
NICOLAE CEAUȘESCU

In prezența tovarășului* Pnletart Un l»att țărtte, uniți-uB I

hortui
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

*

In
Nicolae ____ _ ______
general al Partidului Comunist 
Român, __________  ____ _ ‘
Socialiste România, joi, 11 de
cembrie. au fost reluate in 
Plen lucrările sesiunii a IV-a 
a celei de-a iX-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu» 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați, I 
rotonda Palatului 
nări Naționale, cu 
lungi aplauze. Cei 
dat glas celor mai 
mente de dragoste 
care deputății. întreaga noas
tră națiune, îl înconjoară pe 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, recunoștinței pen
tru exemplara sa activitate 
pusă în slujba înfăptuirii as
pirațiilor de pace, 
prosperitate 
nostru.

împreună 
Nicolae Ceaușescu, _  __
oficiale au luat loc tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Con
stantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Virgil Cazacii, Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Miu Do- 
brescu, Ludovic Fazekaș, A- 
lexandrina Găinușe. Manea 
Mănescu, Paul Nicuiescu, Con
stantin Olteanu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Giosan.

La propunerea Biroului Ma
rii Adunări Naționale, deputății 
au adoptat următoarea ordine 
de zi :

L Validarea alegerii unor de
putat! în Marea Adunare Na
țională ;

2. Proiectul Legii Planului 
Național unic de dezvoltare e- 
conomico-sociaiă a Republicii 
Socialiste România pe anul 
1987 ;

3. Proiectul Legii planului de 
dezvoltare a agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și 
gospodăririi apelor al Republi
cii Socialiste România oe anul 
1987 ;

4. Proiectul Legii Bugetului 
de stat al Republicii Socialiste 
România pe anul 1987 ;

5. Programul privind auto- 
eonducerea si autoaproviziona- 
rea pentru asigurarea bunei a- 
provizionări a populației cu 
produse agroallmentare și bu
nuri industriale de consum pe 
perioada 1 octombrie 1986 — 
30 septembrie 1987 :

6. Proiectul Legii privind or
ganizarea Congresului și confe
rințelor județene ale oamenilor 
muncii, alegerea si atribuțiile 
organelor acestora ;

7. Proiectul Legii privind or
ganizarea Congresului si con
ferințelor județene ale țărăni
mii, ale tuturor oamenilor

prezenta , tovarășului 
Ceaușescu, secretar

președintele Republicii

la sosirea în 
Marii Adu- 
vii și înde- 
prezenti au 

i alese senti- 
! șl stimă cu

ale

cu

progres și 
poporului
tovarășul 

în lojile

cuprin
de lege 
Stat.

ordinii 
Mihala-
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SImbătă și duminică, la Baia.Mare

muncii din agricultură, indus
tria alimentară, silvicultură șl 
gospodărirea apelor, alegerea 
și atribuțiile organelor aces
tora ;

8. Proiectele de legi nentru 
aprobarea decretelor 
zînd norme cu putere 
emise de Consiliul de

La primul punct al 
de zi, tovarășul Nicolae
che, președintele Comisiei de 
validare, a prezentai raportul 
acestei comisii privind vali
darea alegerii unor deputați în 
Marea Adunare Națională.

Marea Adunare Națională a 
validat. în unanimitate. ale-, 
gerea tovarășului Manile Sechi 
in Circumscripția electorală nr. 
1 Brașov-Centru și a tovară
șei Elena Vlădue în Circum
scripția electorală nr. 4 Con
stanța Nord-Vest.

Cei doi deputați au depus 
apoi Jurămîntul de credință și 
devotament fată de Republica 
Socialistă România.

Tovarășul Constantin Dăscă- 
lesou. prim-ministru al guver
nului, a prezentat expunerea 
asupra proiectelor Legii Pla
nului național unic de dezvol
tare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1987 si Legii planului de 
dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, silvicultu
rii și gospodăririi apelor pe 
anul 1987; tovarășul Dimitrie 
Ancuta, viceprim-ministru al 
guvernului, a prezentai expu
nerea asupra Proiectului Legii 
bugetului de stat al Republicii 
Socialiste România pe anul 
1987.

în continuare, tovarășul ‘Ma
nea Mănescu, vicepreședinte ai 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, a 
prezentat coraportui Consiliu
lui Suprem privind cele trei 
proiecte de legi.

