, 6—4, 6—4. 
El a obținut astfel cea de a pa
tra victorie în competiție, egalînd 
recordul lui Hie Nâstase, cu ob
servația că Lendl a șl pierdut 3 
finale, în 1980 {învins de Borg), 
în 1963 șl 1984 (ambele adjude
cate de McEnroe). Pentru amato-

rii de

lui Lendl

|PE GHEAȚA ȘI PE ZAP ADA
MOSCOVA (Agerpres). — Proba

de perechi din cadrul co nour su-
S; lui internațional de patinaj ar- 
§ tâstlc de la Moscova a revenit 
g cuplului sovietic Elena 
Sî ko — Rașid Kadirkșev.
S- PARIS (Agerpres). — 
și francez Jean-Luc CreUer 

nat învingător în proba 
ij lom special desfășurată pe ptrtîa 

de la Val Thorens (Franța), 
fiind cronometrat în cele două 
manșe cu timpul de 1:34,99.

VIENA (Agerpres). — După 
primele două manșe, în proba 

-î individuală masculină din ca- 
S; drul concursului international de 

sănulțe de la Igls (Austria) con- 
g duce Norbert Huber (Italia) — 
g: 1:40,97, urmat de Michael Walter 
â (R. D. Germană) — 1:41,089 șl
g Serghel Danilin (U.R.S.S.) —

Kvitcen-

Schiorul 
a terml- 
de sla-

1:41,236. La feminin, pe primul 
loc se află Kerstin Schmidt (R.D. 
Germană), eu timpul de 1:22,87.

MONTREAL (Agerpres). Con
cursul internațional de sărituri 
cu schiurile de la trambulina de 
70 m, disputat la Thunder Bay 
(Canada) în cadrul „Cupei Mon
diale” a fost cîștigat de Jens 
Weissflog (R. D. Germană) — 
230.7 puncte (sărituri de 89,5 și 
89 m). Pe locurile următoare 
s-au situat finlandezii Matti
Nykaenen — 229,5 puncte șl Jukka 
Kalso — 220,5 puncte.

Meciul 
hochei

BERNA (Agerpres). — 
internațional amical de 
pe gheață disputat. la Berna în
tre reprezentativele U.R.S.S. șl 
Elveției s-a încheiat cu victo-, 
rta hochelștMor sovietici cu sco
rul de 10—2 (4—0, 3—1, 3—1).

rii de statistică, lată „graficul” 
succeselor lui Lendl: 1981 (5—7,
2—6, 7—6, 6—2, 6—4 cu Gerulaitis), 
1982 (6—4, 6—4, 6—2 cu McEnroe), 
1985 (6—2, 7—6. 6—3 cu Becker) și. 
firește. 1986.

Ultima finală a fost, apreciază 
comentatorii, fără istoric, Lendl 
arătîndu-se superior adversarului 
său, mal ales în jocul de regula
ritate, de pe fundul terenului. 
Rlscînd puțin (19 veniri la fileu, 
față de 78 ale iul Becker !). dar 
servind șl returnînd foarte precis 
șl în forță, Lendl l-a „măcinat” 
pe Becker, silindu-l chiar să re
cunoască, după meci, că „am prt- ■ 
mit o frumoasă lecție, Lendl ctș- 
tlgînd pe merit și probînd că este 
numărul 1 în lume”. Nu doar iz- 
bînda din finală, ci întreaga com
portare a Iul Lendl la Masters a 
impresionat, el termlnînd primul, 
fără măcar să fi cedat un singur 
set ! S-a temut de Becker, oare îl 
învinsese (anul acesta) la Chica
go, Wimbledon șl (recent) Sydney, 
(țar temerile sale s-au dovedit fă
ră suport, evoluția sa transfor- 
mîndu-se. nota trimisul Agenției 
„France Presse”, „într-o demon
strație extraordinară în fața unul 
adversar complet depășit”. Să-l 
ascultăm, în încheiere, pe cel mal 
bun tenisman al anului: „E for
midabil că am putut să termin 
sezonul în acest mod. Următorul 
meu obiectiv e săv cîștig, peste o 
lună, campionatele Australiei, ia 
Melbourne, pentru a mă dedica 
apoi, In liniște, wimbledon-uiul, 
singurul care îmi lipsește din pal
mares”.

