
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

\

tovarășului
Ceaușescu, secretar

Sub președinția 
Nicolae .........
general al Partidului Comunist 
Român, in zilele de 9 și 10 de
cembrie au avut' loc lucrările 
Plenarei C.C. al P.C.R.

Plenara a avut următoarea 
ordine de zi :

1. Proiectul Planului națio
nal unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Socia
liste România pe anul 1987.

2. Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și gos
podăririi apelor pe anul 1987,

3. Proiectul Planului finan
ciar centralizat al economici 
naționale și Proiectul Bugetului 
de Stat pe anul 1987.

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

în cadrul dezbaterilor 
problemelor, inscrise pe < 
de zi au luat cuvintul i 
șii : Neculai Ibănescu, 
Bulucea, Iuliana Bucur, 
Mangu, loan Folea, 
Szasz, Virgil Cazacu, 
Enache, Elena Pugna, 
Huidu, Aurel Sandu, Dumitru 
Brenciu, Marin Ion. Alexandru 
Czege, Ilie Matei, Ion Ungur, 
Mihai Marina, Gheorghe Flo- 
rea, Ilie Văduva, Ion Radu, 
Constantin Olteanu.

Plenara a dat o înaltă apre
ciere rolului determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
înfăptuirea politicii interne si 
externe a. partidului și statului 
nostru, in stabilirea, pe baze 
profund științifice, realiste, a 
strategiei dezvoltării multilate
rale a țării, in perfecționarea 
organizării și conducerii tutu
ror domeniilor vieții economi
ce și sociale, in mobilizarea for
țelor și energiilor creatoare ale 
națiunii pentru transpunerea 
neabătută în viață a mărețului 
program de edificare a socia- 

[elismului și comunismului în 
România.*

în acest sens, a fost re
liefată contribuția esențială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia 
fundamentarea importantelor 
documente supuse dezbaterii 
plenarei, ale căror prevederi a- 
sigură realizarea, in bune con
diții, a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al P.C.R. privind 
dezvoltarea economico-socială 
a țării in viitorul an, în actua
lul cincinal.

In același timp, au fost puse 
In evidență, cu deosebită sa
tisfacție și mîndrie patriotică, 
strălucita activitate desfășurată 
pe plan Internațional de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

asupra 
ordinea 
tovară- 

Vasile 
Ștefan 

Iosif 
Marin 

, Emil

V

promotorul idealurilor de pace 
și progres ale poporului nostru, 
apottul său inestimabil Ia so
luționarea constructivă a pro
blemelor complexe ce confrun
tă omenirea, la instaurarea 
unui climat de destindere, 
securitate, înțelegere și colabo
rare între națiuni, la înfăp
tuirea dezarmării, în primul 
rind a celei nucleare, la fău
rirea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

Plenara a dat expresie senti
mentelor de nețărmurită dra
goste și recunoștință pe care 
toți cetățenii patriei Ie nutresc 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
națiunii, gînditor genial și stră
lucit strateg, ctitor al României 
moderne, Erou între eroii nea
mului, care, cu înțelepciune și 
cutezanță revoluționară, condu
ce destinele patriei spre ori
zonturi tot mai luminoase de 
progres și civilizație.

Participanții Ia dezbateri au 
exprimat, totodată, deosebita 
prețuire față de activitatea des
fășurată de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu,' eminent om politic 
și savant de largă recunoaștere 
internațională, pentru- contribu
ția de excepțională însemnăta
te pe care o aduce la progre
sul științei, invățămintului și 
culturii românești, la orientarea 
acestora in direcțiile botăritoa- 
re ale activității dc înfăptuire 
cu succes a întregii opere de 
construcție socialistă, pentru ca 
rezultatele cercetării științifice 
să fie puse în slujba cauzei no
bile a păcii, prosperității și bi
nelui umanității.

în lumina exigențelor formu
late de secretarul general al 
partidului, vorbitorii au exami
nat cu înaltă responsabilitate 
comunistă modul în care dr- 
ganele și organizațiile de partid, 
comuniștii, toți oamenii mun
cii acționează pentru îndepli
nirea indicatorilor de plan pe 
1986, Au fost evidențiate reali
zările obținute in creșterea 
producției industriale și agri
cole, în onorarea sarcinilor la 
export, in modernizarea șl or
ganizarea științifică a proce
selor tehnologice, in transpu
nerea in practică a programe
lor speciale privind extinderea 
bazei energetice și de materii 
prime, ridicarea calității pro
duselor, reducerea consumuri
lor, în finalizarea obiectivelor 
de investiții, în sporirea mal 
accentuată a productivității 
muncii și a eficientei întregii 
activități economice. în spiri
tul orientărilor și indicațiilor

(Continuare in pag. a 4-a)
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Ieri, in „șaisprezecimile" Cupei României la fotbal

ELIMINATE!
Divizionara C Automatica Alexandria a luptat frumos 120 de minute

| C.I.L. SIGHET 
g IND. S1RMEI C.T. 
g METALUL BOCȘA 
g I.C.I.M. BRAȘOV

REZULTATE TEHNICE
- OTELUL GALAȚI 0-2
- RAPID BUCUREȘTI 0-1
- F. C. ARGEȘ 0-1
- CHIMIA RM. VILCEA 3-0
- PETROLUL PLOIEȘTI 1-2
- VICTORIA BUCUREȘTI 0-
- „U" CLUJ-NAPOCA 2-0
- S. C. BACĂU 1-3
- GLORIA BUZĂU 3-6
- SPORTUL STUD. 0-1
- CORVI NUL 4-1

Univ. Craiova

I.C.I.M. BRASOV
PROGRESUL VULCAN 
FEPA ’74 BIRLAD 
F. C. CONSTANȚA 
VICTORIA TECUCI 
AUTOMATICA 
C. S. TIRGOVIȘTE 
JIUL PETROȘANI

® Meciurile Minerul Paroșeni
și Flacăra Moreni - F.C.M. Brașov se dispută azi, 
de la ora 13.

• Partidele Gloria Bistrița - Steaua, 
Cîmpulung - F. C. Olt și Metalurgistul 
Dinamo București se vor disputa la 28 
1987.

Explorări 
Cugir — 
februarie

In meci restant al Diviziei A, la Slatina

f.C. OLT-DINAMO BUCURII 0-0
(Citi«i cronicile meciurilor in pag. 2—3)

Drăgan (Petrolul) șutează și va înscrie golul 
prin care echipa sa elimină pe Progresul, cali- 
fieîndu-se în „optimi". Foto : Aurel D. NEAGU

«I PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE ANULUI ATLETIC INTERNAȚIONAL 1987

IMacția întreabă 
^fedmțiile rispuni

Interlocutor: Nicolae Curta,'
secretar-adjunct al F. R. A.

repezi de finiș, dar 
s-a încheiat de mul-

Anul 1986 se apropie cu pași destul de
pentru atletismul nostru anul competițional__ _______  ...___
tișor ; ba chiar acum, la sfîrșitul șăptămînil care a trecut, am 
oonsemnat debutul noului sezon, de sală, moderna pistă circu
lară pe teren acoperit din Bac'ău găzduind „Cupa 30 Decembrie".

9 Ce-a fost, cu plusurile și minusurile respective, am consemnat 
g la timpul respectiv. Acum, prin intermediul secretarului-adjunct 
I ■

e

I
al federației de resort, Nicolae Curta, să aflăm care vor fi 
prioritățile pe agenda 
Deci...
• „Desigur, ca in 

an, concursurile de 
faoe legătura Intre 
zoane în aer liber, 
după cel dominat, in 
a trecut, de 
juniori si

de lucru

fiecare 
sală vor 
două se- 
Așa îneît 
vara care

„mondialele" de 
.europenele" de se-

Finalele Campionatelor Republicane de popice

AU FOST DESEMNAȚI LAUREAȚII PROBEI DE PERECHI

1987.

• Azi, turneele individuale
Finalele Campionatelor Re

publicane de popice au conti
nuat miercuri pe arenele O- 
limpia și Gloria din Capitală, 
In ultimele reuniuni ale probei 
de perechi au evoluat toți £a- 
voriții, furnizînd întreceri viu 
disputate, cu realizări tehnice 
deosebite, ' protagoniștii fiind 
stimulați și de faptul că re
zultatele înregistrate contează

in

Ibolya Mathe fi Olga Psihas

și pentru calificările 
turneele individuale.

Pretențioasele piste ale 
arenei Olimpia, unde 
și-au disputat întîietatea 
tandemurile feminine, au 
supus concurentele la un 
serios examen, triindu-le 
după valoare și pregăti
rile efectuate. Liderele 
reuniunii inagurale, bucu- 

reș teniei e Florica
Neguțoiu și Octa
via Ciocirlan — 
autoare a 843 pd. 
(418—425), au re
zistat pină ci.nd 
a intrat în concurs 
a 12-a pereche for
mată din tinerele 
orădenoe Ibolj’a 
Mathe și Olga Psi
has, care, nu o 
dată, ne-a produs
ria unor performanțe re
marcabile. Fiind de forțe 
sensibil egale, ele și-au 
etalat din nou calitățile 
care le-au consacrat încă 
din primii ani de senio- 
rat — forța de joc și 
forța psihică —. preluind 
conducerea cu 847 pd.- în 
pofida asaltului dat dc 
celelalte favorite, re-

Leontin Pop și Alexandru Cătineanu

bucu-

a forului de specialitate în
/

niori, și înainte de oel al 
’87, această perioadă de 
are și ea puncte reale de in
teres. Astfel, finalele republi
cane de sală ia toate catego
riile (juniori, tineret, seniori), 
din luna februarie, ne vor e- 
difica asupra lotului (restrîns. 
după toate probabilitățile) cu 
care ne vom prezenta la pri
ma ediție a Campionatelor 
Mondiale „indoor", de la India
napolis — S.U.A., din 6—8 mar
tie. Si să nu uităm tradiționa
lele întreceri de cros".
• Dacă „mondialele de ju

niori ne-au relevat, prin suc-

verii 
iarnă

cesele de prestigiu, perspecti
va, „europenele" de seniori au 
scos la Iveală, prin eșecuri ne
scontate, deficiente in pregăti
rea marilor performeri, bilan
țul nesatisfăcător al atletismu
lui nostru determinînd o ana
liză la nivelul Comitetului Exe
cutiv al C.N.E.F.S. șl al Birou
lui Federal, precum și o serie 
de măsuri. Ce vizează aceste 
măsuri în perspectiva anului 
1987 ? • . . ■
• „în primul rînd. concen

trarea valorilor pe grupe de 
probe, sub responsabilitatea 
cite unui singur antrenor. în 
locuri de pregătire care să a- 
sîgure un control direct si per
manent din partea federatieil 
apoi, asigurarea unei mai ju
dicioase corelări între pregăti
re, calendar intern si calendar

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)

START LANSAT AL ÎNOTĂTOARELOR

zultatu.1 elevelor antrenoru
lui Alexandru Torok a re
zistat pină in final, orădencele 
reeditind succesul dobindit a- 
nul trecut la Cîmpina, unde au

Traian IOANIȚESCU

Fotografii de : 
AUREL D. NEAGU.