Raportul comun al comisiilor 
permanente ale M.A.N.. care au 
examinat șl avizat proiectele 
de legi aflate in discuție. a 
fost prezentat de tovarășa g 
Elena Pugna, vicepreședinte al g 

. Comisiei pentru industrie Ș1 ă 
activitatea economico-finan- g 
clară.

Pe marginea acestor proiecte j? 
de legi au luat cuvîntul depu- g 
tații ; Vasile Bărbulet. Vasile g 
Mutu, Maria Bradea, Gheor- 
ghe David, Zamfir Stancu. Mi- 
halache Mărgean.

In ședința de după-amiază 
a continuat discuția generală 
comună asupra celor trei pro
iecte de legi. Au luat cuvîntul 
deputatU loan Avram, Gli- 
gor Urs, Ana Marla Gyarma- 
thy, Alexandru Necuia, Ion 
Florea, Lina Ciobanu, Richard 
Winter, Gheorghe Hie, Mihail 
Florescu, Paula Prioteasa. Flo
rea Voinea, loan Petre, Mir
cea Muntean, Cornel Pacoste.

Lucrările sesiunii continuă.

„CUPA FEDERAȚIEI 
ROMÂNE DE NATAȚIE ',

0 ÎNTRECERE
DE REAL INTERES

Șfc înotătorii noștri de frunte urcă, 
g mîlne și duminică, pa blocstar- 
I.................................................................turl, partlcîpînd la competiția 

dotată ou „Cupa Federației Ro
mâne de Natație". O competiție 
care oferă un binevenit prilej 
de verificare pentru componențil 
loturilor naționale ia capătul u- 
nul ciclu de pregătire, avînd, 
totodată, o semnificație aparte : 
se desfășoară la Baia Mare, tn 
momentele frumoasei aniversări 
a zece ani de activitate a aces
tui foarte puternic centru al Îno
tului românesc.

Va fi, cu siguranță, o între
cere de ridicat nivel, afirmația 
bazlndu-se pe seria de excelente 
rezultate înregistrate de frunta
șele Importantei discipline olim
pice la concursurile din Ceho
slovacia. Programul acestei com
petiții de reală atractivitate ou- 
prinde patru reuniuni. Sîmbătă, 

g de la ora 10, aiu loc probele de 
g 100 m fluture, 200 mixt, 200 11- 
g ber. iar de la ora 17 — 100 liber, 
g 200 bras, 100 spate, duminică ur- 
g mind să se dispute cursele de 
— 400 liber, 100 bras, 200 fluture — 

de la ora 10, 200 spate. 1500 liber, 
400 mixt — de la ora 16, In toate 
cazurile atât la feminin cît șl la 
masculin. De menționat că se 
întocmesc clasamente pe echirpe.
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Balcaniadele, ultimele competifii

internaționale de baschet ale anului

EXAMENE IMPORTANTE PENTRU
ECHIPELE NOASTRE REPREZENTATIVE
Ultimele competiții Interna

tionale de baschet ale anului 
— Balcaniadele — se vor des
fășura intre 19—21 decembrie 
pentru echipele feminine și 
25—27 decembrie pentru eele 
masculine. Tinînd seama de 
valoarea ridicată a baschetului 
din această parte a Europei. 
Campionatele Balcanice au 
constituit întotdeauna exame
ne dificile pentru participante, 
așa cum se anticipează că va 
ti si de astă dată la Atena 
(unde vor avea loc întrecerile 
de fete) si la Sofia (gazda 
putelor de băieți).

Pentru selecționatele, 
noastre, misiunea este cu 
mai grea, cu cît din compo
nenta lor vor lipsi unele ele
mente de bază : Roman Opși- 
taru, Roxana Stefan (incom
plet refăcuți după accidentări 
mai vechi). Mariana Bădînicî. 
Luminița Măringuț s.a. (ne- 
avînd clarificate cererile de 
transfer, ele nu pot juca In 
Divizia A si. ca urmare, nici

Aruncă la coș S. Ardelean, 
un jucător cu reale posibili
tăți de afirmare pe plan inter
național.Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3) Foto : Aurel D. NEAGU

în preajma finalei intercontinentale la fotbal

STEAUA EFECTUEAZĂ ULTIMELE ANTRENAMENTE
• Dorință unanimă

noi performanțe

a

In
de 
fi-

campionilor noștri pentru realizarea unei

premieră • Boloni și Stoica - refăcuți
TOKIO, 11 (prin telefon, 

la trimișii noștri). Pentru 
nala Cupei Intercontinentale a 
început numărătoarea inversă. 
Capitala Japoniei trăiește tot 
mai intens evenimentul. Presa, 
radioul, televiziunea tin la cu
rent opinia publică cu ulti
mele vesti din cele două ta
bere. De miercuri Ia amiază, 
cele două formații s-au întîl- 
nlt la hotelul „Tokio Prince", 
„cartierul lor general", unde 
vor rămine plnă după finala 
de duminică.