AZI, IN CUPA U.E.FJL
Vă reamintim că azi e progra

mat returul optimilor de finală 
ale Cupei U.E.F.A., cele 8 parti
de fiind Barcelona — Bayer Uer- 
dfngen (2—0). Internazionale Mi
lano — Dukla Praga (1—0), Vito
ria Guimaraes — Groningen (0—1), 
F.C. Tyrol Innsbruck — Spartak 
Moscova (0—1), I.F.K. Gbteborg — 
La Gantoise (1—0), Beveren — 
Torino (1—2), Borussia Mpnchen- 
gladbach — Glasgow Rangers 
(1—1), Hajduk Split — Dundee U- 
nited (0—2).

Cum în paranteze sînt trecute 
rezultatele din prima .manșă, re
iese clar că majoritatea gazdelor 
de azi pornesc ca mari favorite 
în bătălia pentru calificare, una 
singură dintre ele. Hajduk, avînd 
de recuperat un handicap de 
două goluri. Dar să nu ne hazar
dăm în pronosticuri, căci multe 
(surprize) se pot petrece !

CAMPIONATE NAȚIONALE
ANDERLECHT își menține, și 

după etapa a 14-a. avantajul de 3 
puncte in fruntea campionatului 
Belgiei: 24 p, față de 21 p. cite au 
Bruges și Lokeren. Fruntașele cla
samentului au cîștigat pe toată 
linia : Molembeek — Lokeren 1—2. 
Seralng — Malines l—2. La Gan

toise — Anvers i—1, Beveren — 
Llfege 1—0, Anderlecht — Cercle 
Bruges 2—0, Charleroi — Beers- 
chot 2—1, Bruges — Standard LI fe
se 1—0, Courtral — Racing Jet 
0—2, Berchem — Waregem 0—4. 
Cu 5 șl respectiv, 4 p, Berchem 
și Anvers par. să fi pierdut legă
tura cu plutonul, a 16-a clasată. 
Molembeek. acumultnd 9 p.

VICTORIE la scor pentru Spar
ta Praga, lidera campionatului 
Cehoslovaciei, in etapa a 15-a: 
6—0 cu Skoda Pilsen. Dar Bohe
mians (1—0 cu Sigma Olomouc) 
nu se lasă, continuînd „urmări
rea”: Sparta 22 p. Bohemians 21 
p. Pe locurile 3—4. Dunajska Stre- 
da (2—0 cu Siăvia Praga) șl Cheb 
(3—3 cu Ceske Budejovlce), am
bele cu 18 p. Celelalte rezultate: 
Vltkovice — Nitra 1—0, Presov — 
Dukla Praga 1—1. Zillna — Banlk 
Ostrava 2—1, Banska Bystrica — 
Trnava 4—1.

M.T.K. și-a consolidat locul 1 
în campionatul Ungariei, tavln- 
gînd în deplasare, cu 3—2, pe Ra- 
ba Eto Gyâr. în etapa a 15-a, 
păstrind un avans de două puncte 
față de Ujpestl Dozsa (0—2 acasă 
cu Tatabanya 1) și pees (3—0 eu 
Eger): 1. M.T.K. 22 p, 2. Ujpestl 
Dozsa 20 p. 3. Pecs 20 ța In rest. 
Vasas — slofok 1—2, Ferencvaro» 
— Videoton 1—0. Dunaujvaros — 
Zaîaegerszeg 2—2. Haladas — Be- 
kesesaba 2—0. Honved — Debrecen

Așteptind returul cu Bayer Uerdingen din Cupa U.E.F.A., Bar
celona a făcut o excelentă „repetiție generală" in campionat, in- 
trecind eu 2—0, in deplasare, pe Pamplona. Sub privirile lui 
Carrasco (nr. 7), „Barca" deschide scorul...