(Continuare in pag. 2-3)

SPRE NOI PERFORMANTE
gul drum ce duce la... C.E. sau 
J.M.U.. de o bucată de vrane, 
cele dintîi starturi fiind luate 
deunăzi, la concursurile • din 
Cehoslovacia, unde româncele 
au fost protagoniste. întoreîn- 
du-se cu un buchet de victorii. 
Dar nu victoriile au. de data 
asta, o deosebită relevantă —1 
dată fiind si valoarea nu prea 
ridicată a participării de la 
Brno si Gottwaldov —. rât în
registrările cronometrelor. * ta , 
graiul lor sec cifrele puțind 
„spune" multe. Ce spun ele 
acum? Mai tatii și întîi că 
prima noastră campioană si 
recordmană a lumii. Tamăra 
Costache, împreună cu cealal
tă medaliată din România la 
C.M. de la Madrid Nocmi

Frumoasa vară a înotului ro
mânesc, cu bilantul-record la 
„mondialele" seniorilor și „euro
penele" juniorilor, a intrat ta 
amintire. Iar performerele noas
tre, atît de tinere, nu au de 
gind defel să trăiască din a- 
mintiri. vrînd, pur și simplu, 
să înoate tot mai recede, me
reu mai repede... Un sezon, 
atît de. rodnic, a trecut, urmea
ză altele., vin la rind noi în
treceri de mare amploare, noi 
prilejuri de afirmare si con
firmare. Putem privi cu încre
dere înainte?, iată o întrebare 
la care răspunsul e afirmativ, 
din mbment ce multe Iasă să 
se înțeleagă aceasta. -în primul 
rind — nu se poate altfel în- 
tr-un sport al cifrelor — rezul
tatele debutului în noul ai? 
competițional (sportul se gră
bește, deasupra oricăror înca
drări calendaristice). .

Pregătirea a început, pe lun-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a)



Prin SPORT" , , i
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• O reușită inițiativă a co

lectivului catedrei de fotbal a 
Palatului pionierilor si soimi- 
for patriei din Capitală — o 
fctîlnire a sutelor de pasionați 
ai fotbalului care activează aici 
eu fostul international Hie Ba- 
taci, jucător la Dinamo Bueu- 
eesti. „Două ore de evocări din 
knmca celui mai îndrăgit sport 
iu trecut repede", ne spunea, 
•u puțin regret; unul din micii 
iotbaliști de U „Palat", elevul 
Răzvan Stanca, de la Școala 
»r. 150. Profesorii-ant'renori
Bumitru Matei. Radu Rădules- 
e>j si Nicolae Tănăsescir inten
ționează să repete acțiunea, 
invitînd si alti fotbaliști de 
îrunte ai tării. Copiii îi așteap
tă cu multă nerăbdare.

® Cei maiz dotați miniînotă- 
tori din municipiul si județul 
Suceava sînt. de o vreme ,în- 
•oaee. oaspeții pionierilor din 
Bacău. Sub îndrumarea, antre- 
zorului Sergiu Tănase, 'pionie- 
rii suceveni iau parte la lec
ții de pregătire pe care le e- 
iectuează în bazinul acoperit 
din municipiul de "pe Bistrița. 
Așadar, copiii din Țara de Sus 
3 Moldovei au ambiția să iasă 
din anonimat nu numai în 
sporturile iernii (schiul si să- 
niușul în special), valorificînd 
vacanțele și pentru perfectio- 
tiarea în înot. Colegii lor din 
Bacău îi primesc întotdeauna 
cu bucurie, ca parteneri de în
trecere.
• între unitățile de învăță- 

mîrrt din Capitală cu o rodnică 
activitate sportivă de masă se 
înscrie si Școala nr. 27 dfn 
sectorul 2 (directoare. prof. 
Maria Pendus), acolo unde trei 
cadre didactice de specialita» 
te — Maria Stăpînoiu. Gabriela 
Cocinescu si Elena Amzuică — 
au reușit, printre altele, să se 
situeze cu echipa lor pe locul 
I pe municipiu în competițiile 
de handbal fete, clasele V— 
VIII. Este o reușită care obligă 
De micile sportive din această 
scoală să își continue pregăti
rea — cum o demonstrează și 
imaginea alăturată, surprinsă 
de fotoreporterul nostru Iorgu 
Bănică — în vederea competi
țiilor din apropiata vacantă de 
iarnă.
• Grădinița nr. 8 din muni

cipiul Vaslui se afirmă tot mai 
pregnant ca una din principa
lele pepiniere ale gimnasticii

FINALELE CAMPIONATELOR DE POPICE
(Urmare din pag. 1)

urcat pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului în proba de pe
rechi.

Confruntările masculine aoi 
gost găzduite de arena. Gloria. 
Evoluțiile multor dubluri au 
fost oarecum scontate, deoarece 
popicarii bueureșteni și cei 
oare activează în alte echipe 
divizionare din seria Sud cu
noșteau particularitățile pistelor 
șl, drept urmare, aiu dominat 
în prima zi. Tn reuniunea de 
iert insă, tinerii băimăreni Ale
xandru Naszodi (909) și Alexan
dru Szekely (905) au făcut via
ță grea liderilor de pînă atunci 
— Constantin Stamatescu și An
drei Marian (Gloria) —, prin- 
tr-o prestație tehnică remarca
bilă. Reușind să-și găsească 
cu ușurință ritmul normal pe

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE ANULUI ATLETIC
(Urmare din pag. 1)

internațional, pe baza planurî- 
Jor-cadru aprobate In Biroul 
Federal, ce vor fi avizate și de 
Comisia Olimpică a C.N.E.F.S., 
Și care urmăresc, in principal, 
subordonarea tuturor activită
ților desfășurate în cadrul fe
derate!, loturilor reprezentati
ve, cluburilor si secțiilor de 
atletism, obiectivelor majore 
ele anului 1987“.
• Care sînt aceste obiective?
• „Pentru seniori — Cam

pionatele Mondiale (Roma, 29 
august — 6 septembrie) si U- 
niversiada (Zagreb, 14—19 iu
lie), pentru juniori — Campio
natele Europene (Birmingham. 
7—9 august)."
• Recent, analiza efectuată 

cu antrenorii loturilor repre
zentative a Jalonat și pregăti
rile ce vor urma în vederea 
acestor mari competiții atleti
ce. Pe ce sportivi și antrenori 
vă bazați ?
• „Pentru C.M. — Maricica 

Puică, Doina Melinte, Mihaela 
Pogăceanu, Maria Ionescu-Len- 
gyeî, Vali Ionescu, Mihaela 

de performantă din acest ju
deț moldovean. Este, realmen
te. cum ne-am convins, institu
ția de învătămînt preșcolar 
(directoare, prof. Elena Codrea
nul în care s-au creat con
diții foarte bune pentru iniție
re și pregătire in gimnastica 
sportivă feminină. Cu concur
sul profesoarei-antrenoare Ma- 
rinica Burghelea, de la Școala 
nr. 2 din Vaslui, .al comisiei

județene de femei și al Con
siliului județean al Organiza
ției Pionierilor a fost între
prinsă o largă acțiune de se
lecție în toate grădinițele mu
nicipiului (peste 200 de fetite 
testate), menținîndu-se în cer
cul de gimnastică de perspec
tivă circa 30 de mici sporti
ve. „în cîțiva ani — ne asi
gură prof. Elena Anușca Do- 
glan. antrenoare coordonatoare 
— din aceste fetite vom forma 
echipa de gimnastică a Vasluiu
lui. Puteti să notați
• Sub îndrumarea Consiliu

lui municipal București al Or
ganizației Pionierilor, continuă 
să se desfășoare întreceri de 
tenis de masă și șah în majo
ritatea caselor pionierilor și 
șoimilor patriei, la Voinicelul, 
dresării si Temerarii. Obiec
tiv imediat — participarea la 
competiția națională Daciada. 
Primele întreceri — oficiale —. 
în apropiata Vacantă de iarnă.
• După frumoasa inițiativă 

a pionierilor din județul Neamț 
(materializată ortntr-o zi a te
nisului la Tg. Neamț), iată că 
SÎ purtătorii cravatei roșii cu 

o arenă pe care nu mai ju- 
aaoeră, ei au preluat șefia cla
samentului cu 1814 pd, ascuțind 
lupta pentru cucerirea mult 
râvnitului titlu. Ultimii au in
trat în „scenă" cunoscuțil po
picari Stelian Boariu — Erno 
Gergely (Aurul Baia Mare) și 
Alexandru Cătineanu — Leon
ti n Pop (Gloria București), a- 
oeștia din urmă fiind purtă
torii nr. 1 ai speranțelor jn- 
focaților lor suporteri oare um- 
pluiseră tribunele pînă la re
fuz. -Dacă valorosul nostru po
picar Stelian Boariu s-a aco
modat rapid cu particularitățile 
arenei și a fost mai lucid în 
momentele dificile, in schimb 
partenerul său a... spart exas
perant atât la „pline", cît și la 
„izolate", în timp ce adversarii 
lor acționau, așa cum se an
ticipa, cu precizie de... metro

Ene, Maria Pintea, Ilinca Mi- 
trea. Cleopatra Pălăcian, A- 
drlana Dumitru. Lăcrămioara 
Andrei ; pentru C.E. — Ana 
Pădurean, Alina Astafei, Do
rina Calenic, Denisa Zăveleă, 
Simona Staicu, Florina Neder, 
Mirela Belu, lista nefiind. bine
înțeles. completă. în ceea ce 
privește antrenorii responsa
bili pe grupe, ei sînt : semi- 
fond — Nicolae Mărășescu, 
fond — loan Puică, aruncări 
— Ion Sabău, sărituri — loan 
Soler, sprint și garduri — 
Constantin Mihail".

• Nimic nou sub soare ! A- 
ccleași nume cînd vorbim de 
prima garnitură (^europenele" 
de Ia Stuttgart nu mai sînt 
proaspete în memorie ?), a- 
ceeași exclusivitate feminină 
(atlețîi nu reușesc să intre în 
vederile selecționerilor !), oare 
și aceeași perspectivă pentru 
J.O. ’88 ?