La intrarea in hotel, noi „a- 
tacuri" ale radio si telerepor-

S-au încheiat campionatele individuale de popice

JOCURI DE MARE ANGAJAMENT 1N TURNEELE FINALE

l'lurica Lui.ua Alexandru Cătineanu
Fotografii de Iorgu BĂNICA

Campionatele republicane in
dividuale de popice, ediția 1986, 
și-au derulat ieri ultimele sec
vențe pe arenele Olimpia (fete) 
și Gloria (băieți) din Capitală, 
in mijlocul unui interes major, 
turneele finale produclnd între
ceri de mare angajament.

BUCUREȘTEANCA 
FLORICA LUCAN 

- LA PRIMUL TITLU

Despre actuala finală pe 
a competiției feminine se 
vorbi mult și frumos, deoarece 
printre cele 16 jucătoare (din 32 
aliniate la manșa calificărilor) 
care s-au menținut în cursa pen
tru cucerirea invidiatului titlu 
s-au aflat șl cîteva elemente ti
nere, care au dovedit că se pot 
mobiliza exemplar în compania 
unor sportive mai experimenta
te. bune cunoscătoare a taine
lor jocului de popice. Calificată 
în turneul final pe temeiul as-

Tomo RĂBSAN

(ară 
va

terilor, ale comentatorilor zia
relor din capitala niponă si din. 
alte țări ale lumii. Apropo de 
presă si T.V., s-a deschis si 
biroul de presă instalat tot la 
hotelul „Tokio Prince". unde 
se confirmă numeroasele acre
ditări din lumea întreagă. Or
ganizatorii au anunțat că si la 
această 
premiu 
iucător 
va fl ________ __ ____
larg, alcătuit din antrenori si 
ziariști.

La sosirea lor Ia hotel, ju
cătorii Stelei, cît sl cel ai lui 
River Plata au fdst sub tirul 
întrebărilor reporterilor care 
s-au interesat, în special de 
Boloni si de Alonso, iucătorii 
din ambele cluburi cu cele mai 
multe selecții în echipele națio
nale ale României șl Argen
tinei. Astfel, grupul Impo
zant de ziariști a aflat că in
ternaționalul nostru se'apropie 
de onorantul record de 100 de 
prezente In echipa natihnală. 
în ceea ce îl privește pe A- 
lonso, el are 33 de prezente 
în fornjatia Argentinei. Boloni 
a declarat că 
refăcut nînă 
meciului, că 
rea formației 
si că, mai cu seamă, dorește 
împreună cu coechipierii iul 
să realizeze o performantă în 
premieră pentru fotbalul ro- • 
mânesc si pentru clubul Stea
ua. dublată însă de practicarea 
unui fotbal spectaculos rapid 
și de un ridicat nivel tehnic. 
La rîndul său. antrenorul Hec
tor Viera a remarcat că Steaua 
se prezintă în finală cu un

ediție va fi acordat un 
special celui mai bun 
al partidei, iucător care 

desemnat de un 1uriu

speră să fie total 
la ora începerii 
apreciază valoa- 
din Buenos Aires

(Continuare în pag 2-3)

palmares excelent in 
Campionilor Europeni, 
reoomandată in plus de _____
si de rezultatele din campio
nat. „In schimb, a declarat el, 

un serios 
partidelor 
dorim să

Cupa 
fiind 

forma

noi trebuie să facem 
salt de la nivelul 
din campionat, dacă 
obținem Cupa".