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

C.M. de handbal romSnu
HOORN, 9 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Reprezen
tativa feminină ‘ a Româ
niei a susținut marți seara 
tirziu. primul său meci în 
cadrul semifinalelor Campio
natului Mondial de handbal 
(grupa A), întîlnind echipa 
R. P. Chineze. ’ Jucătoarele 
noastre, care s-au calificat în 
această fază fără să cunoască 
înfrlngerea, au realizat o nouă

R. P. CHINEZĂ 32-24
și prețioasă victorie : 32—24
(16—10). Au marcat : Tîfcă 12, 
Verigeanu 7. Cozm» 6, Marian 
4, Mozsi, Tiirok, Covaliuc — 
cite 1, respectiv He Jianping 
7, Zha Juefeng 6 Zhang Wei^- 
hong 4. Wane Mingxing 3, 
Chen Zhen 2. Zhou Jing 1, Sun 
Xiulan 1.

Amănunte. în coresponden
ta viitoare.

Ion GAVRILESCU

l—1. Pe ultimele locuri: 15. Slo
fok 11 p, 16. Dunaujvaros 6 p.

PANATHINAIKOS ta derivă, in
capabilă să cîștlge șl ta etapa a 
»-a a campionatului Greciei: 0—0 
eu Kalamarla pe teren propriu l 
Fosta finalistă a C.C.E. ocupă lo
cul 7, cu 9 p, ta timp ce Olym-

Telefoto": A.P. — AGERPRES 

plakos a acumulat 14 p. iar 
P.A.O.K. șl O.F.I. cite 13 p. Iată 
rezultatele: Heraklls — Olympia- 
kos 0—2, A.EfK. — P'.A.O.K. 1—2, 
Ethnikos — Panionios 0—3, O.F.I. 
— Larissa 3—1, Apollon — Dlago- 
ras 1—1. Doxa — Yanntna 2—0, 
Arts — Verta 0—1

CU SAU FĂRĂ LEGITIMAȚII DE SUPORTER ?
La o orâ la care pompierii londonezi abia au 

prididit să stingă Incendiul declanșat la stadio
nul lui West Bromwich Albion, de așa-ziștll su
porteri ai echipei Leeds United (învinsă cu 3—-0), 
în fotbalul insular se discută aprins, pro șl con
tra, pe marginea unui proiect de lege pe care 
ministrul sportului, Dick Traoey, intenționează 
să-l prezinte parlamentului, în conformitate cu 
care intrarea la meciuri se va realiza, obligatoriu, 
pe baza unei legitimații de suporter. „Trebuie s& 
dispunem de mijloace care să ne permită identi
ficarea huliganilor*,  a declarat Tracey, dar mă
sura preconizată de el a trezit multe și serioase 
rezerve in lumea fotbalului britanic. însuși Phi
lip Carter, președintele Ligii, s-a dezis de ea,

mențlonlnd că „nimic nu ne dă dreptul să cre
dem că, și fără astfel de legitimații, tuibusențn 
nu vor pătrunde pe stadioane*.  Cea mai aspră 
critică a adresat-o proiectului reputatul Brian 
Clough, antrenorul Iul Nottingham Forest: „Sis
temul care se discută ml se pare 191 la sută sortit 
eșecului, căci asemenea legitimații nu vor face 
altceva decit să-i Îndepărteze de fotbal pe aac- 
vărații susținători î Fără Îndoială că noi toți do
rim să scăpăm de flagelul violenței, dar trebui® 
să găsim o soluție rezonabilă și realistă*.

în toată această controversă, .The Sun“ a ous, 
dacă nu greșim, degetul pe rană: „Se discută mult 
șl se face puțin !“. Altfel spus, impasul continuă.

Ovidiu IOANIȚOAIA
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