® „Deocamdată vorbim des
pre 1987 I Șj «ă nu omitem lar
ga deschidere a Ioturilor pentru 
tinerele talente, din care, spe
răm. va apare si o nouă pers
pectivă. mal largă, pentru Jo
curile Olimpice...".

Rubrică rezervată șoimilor 
patriei și purtătorilor crava

tei roșii cu tricolor

tricolor din județul Bistrița- 
Năsăud realizează o acțiune si
milară în orașul de reședință 
al județului. își dau concursul 
— printre alții — prof, Alexa 
Bardan și pionierul t)inu Pes- 
cariu, campion al tării pe anul 
în curs la juniori mici. Așa 
cum ne asigură organizatorii 
(C.J.E.F.S., prin comisia jude
țeană de resort al cărei pre
ședinte este Ioan Pop. și

C.J.O.P.),. evenimentul, progra
mat vineri 19 decembrie, sus
cită un larg interes, tenisul 
fiind un sport dintre cele mai 

•îndrăgite în Bistrița si în. în
tregul județ.

Rubrică realizată de 
Tiberiu STAMA

ÎNTRE
FARUL VA PARTICIPA LA 

PRIMUL MASTERS DE RUGBY

In acest sfîrșit de an se va 
disputa — cu titlu experimen
tal — primul Masters al sportu
lui cu balonul oval. La această 
primă ediție, care va avea loc 
îri tara inițiatoare a proiectului, 
Franța, urmează să ia parte opt 
echipe, campioanele din Noua 
Zeelandă, Australia, Argentina. 
Fidji. Italia si România, cărora 
li se vor adăuga primele două 
clasate în ultimul campionat 
francez. în ordine Stade Tou- 
lousain si Agen.

nom spre satisfacția publicului 
și a antrenorului lor, Costache 
Cristea. Prin urmare, princi
palele dispute au stabilit un 
clasament oarecum previzibil, 
intru cit se aștepta ca experi
mentatul Alexandru Cjtineanu 
și mai tânărul său coechipier 
Leontin Pop să îmbrace tricou
rile de campidni pe propria lor

CLASAMENTE FINALE : femi
nin — 1. Ibolya Mathe — Olga 
Psihas (Voința Oradea) 847 
(421—426, 2. Florica Neguțoiu —
Oetavia ciocîrlan (Gloria Bucu
rești) 843 (418—425), 3. Angela
Vastle — Aristica Popescu (Vo
ința Galați) 842 (446—396), 4. Ana 
Petrescu — Margareta Căttaea- 
nu (Gloria București) 842 (445— 
397). 5. Paula Rădulescu — Cor
nelia Lică (Voința Craiova) 839 
(411—428), 6. Elisabeta Albert — 
Maria Todea (Voința Tg. Mureș) 
832 (438—394) ; masculin — 1.
Alexandru Cătineanu — Leontin 
Pop (Gloria București) 1857 
(935—922), 2. Alexandru Naszodi 
— Alexandru Szekely (Aurul Baia 
Mare) 1814 (909—905), 3. Stelian
Boariu — Erno Gergely (Aurul 
Baia Mare) 1804 (940-864), 4.
Constantin Stamatescu — Andrei 
Marian (Gloria) 1793 (918—875), 5. 
Petre Boțogan — VasHe Tudor 
(Gloria) 1785 (875—910), 6. Hie
Hosu — Ladislau Siklody (Elec- 
tromureș Tg. Mureș) 1705 (889— 
976).

Astăzi de Ia ora 8, au loc, pe 
aceleași arene, turneele finale 
individuale.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ * 1
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 10 DECEMBRIE 1986

Extragerea I: 20 1 31 4 30 27 ,
Extragerea a n-a: 42 37 18 39 6 7 
Fond de cîștiguri:-894.355 lei, din 

care 90.442 lei report la categoria I.

CIST1GURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 

DIN 30 NOIEMBRIE
FAZA I: cat. 1: 2 variante 25% 

a 50.000 lei; cat. 2: 5 variante 100% 
a 12.702 lei, din care o excursie 
de 2 locuri în U.R.S S. și diferen
ța In numerar și 15 variante 25% 
a 3.175 lei; cat. 3: 3 variante 100% 
a 11.730 lei, din care o excursie de
1 loc în U.R.S.S. și diferența în 
numerar șl 24 variante 25% a 2.933 
lei; cat. 4s 49,50 a 2.133-lei; cat. 5: 
112,25 a 940 lei; cat. 6: 613,50 a 100 
lei; cat. 7: 9.352 a 40 lei.

FAZA a II-a: cat. A: 2 variante 
25% a 20,323 lei; cat. B: 1 varian
tă 100% a 23.226 lei, din care o 
excursie de 2 locuri în U.R.S.S. șl 

TURNEUL DE HOCHEI 
DIN CAPITALĂ

Ieri, la patinoarul „23 Au
gust" s-au disputat ultimele 
două partide din turneul de 
hochei al grupei valorice A 2. 
Dacă' e de înțeles că Progresul 
Miercurea Ciuc a cîștigat în 
fata echipei Viitorul Gheor- 
gheni, suprinde rezultatul re
alizat de ASE Sportul Studen
țesc București în partida cu 
IMASA Sf. Gheorghe.

PROGRESUL M. CIUC — 
VIITORUL GHEORGHENI 4—2 
(2—1. 2—1, 0—0). O victorie 
care consolidează poziția de li
der în grupă a Progresului, ob
ținută mal greu decît o arată 
scorul. Mai ales în prima re
priză, acel 2—1 favorabil pri- 

, mei formații, putea surîde 
foarte bine si eelei de a doua. 
Au marcat : Sandor 2, E. Antal 
și A. Salamon — cite unul pen
tru învingători, respectiv A. 
Becze si Gergely.

ASE SPORTUL STUDEN
ȚESC — IMASA SF. GHEOR
GHE 7—4 (1—1, 2—2. 4—1).
După cum arată și rezultatul 
la reprize, echilibrul s-a păs
trat în primele două părți ale 
partidei, finalul mai bun al 
studenților aducîndu-le un suc
ces imprevizibil, mai ales la 
o asemenea diferență. Marca
tori : Paraschivoiu 2, Alexe, 
Cîndescu, Buncscu, Neagu si 
Jinga — cîte unul, respectiv 
Csoti 2. Sandor și Divoiu — 
cîte unul. Corect, autoritar, ar
bitrajul brigăzilor M. Tranda
fir — St. Enciu. Al. Molnar si 
FI. Gnbernu — M. Presneanu, 
R, Cojocariu.

BUTURI
Primul meci din programul 

campioanei tării noastre, Farul 
Constanța, va avea loc în ziua 
de 16 decembrie. în orașul 
Brive. în compania campioanei 
Noii Zeelande, Ponson By.

După cum ne-a comunicat 
antrenorul Mihai Naca, echipa 
noastră campioană contează pe 
următorul lot de jucători : Gh. 
Florea, A. Pllotschi, M. Toa- 
der, A. Lungu, Gh. Varga, R. 
Bezușcu, V. Năstase, V. Ion, 
N. Dinu, E. Necula, V. Giuglea, 
II. Dumitraș, Gh. Dumitru, S. 
Galan. Șt. Constantin, D. Pri- 
secaru, FI. Opris si Em. Gri- 
gore.

O FRUMOASA ANIVERSARE

Duminică dimineață, la Com
plexul sportiv al studenților 
din parcul Tei va avea loc o 
frumoasă festivitate prilejuită 
de aniversarea a 70 de ani de 
la crearea primei grupări stu
dențești de rugby din tară. 
Sportul Studențesc, divizionară 
A, care de-a lungul anilor a 
cucerit de 6 ori titlul national 
(1925, 29, 32, 35, 39 si 46). După 
ședința festivă, pe terenul de 
rugby se va disputa un meci 
de old-boys între foștii pur
tători ai tricourilor studențești. 
Amatorii se mai pot înscrie la 
sediul clubului.
—— mtaMtau.- —

ÎNCEP NAȚIONALELE DE ȘAH
Azi după-amlază, gong de inau

gurare în finalele Campionatului 
Național de șah, ediția 1986. Tur
neul care va stabili pe noua cam
pioană a țării — titlu obținut la 
ediția trecută de marea maestră 
Margareta Mureșan — se desfă
șoară la Sovata. pentru titlul mas
culin — actualmente în posesia 
marelui maestru Mihai Șubă — fi- 
naliștii se vor Întrece la Sinaia.

Pe lingă miza obișnuită a tra
diționalelor noastre întreceri, ele 
constituie șl criteriu de calificare 
la viitoarele turnee zonale, din 
cadrul Campionatului Mondial de 
șah.

diferența în numerar și 3 varian- I 
te 25% a 6.806 lei; cat. C: 17,50 a I 
2.323 lei; cat. D: 68,25-a 596 lei; 
cat. E: 124,50 a 326 lei; cat. F: | 
4.624,25 a 40 lei.

Cîștigurlle de cite 50.000 lei de I 
la categoria 1 au revenit partici- 
panților lancu Dumitru Stelian șl | 
Ștefan Petre din 'ftmișoara.

® ASTAZ1 este ULTIMA ZI 
pentru a vă juca numerele prefe- • 
rate la tragerea obișnuită Loto de I 
mîlne, vineri. 12 decembrie 1936. •

® Rețineți că duminică, 14 de- • 
cembrie se organizează o nouă E 
TRAGERE LOTO 2, care este șl I 
ultima tragere cu caracter deo
sebit din acest ap.
« Jucînd la LOZ în PLIC, vă | 

puteți multiplica șansele, procu- • 
rîndu-vă lozuri din emisiunea 
specială limitată LOZUL AUTO- I 
TURISMELOR, aflată In prezent I 
în vinzare la toate agențiile Loto- I 
Pronosport și vînzătorii volanți. ■

Ieri, în „șaisprezecimile" Cupi

MÂI CIÂR DFCÎI ÎN [DlJIA
JIUL PETROȘANI - CORVINUL HUNEDC

I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

PETROȘANI, 10 (prin tele
fon). Anul trecut. în „16-imi71. 
Jiul învingea pe Corvinul cu 
3—1. Acum, «îștigă din nou 
formația din Petroșani, cu un 
scor și mai categoric. La poa
lele Parîngului. ne o vreme 
splendidă, ca de brimăvară. 
cu un teren bun, derbyul ju
dețului a plăcut celor 4 000 de 
spectatori, mai ales că echi
pa favorită confirmă forma 
bună și cîștigă neașteptat de 
lejer. Victorie meritată, cu' un 
Corvinul surclasat.