Ultimele informații__ _____
echipei noastre vorbesc despre 
refacerea în bune conditiuni a 
celor doi accidentali. Bdloni si 
Stoica, astfel că se contează si 
pe prezenta lor chiar de la în
ceputul partidei finale^ în rest, 
se apreciază că vor fi aliniati 
iucătorii „unsprezecelui" stan
dard. Dar. oină la ora meciu
lui. antrenorul Anghel Iordănes- 
cu. care este asistat de antre
norul federal Emerlch Jenei, 
va mai conduce în cursul zile
lor de vineri si sîmbătă noi 
ședințe de pregătire. Notăm că 
starea de start este bună. La 
ora cînd telefonăm la Tokio 
sosesc reprezentanții celor trei 
foruri fotbalistice care Datro- 
nează finala : F.I.F.A.. U.E.F.A. 
si Confederația de fotbal a A- 
mericii de Sud. Este așteptată 
si sosirea pentru ziua de vi
neri. a arbitrului locului. Insă 
Martinez (Uruguay).

în numărul viitor al ziarului, 
ultimele amănunte înaintea 
startului partidei de duminici 
14 decembrie, ora 12 — ora 
Tokio fora 5, ora RomâniniL 
Vremea este splendidă aici, ta 
ora amiezii termometrele ttw 
dicind + 20 grade.

din sinul

Cornel POPESCU 
Eftimie lON^SCU

IERI, IN CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL

0 Flacăra Moreni — F.C.M. Brașov 1—2 (0—0) 
@ Minerul Paroșeni — Universitatea Craiova 5—6 
(1—0, 1—1, 1—1) (Citiți cronicile meciurilor în pag. 2—3)
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f tot mai eficient legata de producție]

DIVIZIA B DE TINERET LA BASCHET

Rubrică rezervată activităților desfășurate în întreprinderi 
și instituții

PKU IUI, INITIATIVE, DflIMU DE DOI REUȘITE
• Sectorul III al Capitalei 

se situează constant printre 
fruntașe si în activitatea spor
tivă de masă. în concursurile 
si competițiile initiate si orga
nizate sub genericul Daciadei. 
Asociația sportivă I.O.R. (pre
ședintei Victor Ionescu) își a- 
duce o contribuție substanțială 
la obținerea acestui calificativ, 
prin modul cum înțelege sâ se 
preooupe de gimnastica la lo
cul de muncă, si prin organi
zarea ireproșabilă a campiona
tului pe asociație la șah, te
nis de masă, popice, fotbal si 
orientare turistică.
• Relonul a fost și a rămas 

una din asociațiile sportive în 
care miile de oameni ai mun
cii de la Combinatul de fire și 
fibre sintetice din Săvinesti 
practică zilnic exercițiul fizic. 
Există aici o reușită Inițiati
vă : fiecare cerc sportiv are o 
zi fixă pe săptămînă In care 
iubitorii unei anumite discipli
ne se not întîlni și întrece, du
pă un grafic Întocmit #i res
pectat cu strictețe. Și astfel 
pe bazele sportive ale Relonu- 
lui pot fi întîlniți In Întreceri 
voleibaliști si jucători de te
nis, handbaliști și amatori de 
tenis de masă, tineri și vîrst- 
nicl care au îndrăgit popicele 
etc. Amatorii sporturilor de 
iarnă (schiul si săniușul mai 
ales) se pregătesc și ei pentru 
primele întreceri. Așteptind 
firește prima ninsoare...
• Unitățile comerciale cu 

cercuri în cadrul asociației 
sportive Spartac București a- 
cordă o tot mai mare atenție 
introducerii gimnasticii la locul 
de muncă. La Complexul co
mercial „Unirea", de pildă. In 
fiecare dimineață, înainte de 
începerea programului de.. 
primire a cumpărătorilor, în
tregul personal, pe etaje, efec
tuează — timp de 5 minute — 
exerciții fizice, sub Îndrumarea 
unor Instructori specializați 
Prof. Gh. Iaru, din conducerea 
asociației sportive Spartac ne 
asigură că Si la magazinele co
merciale „Cocor", „București" 
și rBucur-Obor“ există o preo
cupare similară, în timp ce în 
multe altele gimnastica la lo
cul de muncă este Pe cale de 
experiment.
• Un interes crescînd cu

noaște, la Brăila, fcCupa 
sindicatelor" la mlnifotbal, a- 
flată acum la a in-a ediție.