Meciul a început furtunos. 
In min. 3, la faultul lui Bardac 
asupra lui Lasconi. în careu, 
MULȚESCU transformă penaî- 
tyui cuvenit. în min. 7, Tîrno- 
veanu a fost faultat în supra
fața de pedeapsă de către V. 
Popa si GABOR a transfor
mat si el, cu aceeași precizie. 
Jiul s-a aflat la cîrma jocului, 
dar pînă la pauză nu a mai 
marcat, pentru că Stana. Van- 
cea și Timofte au ratat (min. 
9, min. 20 si min, 34). iar în 
min. 14. 33 și 41 mingea ex
pediată de Szekely (de la 4 m). 
Vancea (de la 3 m) si Multescu 
a întîlnit stîlpul din dreapta 
sau transversala. în replică, în 
min. 44, mingea trimisă din 
corner de Gabor a lovit stîlpul 
din dreapta.

După pauză. Jiul avea să do
mine cu o autoritate nebănuită

jocul si. un 
venit golurili 
min. 51, TI1 
m„ a driblai 
în cale și, di 
sub bară ; ir 
s-a „Jucat" c 
să, a centra 
înscris cu es 
88 Vancea a 
pasat înapoi 
ruj șut de I 
fără replică 
a mai avut 
min. 84, cîni 
cu portarul, 
bară, iar la 
semnat rati 
(min. 58. șu 
portar), Post 
și Klein (mi

Arbitrul M 
a condus fo 
țiile :

JIUL : BOI 
SEDECARU 
V. Popa. B. 
Balaj) — TIM< 
MULȚESCU. 
CEA. LASCO

CORT UL 
dac, I re. 
NOVEANU - 
Klein. Mesza: 
dea) — GAB 
46 Postolachc

C

| SUCCIS ÎN „CUPĂ", SPIRANȚE
I F.C.- CONSTANTA - „U"
’ CONSTANȚA, 10 (prin tele-

fon), Tinjind după ambianța
■ Diviziei A (eșalon reprezentat, 
* aici, in „16-imi", de „U“ Cluj- I Napoca), 12 000 de localnici

și-au încurajat frenetic echipa. 
Conectați la tensiunea tribune-

Ilor, oonstănțenii au „legat" jo
cul mai mult deeit a făcut-o 
partenera de întrecere, creând, 
în citeva rânduri, faze-pericol 

11a poarta lui Cavai. Pe prima 
am conscmnat-o în min. 12, 
rfnd, la un „cap" bine plasat 

Iaâ lui Petcu, Popiou a salvat 
in extremis ; eea. de a doua, în
registrată in min. 36, avea să

I
I
I
I
I
I
I
I

AVANTAJ FRAGII, DAR... HOT
C.S. TÎRGOVIȘTE - SP. STUDENȚESC

TÎRGOVIȘTE, 10 (prin tele
fon). Sportul Studențesc și-a 
asigurat calificarea in optimile 
de finală ale „Cupei" după 
multe eforturi. Marea reușită 
a formației bucurestene a fost 
păstrarea fragilului avantaj de 
un gol. asigurat încă din mi
nutul 3 al partidei : la un cor
ner executat, de pe dreapta, 
de Hagi, apărarea formației 
tîrgovistene este surprinsă ne
pregătită și TERHES înscrie, 
cu capul, în colțul lung : 0—1. 
A fost prima acțiune de atac 
a „alb-negrilor“ I Profittad de 
deruta divizionarei B. Sportul

CLUJ-NAPOC
însemne și d< 
lui, realizată < 
care a trans 
penaltyul ac< 
tul comis de 
lui Buduru,

La reluare, 
poarta lui Gl 
tăzi fără Cim 
Inițiativa tim] 
nute, dar re 
„F.C,“-ului 1 
desprinderea 
grație golului 
61 de M '■TE. 
adîncbn I 
batonul pe ■ I

Studențesc an 
inițiativa, dai 
V. Marcel res 
Munteanu II 
21), fie că si 
(min. 28 si 43 
ta. încetul cu 
goviște pune 
joc. începutul 
șutul lui Ghi< 
urma unei p<

Repriza seci 
(teritorial) ap) 
echipei antre 
Dinu. dar 
Ghioacă (min, 
de Cristian

I
I

ÎN ȘAPTE MINUTE
C.I.L. SIGHET - OȚELUL GALAȚI C

tea dreaptă, a 
ajungind pînă 
prafetei de p< 

• a centrat Pe J 
reluat în poarl 

După piaE&ă, 
torilorv localnii 
egalitatea nu 
nate de sued 
tiunile lor of 
destrămate de 
coechipierii săi 

A .arbitrat
Ștreng (Orade 

C.I.L. : Petr
Grindeanu, Gc 
Țiplea, BONTI 
Negreai — Sti 
REAC, Sighis 
Szoke).'

OȚELUL: P 
ANGHELINEI, 
du (min. 55 P 
narurz Burceâ, 
— VAIȘCOVIC 
lea), ANTOHI.

Po

SIGHETUL MARMAȚIEI, 10 
(prin telefon). Tribune pline 
(circa 4 500 de spectatori), soa
re, însă frig, teren înghețat — 
iată decorul în care diviziona
ra A Otelul Galați a întrecut 
pe C-I.L. Sighet. Formația lo
cală. deși a dominat si a șutat 
mai mult la poartă (raportul 
șuturilor : 20—9), nu a putut 
să întreacă un adversar mai 
bun. Jocul a fost plăcut, cu 
multe faze frumoase, mai ales 
în primele 45 de minute, care 
au ..încălzit" tribunele. Incursi
unile lui Vaișcovici și Antotii 
au creat deseori panică în sis
temul defensiv local, care a 
eedat prima oară în min. 31. 
în acest minut, ANTOH1 a 
făcut un slalom printre fun- 
dastt centrali ai echipei C.I.L., 
a intrat în careu și a șutat 
puternic, făcînd astfel inutilă 
intervenția portarului Petru?: 
0—1. După șapte minute, Vaiș
covici a făcut o cursă pe par



SPfCTACUlOS „IMI-1HICK" U Illi fICII
I.C.I.M. BRAȘOV - CHIMIA RM. VILCEA 3-0 (1-0)
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' BRASOV, 10 (prin telefon). 
OasDetfl — cu multe indispo
nibilități în „ll“-le titular — 
au fost neveiți să s.e cantone
ze de la început în apărare, ei 
Bepwtînd decît rareori să res
pire în fata unei presiuni ac
centuate a brașovenilor. Gaz
dele joacă cursiv, aerisit, po
sitional, dar și cu eficiente 
ruperi de ‘ritm, creîndu-și bu
ne ocazii. Cea mai clară a fost 
aceea din min. 11. cind Ficu a 
Șutat, însă Pavel a scos cu pi
ciorul în corner. Evidenta su- 
pexioritate brașoveană se va 
materializa în min. 42 : funda
șul Gyiirfy urcă in atac și 
este faultat în careu de La- 
zăr, penaltyul fiind transfor
mat de FICU.

La reluare, vilcenii ies la 
joc. oferind astfel întîlnirii 
un oarecare echilibru. După 
ratarea lui Vergu (min. 49), 
I.C.I.M. își majorează avanta
jul în min. 60 : Ficu este „pe 
minge" la centrarea Iui Bertea- 
nu, dar Lazăr îl împinge și a-

SIAOillN ARHIPLIN IA BilllAD
FEPA ’74 - VICTORIA BUCUREȘTI 0-2 (0-2)

BÎRLAD, 10 (prin telefon). 
Frumos cadru pentru acest joc 
in care aproximativ 5000 de 
spectatori au avut posibilitatea 
să urmărească, in premieră, un 
joc oficial al echipei lor favo
rite cu o divizionară A. Parti
da a avut o primă perioadă de 
tatonare, de ambele părți. Trep
tat, plusul de experiență, ma
turitatea tehnico-tactică a echi
pei Victoria au făcut ca jocul 
să se desfășoare mai mult în 
treimea adversă. Drept urma
re s-au înmulțit și fazele de 
poartă cu grad mare ’ de peri- 

I)

oru- 
?CU, 
abil 
îaul- 
upra
mult 
(as- 

sține 
mi- 

Ă e 
stela 
scor. 
min. 
t in 
lasat 
Des-

cumpănită vizibil, formația oas
pete permite localnicilor să 
combine, apoi, cind revine în 
atac, obține, între fazele real
mente notabile, o bară, la șutul 
expediat, în min. 70, de Sabău.

Arbitral M. Niculescu (Bucu
reștii) a condus bine formațiile :

F.C. CONSTANTA : Gherastai 
—Ciiucă? ZAHIU, Mihăilă, 
Cămui — MANEA, Popovici, 
PETCU (min. 65 Udrică), IO- 
VÂNESCU — Buduru, Ignat 
(mim. 81 Purcăreață).

„U“ CLUJ-NAPOCA : CAVAI 
— DOBROTA, NEAMȚU, Cio
can, Popica — L. Moldovan 
(min. 71 Meszaroiș), Fașnic, Sa- 
bău, Mujnai — Bucur, Boeru 
(min. 71 Blro). 

Gheorghe NICOLAESCU,
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Mircea TUDORAN

EROMOSEJEA JOCOLOI A ÎMVIMS...
PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI 

PETROLUL PLOIEȘTI 1-2 (1-0)

HIIGIII

cctași FICU transformă lovitu-, 
ra de la 11 metri, just acorda
tă. Două ratări vîlcene, prin 
Teleșpan (min. 66) și Manga
lagiu (min. 69), însă cei care 
înscriu sînt tot brașovenii, în 
min. 81, prin omul lor de gol, 
FICU — intercepție, cursă soli
tară și șut plasat in coltul 
lung. Și, astfel, formația loca
lă, pregătită de inimosul antre
nor Paul Enache, realizează o 
victorie categorică și o specta
culoasă calificare.

A arbitrat foarte, bine I. Cot 
(Ploiești) formațiile :

I.C.I-M. : Mezei — GYORFY, 
Panache, PATRU, Manciu — 
Ghileanu, Mosoman (min. 53 Mo- 
raru), LUNGU — BERTEANU, 
FICU, Drăgan (mîn. 80 Brașo
veanul.

CHIMIA : Pavel — Teleșpan, 
Lazăr, M. Preda. Tudosâ (min. 
45 lovu) — Vergu, IO VAN, 
Tudorache — Verigeanu, Man
galagiu. Gaiță.

Adrian VASILESCU

pecutozitate. FEPA e învinsă 
tabela de scor in două momen
te foarte fierbinți : min. 25 — 
acțiune rapidă „în doi" Țăinar
— BALAUR I, ultimul driblea
ză trei adversari, după eare în
scrie spectaculos : 0—1 ,' min. 32
— balonul circulă pe traseul 
Balaur I — Augustitf — Țăinar, 
șut al ultimului, portarul gaz
delor respinge, iar AUGUSTIN 
reia de la 25 m in gol : 0—2.

în repriza a doua, meciul își 
păstrează tempoul ridicat, gaz
dele sînt din ce în ce mai ac
tive. Ratează Nica în min. 51 
și Ciucă în min. 53, Nițu se 
remarcă în două rinduri (min. • 
54, la șutul bombă al lui Ba- 
salîc, și min. 80, la șutul lui Po- 
poviciu). Partida se încheie cu 
alte două ratări ale lui Augus
tin (în tain. 85) și Asandei (min. 
84). Calificare meritată a divi
zionarei A Victoria.

Arbitrul Ș. Necșulescu (Tîr- 
goviște) a condus foarte bine 
formațiile :

FEPA i Irimla — ASANDEI, 
Beta, Tota, Cezar — DUMI
TRU, Anton BASALÎC — San
du (min. 46 Popovicta), Ci-ucă 
(min. 67 Ionașou), Mihăilă.

VICTORIA : Nițu — Mane 
Mirea, PURDEA. TOPOLINS- 
CHI — L. Săndoi. BALAUR I. 
P. PETRE — Țăinar. AUGUS
TIN. Nica (min. 71 Ursu).

Stelion TRANDAFIRESCU

DOPA FOARTE MULTE EMOȚII...
INDUSTRIA SÎRMEI CiMPIA TURZII - RAPID 0-1 (0-1)

CIMP1A TURZII, 10 (prin 
telefon). Partida dintre divizio
nara C, Industria Sîrmei din lo
calitate — care a eliminat pînă 
la această fază a competiției 
cinci echipe (3 din eșalonul se
cund) — și Rapid București a 
fost o adevărată sărbătoare 
pentru orașul metalurgiștilor. 
dovadă fiind stadionul arhiplin.

In prima repriză, ambele for
mații au început să construias
că prudent, fără a forța, re- 
mareîndu-se pentru curajul lor 
jucătorii echipei gazdă. S-a 
tras puțin la poartă (cîte două 
șuturi la fiecare), numai că 
Rapid a avut șansa ca unul din 
aceste șuturi să fie gol. în 
min. 21 un șut sec, puternic, de 
Ia 25 m al lui Damaschin II n-a 
mai putut fi apărat de portarul 
Cirlan ș» scorul a devenit 0—1.

Cea de-a doua repriză a fost 
deosebit de frumoasă ; formația 
locală a evoluat foarte bine, cu 
un joc gindit, în viteză, satls- 
făcîndu-și suporterii. Dacă ți-

ne
ur

al
lo-

Ia marginea suprafeței de 
deapsă, șutul acestuia din 
mă fiind excelent respins 
corner de Liliac ; în urma 
viturii de eolț mingea a ajuns 
din nou la STOICA și porta
rul ploieștean n-a mai putut 
interveni : 1—0 pentru Progre
sul. în min. 31. Niță este a- 
proape de majorarea scorului, 

.dar balonul respins de Liliac 
in extremis. întîlnește transver
sala.

Petrolul preia inițiativa după 
pauză, restabilind repede ega
litatea PANOU a șutat 
boltă și Bîzoiatiu a scos ba-

cu

!n pariitiâ restantă a Diviziei A, Ia Slatina

REMIZA ALBA,
f

SLATINA, 10 (prin telefon). 
Partida restantă din etapa a 
4-a a campionatului Diviziei A 
s-a desfășurat sub semnul unei 
perfecte egalități. Ambele com
batante s-au temut parcă să 
atace, scorul alb multumln- 
du-le deopotrivă. Ceva mai 
insistentă. F.C, Olt s-a aflat 
mai mult în jumătatea de te
ren adversă, dar ocaziile la 
poarta lui Moraru au fost 
destul de rare. După 10 minute 
de tatonare, în min. 11. F.C. 
Olt beneficiază de o lovitură 
liberă de Ia 20 m. pe care o 
execută Lauren tiu. dar balonul 
întîlnește zidul, astfel că faza 
rămîne fără rezultat. O nouă 
lovitură liberă (min. 15). exe
cută puternic Minea. dar ba
lonul trece țj,e lingă stiloul 
din stingă porții lui Moraru. 
Primul contraatac al dinamo- 
viștilor se derulează în min. 25. 
cînd Mihăescu reia din voleu. 
dar mingea trece peste trans
versală. Peste două minute, 
emoții la poarta lui Ciurea. 
cînd Varga, infiltrat pe partea 
stingă, centrează înapoi și Că- 
mătșru, de la numai 8 m. din- 
tr-o poziție excelentă, expe
diază balonul afară. Pînă la

UN BRAVQ PINIIIU DIVIZIONARA CI
AUTOMATICA ALEXANDRIA - GLORIA BUZĂU 3-6 

(0—2, 2—2, 2—2) — după lovituri de la 11 m

aici. 
Automati- 
prelungiri 
m, 3—6 
fața divi-

superioară in marea 
a timpului. echipa 
reușit să cîștige, 
ar fi meritat, în 

regulamentar. Echipa

ALEXANDRIA, 10 (prin te
lefon). Mare dezamăgire 
la Alexandria, unde 
ca a pierdut după 
și lovituri de la 11 
(0-2, 2—2, 2—2), în ...
zionarei A Gloria Buzău. De
cepția nu se leagă atît de fap
tul că Iagăru și Stancu au ra
tat penaltyurile (de fapt, para
te de portarul Lazăr), cît de 
faptul că. 
majoritate 
locală n-a 
după cum 
timpul ___
locală, care evoluează în seria 
a 6-a a Diviziei C. a început 
practic meciul de la 0—2! In 
min. 15 și 25, STOICHIȚA și, 
respectiv, ALEXANDRESCU 
au „amendat" tracul șl erorile 
apărării formației din Alexan
dria, după care, prea sigură 
pe ea, Gloria s-a mulțumit cu 
un joc de așteptare, fără rea
lizări deosebite. Automatica 
însă nu s-a împăcat cu soar-

nem seama de faptul că rapor
tul de cornere i-a fost favora
bil (7—2), iar cel al șuturilor 
pe poartă de asemenea (8—2), 
este explicabil de ce Rapidul 
a luptat din greu în ultimele 
15 minute pentru a păstra, a- 
vantajuL Gazdele au ratat două 
mari ocazii în minutele 50 și 
70 prin V. Moldovan și Măr
ginean.

Arbitrul craiovean I. Velea 
a condus foarte bine formațiile: 

INDUSTRIA SÎRMEI CIMPIA 
TURZII : Cirlan (min. 46 Mo- 

. raru) — Popa, SÎRB, VORO- 
NEANU, Radu — Mărginean, 
MUREȘAN, V. Moldovan 
Moldovan. Giurgiu, 
(min. 60 Rac).

RAPID ; TO ADER — 
nescu, Grigore, Cîrstea;
— Cojocaru, C?/'
TOL — Tîrban (min. 62 Țîră). 
DAMASCHIN II (min. 82 
Pîrvu). Manea.

- D.
Cosaș
Mari-

_____ , Bacoș
GOANTA. PIS-

Modesto FERRARINI

Ionul din plasă (min. 48). Iar 
în min- 57 DRĂGAN îl sur
prinde pe portarul Progresului, 
șutind puternic și plasat din 
afara careului, sus la colt, sta
bilind scorul final ; 2—1 pentru 
Petrolul, întrucît echipa ploies- 
teană a ratat prin O. Grigore 
o mare ocazie în min. 85.

Arbitrul A. Porumboiu (Va
slui) a arbitrat bine următoa
rele formații :

PROGRESUL : 
Popa, Marinescu, 
du - NIȚĂ. 
STOICA, Birjaru
PETRESCU) — Dună. Zamfir.

PETROLUL : LILIAC —
PANCU, BUTUFEI, Pitulice. 
P. Gușe — Hîncu. STEFAN, O. 
Grigore (min. 88 Ursea) — Cr- 
Ene. Drăgan. Cizmaru (min. 46 
I. SOLOMON).

Paul SLĂVESCU

Bîzoianu — 
Beldie, Ra- 
BOLBOREA. 

(min. 55

ECHITABILĂ
pauză, merită menționat si șu
tul puternic al Iui Orac (min. 
33) dar nici de această dată 
balonul nu nimerește tinta.

Repriza secundă este ceva 
mai animată. F.C. Olt. încer- 
cînd desprinderea. O fază pal
pitantă se derulează în min. 
59, cînd Moraru iese decis si 
blochează curajos la picioarele 
lui Eftimie. Peste numai un 
minut cea mai mare posibili
tate de deschidere a scorului: 
șuturi consecutive la poarta lui 
Moraru. respinse de fundașii 
dinamovisti ultimul expediat 
de M. Popescu, de la numai 6 
m. cînd Moraru se întinde si 
respinge în corner. în min. 71. 
Laurentiu expediază o ..bom
bă". dar Moraru este la post, 
în finalul partidei. F.C. Olt 
atacă cu fundașii în jumătatea 
de teren adversă, insistă în o- 
fensivă dar dinamovistii se 
apără organizat și înlătură 
orice încercare de pătrundere. 
Partida se încheie cu o remiză 
albă, la canătul unui ioc echi
librat. rezultat care respectă 
fidel aspectul general al întîl
nirii.

Gheorghe NERÎEA

ta și, după un fotbal surprin
zător de modern și ambițios 
(excelenți mijlocașii Pleșoianu 
și Nica). a izbutit să egaleze 
tot în zece minute: PLEȘOIA
NU a înscris primul 
m (min. 66), nou 
IAGARU restabilind 
pe tabela de marcaj 
Au urmat minute »de 
desfășurate mai ales în careul 
oaspeților, dar Gloria (e drept, 
fără Comănescu, Tulpan, Teo- 
dorescu si Timiș) a scăpat cu 
fata curată, maturitatea și sîn- 
gele ei rece precumpănind în

gol din 11 
introdusul 
egalitatea 
(min. 76). 

foc".