Iau parte peste 30 de forma
ții, reprezentante ale asociați
ilor sportive din municipiul de 
reședință al județului. Condiție 
obligatorie de participare — 
jucătorii să aibă peste 35 de 
ani. Printre cele mai bine pre
gătite echipe sînt reprezentan
tele asociațiilor sportive Pro
gresul, Portul, Victoria și La
minorul. Competiția se desfă
șoară pe serii, finala urmînd 
să aibă loc în prima lună a lui 
•87. Altfel spus, pină la de
semnarea cîștigătoarei, partici
pantele mai au de trecut prin 
multe emoții...
• Asociația sportivă Auto

buzul București reprezintă un 
model de colaborare cu eel- 
lalti factori cu atribuții în 
domeniul activității sportive de 
masă și de performanță. 
„Aici sint organizate foarte 
reușite competiții intre atelie
re, sectoare. compartimente 
și secții, acțiune in care con
siliul asociației sportive se 
bucură de concursul nemijlocit 
al comitetului sindicatului ți 
al comitetului U.T.C." Subli
nierea aparține prof. Gh. Uță, 
președintele Consiliului pentru 
educație fizică și sport al Sec
torului V pe teritoriul căruia 
se află întreprinderea de auto
buze. Ne-am bucura să con
semnăm în cit mal multe uni
tăți economice o asemenea 
colaborare în sprijinul sănătă
ții oamenilor muncii.
• „Moldosin". Așa se nu

mește asociația sportivă a 
Combinatului de fire sintetice 
din Vaslui, acolo unde de la 
cel mai tînăr muncitor și pînă 
la -directorul general, Ing. Mir
cea Ciobanu. toată lumea iu
bește sportul, handbalul În
deosebi. De la „Moldosin" au 
plecat în handbalul de per
formanță o serie de jucători 
(Cocuz, Cosma si Mitrache la 
Baia Mare, Ignat si Mardare 
la Timișoara, Andreescu la 
Buzău). Foștii jucători se vor 
întîlni Prin tradiție, cu actualii 
titulari ai Moldosin-ului, care 
activează în Divizia B, lntr-un 
meci demonstrativ. In Sala 
sporturilor. Va fi o zi a hand
balului — organizator, ing. Ne- 
culai Aghițoaie, președintele 
secției — și cu participarea al
tor invitați, sportivi și comen
tatori de sport.

Rubrică realizată de 
Tiberiu STAMA

Rezultate înregistrate în Divi
zia B de tineret la baschet — 
MASCULIN, SERIA I : Automa
tica Bucurerștl — Otel toox Tîr- 
goviște 92—97 (45—58), Automa
tes București — CSȘ 4 ICED 
București 83—83 (30—33), CSU
Oțelul Galați — Automatica Ale
xandria 103—fii (51—37), Automa
tica București — URBIS Bucu
rești 83—81 (37—36), Oțel Inox — 
CSȘ 4 123—82 (62—34), Oțel Inox 
— urbis 73—63 (37—38), Auto
matica București — CSU Galați 
79—76 (38—37), URBIS — Automa
tica Alexandria 109—76 (48—36),
Oțel Inox — Automatica Bucu
rești 91—72 (41—36); SERIA A D-a: 
ELBA Timișoara — CSU Brașov 
99—73 (53—23), Metalotehnica CSȘ 
Tg. Mureș — Constructorul 
TAGCM Craiova 111—67 (60—32), 
CSȘ Olimpia Arad — CSU Bra
șov 68—62 (50—30), Metalotehnica
Tg. Mureș — ELBA 78—72 (30—32), 
ELBA — CSȘ Arad 95—75 (45—30), 
Constructorul Craiova — CSU 
Brașov 86—110 (52—64).

FEMININ, SERIA 1 : Electro 
CSȘ Botoșani — CSU Prahova 
Ploiești 80—75 (44—39), RapM- 
Progresul II București — Con
fecția CSȘ Călărași 91—56 (56-30), 
Confecția — Electro 69—02 (38—30), 
Rapld-Progresui n — Autobuzul 
CSȘ Focșani 101—34 (59—17), CSU