ȘOIMAN DA TOMUL
VICTORIA TECUCI - S.C. BACAU 1-3 (0-0)

oaspetele său din 
șters distanta din- 
C și A printr-un 
total, cu 

care
marcaj 
a ani- 

de a 
si pa-

TECUCI, 10 (prin telefon). 
Echipa gazdă s-a conectat la 
entuziasmul local (tribune ar
hipline. fanfară, pionieri ofe
rind buchete de flori, statie 
de radioamplificare activă), 
iucînd de la egal la egal, o 
repriză, cu 
Bacău. Ea a 
tre Diviziile 
angajament 
sever si presing, 
hilat intenția Bacăului 
se impune prin devieri 
sa lungă.

După reluare însă, diviziona
ra A are cîteva momente de 
joc mai clar, cărora le datorea
ză desprinderea : min. 47. Soi- 
man, lansat, centrează impeca
bil și BURLEANU reia cu 
capul, deschizind scorul ; peste 
numai un minut, o fază colec
tivă de mare acuratețe, reali
zată de Tismănaru. Fulga, An- 
dronic și ȘOIMAN. nu poate fi 
blocată de o apărare vizibil 
complexată si ultimul înscrie. 
Eforturile gazdelor de a re-

METALUL BOCȘA - F.C. ARGEȘ 0-1 (0-0, 0-0)

BOCȘA, 10 (prin telefon). 
A fost un meci al ratărilor, cu 
ocazii de gol cît pentru mai 
multe partide. S-a jucat, prac
tic, cu ..garda deschisă", toată 
atenția fiind concentrată spre 
găsirea cît mai multor culoare 
de penetrație spre buturile ad
verse. Numărul mare al oca
ziilor de gol se datorează, în 
principal, rapidității cu care s-a 
ajuns în fața porții și de 0 
parte, și de cealaltă, momentul 
construcției fiind comprimat _ la 
maximum. De altfel intențiile 
ofensive 
nituri au 
faptul că 
menținut .. . 
gazon cel puțin trei atacanti. 
Finalmente, victorioasă a ieșit 
echipa Iui Florin Halagian. de
cisiv fiind, am spune, plusul 
de maturitate. E adevărat. în 
două situații, suturile gazdelor 
au întîlnit transversala — în 
min. 30 îOtiman) Si min. 104 
(Plăvitu). cea de-a doua con- 
semnîndu-se după ce oaspeții

ale celor două gar- 
fost evidente și din 

cei doi antrenori au 
în permanentă pe

/

F. C. OLT 0
DINAMO . o

Stadion. „1 Mai”: teren bgnt 
timp răcoros; spectatori — circa 
10.000. Șuturi! 4—4 (pe poartă: 
3—1). Cornere: 4—3.

F.C. OLT! Ciurea — Laurentiu, 
Mlhali MINEA, D. PETRESCU — 
Leța. M. zamfir eftimie — M. 
Popescu, Dudan (min. 83 Crișah), 
A. Georgescu.

DINAMO: Moraru - JERCA-
LAU Movilă, AL. NICOI.AE, Stă- 
nescu — Dragnea. CR. SA VA, 
Varga — Mihăescu (min. 76 Văi- 
dean). Cămătaru. Orac (min. 67 
Bălăci)

A arbitrat foart? bine M, Salo- 
mir; la linie: L. iakab (ambii din 
Cluj-Napoca) și Cr. Teodoreseu 
(Buzău).

Cartonașe galbene: VARGA,
MIHALI. MOVILA.

La speranțe: 1—0 (0—0).

CLASAMENTUL „LA ZJ-

1. STEAUA 6 14 2 6 39- 5 30
3. Dinaco 16 9 i 3 40-15 22
3. F.C. Olt ic 8 4 4 16-12 20
4. F.C. Argeț 16 8 3 5 17 11 19
5. Sportul Stud. 16 7 3 6 27-16 17
6. Victoria 16 7 3 ;> 18-16 17
7. Petrolul 16 5 7 4 13-11 17
8. F.C.M Brașov 16 8 1 7 16-19 17
9. Corvinul 16 6 3 7 30-27 15

10. Univ. Craiova 16 4 7 & 12-13 15
11. S.C. Bacău 16 6 3 7 19-26 15
12. „U“ Cj.-Nap. 16 • 2 8 21-21 14
13 otelul 16 4 6 6 15-16 14
14. Rapid 16 S 2 8 18-26 14
15. Gloria 16 6 0 10 15-3» 12
16. Chimia $6 4_3 9 20-34 11
17. Jiul 16 4 2 10 13-23 10
18. Flacăra 16 4 1 11 12-32 9

transformarea loviturilor de Ia 
11 m. Au înscris : SUMULAN- 
SCHI, PROFIR, i-----------
DRESCU și STOICA.
IFRIM. IAGARU și 
ratînd.

Arbitrul V. Curt 
dia) a condus foarte bine for 
mațiile :

AUTOMATICA :
IFRIM, STANCU. 
nu. SCOICARU— 
67 Iagăru), NICA, 
NU tain. 75 Bragagiu) 
PREA. Voicilă, Vacariu.

GLORIA : LAZĂR — STAN. 
Stoica. MIRCEA. Ursa — 
TRANDAFIR, Sumulanschi, 
STOICHIȚA — Fi. Grigore 
tain. 46 I. Viorel). ALEXAN
DRESCU, State (min- 19 Pro
fir).

ALEXAN- 
. respectiv 

STANCU

(Medgi-

Croitoru — 
Gherghicea- 

Dragne tain.
PLEȘOIA- 

O-

Ovidiu IOANIȚOAIA

monta sînt zădărnicite 
acțiune personală a lui 
LEANU (min. 60), care 
al treilea gol băcăuan. ___
lauda ei. Victoria nn se pre
dă, forțează golul de onoare, 
constringe echipa învingătoare 
să treacă in defensivă, pe care 
o si străpunge in min. 77, cînd 
GHEORGHIU șutează fulgeră
tor. în gol. din interiorul ca
reului.

Arbitrul M. Consianiinescu 
(București) a condus foarte 
bine formațiile :

VICTORIA : Donici - Fie
rea. T. Cioară. Anton. Vrîn- 
ceanu (min. 65 Voicus) — GO- 
GOTA, Gheorghiu. GANEA — 
Moscu. RĂDOL Caraiman (min. 
85 Luchian).

S.C. BACĂU : Arvinte — An- 
„drieș, C. Solomon. Borcea. 
Viscreanu — ARTENI Burlea- 
nu. Tismănaru — SOIMAN 
(min. 59 Pachiteanu) Andro- 
nic. Penoff (min. 46 FULGA).

de • 
BUR- 
aduee 
Spre

Ion CUPEN |

luaseră avantaj pe tabela de 
scor- Unicul gol al meciului a 
fost Înscris in min. 100 : Ra
du II pătrunde frontal, driblea
ză toti adversarii întîlniți in 
cale și șutează de Ia 14 m, Se- 
bastien respinge greșit și ba
lonul ajunge Ia STUPARU, ca
re, 'complet liber, îndeplinește o 
simplă formalitate. A cîștigat 
formația piteșteană. dar la fel 
de bine putea să termine vic
torios și ,.ll“-le Metalului,

Arbitrul I. Tărcan (Tg. Mu
reș) a condus bine formațiile:

METALUL : Sebastien — Lu
chian. Crăciun, Sculici. Orme- 
nisan .
ROSCA). Trifan. OTIMAN 
GHIȚAS, 
(min. 105

F.C. ARGEȘ :

Mihalache (min. 7®
Plăvitu, Munteanu 

Muia).
Speriata — 

VO7CU, STANCU, D. Ștefan, 
Eduard — Achim (min. 74 Pur- 
cărea). Balaur II. Bănută — D. 
Zamfir (min. 46 Grigoriu). Ra
du II, STUPARU.

Mihai CIUCA

(excelentă intervenție!), Nicu- 
lesou trimite de puțin „ne lin
gă" (min. 66), iar Pitaru luftea- 
ză (min. 84) în fața porții! în 
această perioadă de ioc bucu- 
restenii și-au organizat bine 
apărarea și au contraatacat 
rareori, dar periculos. ratînd 
de două ori prin Bozeșan. Pri
ma da>tă în min. 59 (la o min
ge de gol trimisă de Coras), 
iar a doua oară în min. 84 
(după luftul lui Pitaru).

Arbitrul I. Crăciunescu (Rm. 
Vîlcea) a condus bine forma
țiile :

U.S. TÎRGOVIȘTE : V. Mar
cel — S. Dumitrescu. ENE. Pi
taru — BARBU NICULESCU. 
Ploaie (min. 46 Petruț)._ Rădu- 
carni 
(min. 
rită.

SP. 
AN I 
(min. 
MUNTEANU II 
CRISTEA. 
cleanul. 
Terhes.

Pe un frig pătrunzător și fă
ră echipa favorită in teren, 
giuleștenii au venit în număr 
mic pe stadion, cei care s-au 
încumetat fiind însă recom
pensați cu o partidă foarte 
disputată și spectaculoasă, ofe
rită de o fruntașă divizionară 
B, Progresul, și una din reve
lațiile primei scene. Petrolul,

Repriza întîi a aparținut, ca 
inițiativă și cursivitate a. jo
cului, echipei bucureșteng, care 
a și condus pe tabela de mar
caj. Progresul a deschis scorul 
în min. 17, cind Boiborea l-a 
deschis ingenios pe Stoica, aflat

NICOI.AE


PLENARA COMITETULUI CENTRAL

(Urmare din pag. 1)

date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorii au arătat 
în mod autocritic că rezultatele 
puteau fi și mai bune dacă 
s-ar fi manifestat mai multă 
fermitate si răspundere în rea
lizarea integrală a prevederilor 
pe acest an, în soluționarea o- 
perativă a tuturor problemelor 
care au apărut în- cursul înfăp
tuirii sarcinilor de plan.

în cadrul plenarei au fost 
prezentate măsurile întreprinse 
pentru lichidarea neîntîrziată a 
deficiențelor și îmbunătățirea 
întregii activități, pentru în
cheierea cu succes a primului 
an al actualului cincinal. S-a 
evidențiat că, paralel cu acți
unile întreprinse în scopul re
alizării integrale a sarcinilor pe 
1986, se acționează cu toată ho- 
tărîrea pentru pregătirea te
meinică a planului pe 1987, ast
fel incit, încă din primele zile, 
să se asigure îndeplinirea rit
mică, la toti indicatorii, can
titativi și calitativi, a produc
ției prevăzute pentru cel dc-al 
doilea an al actualului cincinal. 
A fost exprimată hotărîrea co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, de a face totul pentru 
ea anul 1987 să constituie, așa 
eum a cerut secretarul general 
al partidului, un an al rezul
tatelor deosebite în înfăptuirea 
exemplară a planului de pro
ducție, în organizarea științi
fică a producției si moderniza
rea tehnologică, în activitatea 
economico-financiară, în ve
derea creșterii permanente a 
productivității muncii, a efi
cienței si rentabilității întregii 
activități economico-seciale.

Participanții au evidențiat 
marea însemnătate a planurilor 
Și programelor supuse dezbate
rii plenarei, apreciind că a- 
cesțea asigură creșterea inten
sivă. în ritm susținut a indus
triei, agriculturii, a întregii e- 
coRomiî naționale, dezvoltarea 
puternică a științei. învățămîn- 
tului și culturii, sporirea con
tinuă a bunăstării materiale si 
spirituale a poporului nostru.

Plenara a dat, în același timp, 
____  __ ____ a 
politica externă,

Ceaușescu, consacrate păcii și 
dezarmării, pentru ca poporul 
român să poată înfăptui obiec- 

socialiste a 
liniște, 
inter-

Campionatul Mondial de handbal feminin

adeziunii depline 
la
si constructivă, pro-

cu ________22
si statul nostru, față

expresie 
națiunii 
dinamică 
movată 
partidul ____ _ _
de valoroasele inițiative si ac
țiuni ale tovarășului Nicolac

consecvență de

tivele dezvoltării 
țării într-un climat- de 
colaborare și securitate 
națională.

Plenara a aprobat, în 
mitate, documentele 
dezbaterii și a adoptat 
tărire care se va da publicității.

In încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului — amplă 
și strălucită analiză a rezulta
telor obfinute in acest an, pre
cum și a principalelor direcții 
de acțiune pentru înfăptuirea, 
în cele mai bune condiții, a 
planului pe 1987 și pe întregul 
cincinal — a fost urmărită cu 
deosebită 
aprobare 
repetate _ . _
îndelungi aplauze.

Participanta au reafirmat 
voința nestrămutată a comu
niștilor. â tuturor cetățenilor 
patriei, de a acționa, strîns 
uniți in jurul partidului, al 
secretarului său general, pen
tru transpunerea exemplară în 
viată a orientărilor si indica
țiilor tovarășului Nicolac 
Ceaușescu, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor plenarei, pentru 
realizarea, la un înalt nivel de 
calitate si eficiență, a prevede
rilor planului pe 1987, a isto
ricelor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-Iea al Parti
dului Comunist Român.

Comitetul Central a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, cele 
mai calde urări de fericire, de 
viață îndelungată. în deplină 
sănătate și putere de muncă, 
de noi și strălucite împliniri în 
activitatea de supremă răspun
dere a secretarului general al 
partidului, președintele Repu
blicii, pe care o desfășoară, 
cu abnegație si dăruire revo
luționară, cu fierbinte patrio
tism, in fruntea partidului și 
statului, spre binele și pros
peritatea întregii națiuni, pen
tru înălțarea patriei pe culmi
le tot mai luminoase ale so
cialismului și comunismului.

unani- 
supuse 
o ho-

atenție si unanimă 
șl subliniată, în 

rinduri, cu vii

I
$

s
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ECHIPA ROMÂNIEI ÎSI MENȚINE SANSELE
chipa Norvegiei. Marcatoare 1 
Tîrcă 6. Verigeanu 4. Danilof 
3, Ciubotarii 3. Cozma 2, Mozsi 
2 și Covaliuc 1 pentru Româ
nia, respectiv Durisinova 9. 
Damitsova 6, Trandzikova 2, 
Budaj'ova 2, Stasova 2 și Maz- 
gutova 1. Au arbitrat, cu gre
șeli. Jean Claude Lelarge si 
Al'ain Carne, ambii din Franța. 

Alte rezultate din partidele 
disputate marți : Iugoslavia — 
Ungaria 19—18 (9—8), R. D.
Germană — Austria 25—20 
(14—9). Cehoslovacia — R, F. 
Germania 19—13 (8—5) U.R.S.S. 
— Olanda 27—17 (17—6). Nor- 

. vegia — Coreea de Sud 29—16 
(10—-7). în grupele semifinale 
pentru locurile 1—12. Polonia 
— Japonia 18—16 (13—5) și
Franța — S.U.A. 21—11 (11—4) 
în turneul pentru locurile 
13—16.

Echipa României întâlnește 
vineri selecționata Norvegiei.

AMSTERDAM, 10 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Prima partidă a echipei Româ
niei din cadrul grupei semifi
nale a coincis cu o frumoasă 
victorie obținută în fata selec
ționatei R.P.'Chineze, cum este 
cunoscut, cu scorul de 32—24 
(16—10). Mai mult decît vic
toria obținută, trebuie consem
nat faptul că echipa noastră 
a țealizat cel mai bun meci 
al său la actuala ediție a Cam
pionatului Mondial de hand
bal feminin, grupa A. Totoda
tă. partenera de ioc a fost, de 
asemenea, cea mai outernică. 
cu atacuri dezlănțuite în cea 

în aceste 
____ .... succesul repurtat de 
elevele antrenorilor Pompliu 
Simion și Eugen Bartha era 

, cu atît mai prețios, cu cit venea 
înaintea partidelor decisive în 
cadrul seriei, de miercuri si 
vineri, cu formațiile Cehoslova
ciei și. respectiv. Norvegiei. E- 
chipa noastră s-a apărat din 
nou foarte bine. în atac Maria
na Tîrcă. Valentina Cozma, 
Maria Verigeanu si Rodica Co- 
valiuc au realizat faze de 
mare finețe si subtilitate sur- 
prinzîndu-și adversarele si în
scriind goluri spectaculoase. 
Victoria echipei României s-a 
conturat încă din prima re
priză, diferența de scor mărin- 
du-se continuu : 6—4 (min. 8), 
9—5 (min. 16) și 13—6 (min. 
21). Consemnăm din nou_ buna 
evoluție a 
Ionică si Doina 
ma apărînd si o 
7 m în min. 25. 
arbitrată foarte 
Haak și Henny 
din Olanda.

ROMANIA — CEHOSLO
VACIA 21—22 (11—12). Un meci 
foarte greu. aprig disputat 
pînă în ultima secundă, cînd

g mai mare viteză, 
g condiții, succesul

1

I
$

%

%

I

precizat

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
• „U* Cluj-Napoca joacâ azi, la Belgrad, cu Partizan • Re- 

echipelor masculine
înregistrate următoarele rezul
tate (au avut loc numai întîl- 
niri din cadrul competițiilor 
masculine) : CUPA CUPELOR, 
grupa A : T.S.K.A. Moscova — 
Villeurbanne 102—53 (51—22 !). 
N.H.K.G. Ostrava — Juventud 
Badalona 89—110 (47—56) ; gru
pa lî : Efes Istanbul — Sca- 
volini Pesaro 87—64 (43—24).
Racing Malines — Cibona Za
greb 98—121 (54—57) ; CUPA
RADIVOJ KORACI — grupa 
A: Sibenka Sibenik — Limoges 
104—108 (55—53) ; grupa B : 
Jugoplâstika Split — Barcelona- 
77—86 (43—41) ; grupa C

zultate din întrecerile

portarilor Viorica
Rodeanu, ulti- 
aruncare de la 
Partida a fost 
bine de Peter 
Koppe, ambii

© Ieri, 21-22 cu Cehoslovacia
z-

Mariana Tîrcă a înscris golul 
egalizator, dar arbitrii l-au anu
lat ! Mai înainte de a comen
ta dramatica întîlnire la care 
am asistat, trebuie
că și în aceste condiții, de în- 
frîngere, reprezentativa Româ
niei își menține șansele de 
a juca în finala centru locu
rile 1—2. Condiția este una 
singură : vineri, la Arnhem, 
să învingă selecționata Nor
vegiei. indiferent de rezul
tatul pe care îl va obține e- 
chipa Cehoslovaciei. Această 
situație decurge din faptul 
că după rezultatele care ne 
interesează direct — Nor
vegia — R. F. Germania 19—14 
(9—8) și R. P. Chineză — Co
reea de Sud 19—19 (8—12) — 
în special ultimul. echipe
lor României, Norvegiei și 
Cehoslovaciei, ’ la egalitate de 
puncte — 6. li se scad din go
laverajul 
■partidele 
deoareoe 
mentului ___ _
nu a realizat 25% din numărul 
maxim de puncte și este deci 
exclusă din calcule.

Echipa României a jucat 
bine în partida cu Cehoslova
cia. un adversar incomod, si în 
prima parte a avut inițiativa. 
Spre finalul meciului, hand
balistele cehoslovace au fă
cut totul pentru... scurgerea 
timpului, fiind în avantaj, 
fără ca arbitrii să sancționeze 
acest antijoc. în plus, cum 
spuneam la început. în ulti
ma secundă de ioc au anulat 
golul egalizator al Marianei 
Tîrcă. Deși au pierdut la li
mită acest important meci, 
șansele echipei României se 
mențin, ea putînd\ chiar să 
atace titlul suprem, repe
tăm. cu condiția să-si depă
șească adversarul direct, e-

general golurile din 
cu Coreea de Sud, 

conform regula- 
I.H.F. această echipă

Ion GAVRILESCU

• TELEX • TELEX •

Fotbal
I "meridiane

Echipa feminină de baschet 
Universitatea Cluj-Napoca sus
ține astăzi, la Belgrad, al doi
lea mecj din cadrul grupei A 
a sferturilor de finală ale 
C.C.E. întîlnind formația Par
tizan. Amintim că cele două 
echipe s-au întîlnlt si in edi
ția trecută a C.C.E, (tot în 
sferturi de finală), cînd vic
toria a revenit sportivelor din 
Cluj-Napoca : 87—71 (pe teren 
propriu)- si 114—99 (la Belgrad). 
A] doilea ioc din grupa A are 
loc la Moscova, intre 
Novosibirsk și Primigi

★
în etapa a doua a 

, sferturilor de finală

Dinamo 
Vicenza.
grupelor 
au fost

i
S

Ieri, în meciurile retur ale 
„optimilor* Cupei U.E.F.A.

Aseară, in returul optimilor de 
rinală ale Cupel U.E.F.A. g-au în
registrat următoarele rezultate, 
sosite la redacție pînă la Închide
rea ediției (între paranteze, sco
rurile partidelor din tur, forma
țiile subliniate reușind calificarea 
pentru sferturile de finală din 
primăvara anului viitor):

Hajduk Split — Dundee United 
(8—2) 0—0.

IFK Gătcborg — La Gantoise 
(1—0) 4—0.

Vitoria Guimaraes 
gen (0—1) 3—0.

SK Beveren — 
o—l.

MSnchengladbach 
Rangers ti—1) 0—0.

GrSnln-
Torino (1—2)

Glasgow

• In etapa 22-a a campionatu
lui Argentinei, desfășurată la sflr- 
situl săptămtail trecute, River 

■ ■—™ , gxup» Ș Plata, adversara Stelei ta finala
subel Andenne (Belgia) — Par- g intercontinentală de la Tokio, a 
tizan Belgrad 92—99 (45—45). gcîștigat acasă, cu 3—2. partida cu

A..|

Rosario (locul 6). River Plata o- 
cupă actualmente poziția a 13-a. 
Alte rezultate: Gimnasla y Esgrl- 
ma — Deportlvo Espanol 1—0. Ra
cing — Istituto 2—2, Unlo — Tem- 
perley 1—0, San Lorenzo — Ar
gentines Juniors 1—0, Indepen- 
dlente — Talleres 2—3, Newell’s 
Old Boys — Platense 2—0, Velez 
Sarsfleld — Estudiantes 4—2, Bo
ca — Racing de Cordoba 3—2, De
portlvo Italiano — Ferrocarrll O- 
este 0—2. Conduce Newell’s cu 29 
de puncte, urmată de Indepen- 
dlente șl Gimnasla y Esgrima, am
bele eu 27 p.
• tn meci amical, la Sevilla: 

Sevilla — Hibernian (Scoția) 2—0 
(2—0).
• ANKARA, 10 (Agerprea). — 

In etapa a 16-a a campio
natului Turciei, fruntașele cla
samentului au obținut victorii 
pe teren propriu: Sanfsunspor a 
dispus cu 3—o de Boluspor, iar 
Galatasaray a Întrecut cu 2—0 pe 
Rlzespor. Alte rezultate: Trab- 
zonspor — Antalyaspor 4—1; Fe
nerbahce — Beslktas 0—1; Gen- 
clerbirllgi — Altay 2—0; Malatyas- 
por — Ankaragucu 2—1. Clasa
ment: 1. Samsunspor — 22 p; 2. 
Galatasaray — 22 p; 3, Beslktas 
— 20 p.

ATLETISM Peste 2 000 de con- 
curenți au luat startul In mara
tonul de la Florența, în care vic
toria a revenit atletului englez 
Andrew Girling, înregistrat pe 
distanța de 42,195 km cu timpul 
de 2hl5:57. Pe locurile următoare 
s-au clasat italienii Fausto Moli
nari — 2hl6:31 și Piermarlno Pe- 
none — 2hl7:51, • Maratonul de 
la Honolulu a fost cîștigat de at
letul kenyan Ibrahim Hussein, 
cronometrat în 2hll :44. L-au ur
mat concurenții tanzanieni Sulei
man Nyambui — 2hl5:16 și Glda- 
mls Shahanga — 2hl5:57. La femi
nin, cel mal bun timp — 2h31:02, 
l-a obținut sportiva olandeză Car
ia Buerskens.

automobilism • Cea de-a 
21-a ediție a Campionatului Mon
dial de raliuri s-a încheiat cu 
victoria pilotului finlandez Mark- 
ku Allen — 124 p. urmat ta cla
samentul final de compatrioțll săi 
Juha Kankkunen — 118 p, Tlmo 
Salonen — 63 p șl Italianul Massi
mo Blaslon — 5f p. Ultima probă, 
„Raliul Olympus*, desfășurată ta 
S.U.A., a revenit lui Markku Al
len, care a concurat pe o mașină 
„Lancia Martini*.

BOB • Noua ediție a „Cupe! 
Mondiale* a debtttat pe pîrtla de 
la Wintenberg (R.F. Germania) cu 
un concurs rezervat echipajelor de 
două persoane, cîștigat de Wolf
gang Hoppe și Dietmar Schauer- 
hammer (R.D. Germană), cu tim
pul de 3:50,97.

ÎNOT i* In ultima zl a con
cursului de la Orlando (Florida), 
taotătoarea americană Dora Tor
res a cîștigat proba de 100 m li
ber, cu timpul de 56,23, iar com
patrioata sa Julie Gorman s-a 
clasat pe locul tatii la 200 m flu
ture ta 2:10,98.

patinaj artistic • con
cursul internațional de la Mosco
va s-a Încheiat cu proba Indivi
duală feminină, ta care victoria a 
revenit sportivei sovietice Kira I- 
vanova. Pe locurile următoare 
s-au situat Jill Trenary (S.U.A.), 
Ana Kondrașova (U.R.9.S.) șl 
Joanne Conway (Anglia).

SĂRITURI CU SCHIURILE • 
Concursul desfășurat pe trambu
lina de 90 m de la Thunder Bay 
(Canada) a revenit campionului 
finlandez Matti Nykaenen — eu 
236,1 p și sărituri de 124,5 m șl 
119,5 m. L-au urmat vest-germa- 
nul Thomas Klavser — 235,7 p șl 
norvegianul Begard Opaas — 235,2 p.

I

START LANSAT AL ÎNOTĂTOARELOR
(Urmare din pag 1)

Lung. au luat un start fulmi
nant (cit de mult a fost dis
cutat și răsdiscutat startul 
ploieștencei în lumea mare a 
natației!). Cea mai rapidă îno
tătoare nu a „mers". în Ce
hoslovacia. în proba favorită, 
a mers. în schimb. 100 liber, 
excelent, mai cu seamă pentru 
această perioadă : de două ori 
cu puțin peste 56 secunde 
(56.16 și 56,13). coborînd. chiar, 
în premieră națională, sub a- 
ceastă limită (55.83). Un re
zultat remarcabil pentru eleva 
Iui Mihail Gothe si Ia 200 li
ber — 2:02.69. Mulț optimism 
generează, la rîndu-i. perfor
manța băimărencei Noemi 
Lung la 400 mixt. 4:44,10 în- 
semnînd o certă valoare inter
națională. o înregistrare în a- 
Dropierea recordului îhotătoa-

rei pregătite de-Gheorghe Di- 
meca (4:43,17), ineditul fiind 
dat, firește, de obținerea rezul- 

, tatului acum, in decembrie. La 
200 mixt, de asemenea, promi
siuni (2:17,63), după cum vic
toria de la 800 liber, cu 8:44,75. 
edifică pe deplin asupra deo
sebitului nivel de pregătire.

Cele două mari sportive se 
află la... trenă, dar — absolut 
îmbucurător —. ele nu sînt 
singure. La Brno si Gottwal- 
dov. alte două tinere. Andreea 
Szighiarto si Luminița Dobres
cu, au înotat remarcabil, altele 
sînt așteptate să intre în 
ma ideală. Despre ele. în 
neral despre întrecerile 
Cehoslovacia ne-a vorbit
cian Dumitrescu, secretarul 
responsabil al F.R.N. : „Rezul
tatele înregistrate de Tamara 
Costache si Noemi Lung de
monstrează excelenta pregătire

for
ge- 
din 
Lu-

efectuâtă pină acum. Reșjțean- 
ca Dobrescu se arată tot mai 
capabilă de a tine ritmul cam
pioanei lumii $i aceasta spune 
totul. Cu seriozitatea ei carac
teristică, Andreea Szighiarto își 
continuă progresul, argumen
tat de acel 2:17,40 pe 200 m 
spate. Așteptam mai mult de 
Ia Stela Pura, la care sînt vizi
bile unele «goluri* în prepara
tivele din toamnă. Ramona 
Terșanschi nu a căpătat încă o 
mai mare ambiție de concu
rentă. Deși dublă învingătoare. 
Anca Pătrășcoiu a obținut timpi 

' mai puțin semnificativi pentru 
calitățile ei (să-i punem pe 
seama faptului că a fost si bol
navă ?). În-Jine, să mai amin
tim că la Brno au fost pre
zent! și alti sportivi, de la Di
namo, dintre acești elevi ai 
Cristinei Sopterian evidențiin- 
du-se, prin experiența de con
curs, Flaylus Vișan. ciștigător 
la 100 m fluture, cu 57,74“.

Următoarele starturi — la fi
nele săptămînii, lâ Baia Mare.

mai

bine 
declt

Al învins, continuă! Al pierdut, continuă!

COMPLEXE SPULBERATE
{ Cotat printre cel 
J mal dotați pistarzl 
> al generației sale, Ml- 

' chael Hilbner (RDG) 
a tot avut de luptat, 
ani în șir, cu două 
complexe, sortite 

j parcă să-l umbreas
că o carieră altfel 
remarcabilă.

Pe de-o parte, nu 
Izbutea să egaleze 
performanța sorel 
sale, cîștlgătoare In 

] 1973, la Belgrad, a 
i titlului mondial în 
i proba de 200 m cu 
! start lansat, răml- 
i nlnd mereu, In fa

milie, printre cunos- 
cuțl, „fratele cele
brei Andra, cam
pioana lumii 1*. Pe 
de alta, cu toate că 
învingător direct In 
nenumărate compe
tiții, ba încă (nu o 
dată) creditat cu 
timpi superiori, pă-

rea Incapabil să sca
pe, la C.M., de riva
litatea prietenului și 
colegului de echipă 
(de la Cottbus) Lutz 
Hessllch, care îi „su
fla- totdeauna vic
toria în Întrecerea 
supremă 1 Așa s-a 
tntîmplat 4 ani la 
rlnd. la „mondiale
le* din Cehoslova
cia, Anglia, Elveția 
șl Italia 1 In 1985, la 
Bassano del Grappa, 
se credea că, In sflr- 
șlt, HUbner va în
vinge : intrase In 
posesia recordului 
lumii 'a viteză și, în 
plus, „eternul* său 
adversar acuza o u- 
șoară Întindere. Dar 
tactica Iul Hessllch 
(sau poate șansa Iul, 
cine să mai știe ? 1)

șl-a spus Iarăși cu- 
vîntul șl Michael a 
sosit din nou al doi
lea I

La ultima ediție a 
C.M., desfășurată nu 
demult la Colorado 
Springs, Htibner șl-a 
luat, In sfîrșlt, la 27 
de ani attt de dori
ta revanșă, spulbe- 
rînd și cele două 
complexe 1 „Aproa
pe că nu-mi vine să 
cred, a declarat el, 
dar dacă privesc 
Înapoi, trebuie să 
accept că ml-a tre
buit multă tărie de 
caracter. Nu-i așa 
că succesul meu de 
azi e cu atît 
frumos ?*.

AȘa e. Mai 
mal tîrziu 
niciodată.

Ovidiu IOANIȚOAIA
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