Plodești — Confecția 82—39 
(49—23), Rapid-Progresul II — Vo
ința CSȘ Unirea Iași 86—71 
(44—33), ELECTRO — Autobuzul 
73—62 (40—32), Autobuzul — con
fecția 69—62 (37—30), ELECTRO — 
Voința 83—78 (38—39), Rapid-Pro- 
gresul II — CSU Ploiești 74—71 
(44—42), CSU Ploiești — Autobu
zul 78—33 (28—25), Votața —
Confecția 109-54 (50—20), ELEC
TRO — Rapid-Progresul n 62—87 
(41—32) ; SERIA a n-a : Textila 
CSȘ Sf. Gneorghe — Universita
tea n CSȘ Viitorul CJuj-Nanoca 
107—62 (46—28), CSȘ Constructo
rul Arad — Lie. 8 Craiova 76—71 
(34—37), CSȘ Arad — Textila 
CSȘ GhcorgbenJ 82—85 (34—30),
„U“ II Cluj-Napoca — Lie. 8 
Craiova 69—85 (42—41), CSȘ Arad 
— Metalul CSȘ Salonta 77—75 
(54—28) Voința — Textila, 82—84 
(40—41), Textila — Lie. 8 76—56 
(39—24), voința — Metalul 72—69 
(36—36), CSȘ Arad — „U- D 
70—57 (44—38), Metalul — Lie. 8 
86—74 (47—32), Voința — CSȘ A- 
rad 82—79 (36—41).

Corespondenți : H. Iașor, C. 
Alt>u, C. Crețu, N. ștefan, M. A- 
vanu, Fr. Darvașl, O. B&lteanu, 
V. Popoviei, AL Nour, D. Dlaeo- 

.neseu, N. Costache, c, Berlndeî, 
FL Boangiu.

ȘTIRI DIN ȘAH
© Intre 22 noiembrie și 5 de

cembrie, la lași s-a desfășurat 
tradiționalul turneu internațional 
„Memorialul Mlnall Sadoveanu*, 
la care au luat parte șahiști din 
4 țări: Franța. R F. Germania, 
Polonia și România. Victoria și-au 
împărțit-o doi dintre jucătorii 
oaspeți, vest-germanul J. Graf și 
francezuj S. Belkhodjia, cu cite 
7,5 p (din 11). Pe locurile urmă
toare s-au clasat D. Anlțoale, M. 
Pavlov, H Sonntag (R.F.G.) — 7 
p, S. Sokolowski (Polonia) 5 p, I. 
Mărășescu 4,5 p etc.
• In finalele campionatului Ca

pitalei, la categoriile junlorl-ju- 
nloare, cele două titluri au fost 
cucerite de Badu Chirilă (Calcu
latorul) șl respectiv, Luiza lones- 
cu (Clubul Sportiv Școlar nr. 1).
• Do< cîștigători, la egalitate, în 

turneul principal al „Cupei Meta
lul**: Radu Bogza (Porțelanul Al
ba Iulla) șl Dan Bondoc (Metalul). 
Locul al treilea a revenit lui Cr. 
Ionescu (Calculatorul).
• Peste 150 de concurenți s-au 

Întrecut în cadrul „Cupei de toam
nă**, desfășurată la Băile Hereu- 
lane. în turneul rezervat maeș
trilor .șl candidațlKr de maestru, 
victoria a fost obținută de lullu 
Folbert (Mondiala Satu Mare), cu 
8 p, urmat de N Lorentz (Calcu
latorul Bucui ești; și N. Barbu 
(Geamul Scălcnl) — 7,5 p.

EXAMENE IMPORTANTE PENTRU ECHiPELE NOASTRE
(Urmare din pag. 1)

nu pot face parte din lotul 
national : iată cum interese 
înguste de club afectează nega
tiv capacitatea reprezentativei 
țării). Deoarece se vor dispu
ta la putină vreme după în
treruperea Campionatelor Re
publicane (motiv pentru care 
pregătirea comună este de 
scurtă durată). Balcaniadele 
pot fi considerate examene si 
ale pregătirii la cluburi, acolo 
unde toti componentii loturilor 
s-au antrenat de la Încheierea 
ultimelor turnee internaționa
le ale selecționatelor tării (pen
tru băieți — grupa B a Cam
pionatului European, desfășu
rată în luna mai ; pentru fete 
—• turneul de calificare pentru 
„europene", disputat în luna 
septembrie). Este de la sine 
înțeles că Balcaniadele din a- 
cest an vor da prilej antreno
rilor de lot să facă si obser
vații utile în perspectiva im
portantelor obiective de anul 
viitor : turneele finale ale 
Campionatelor Europene. In 
cadrul cărora fetele vor lupta 
pentru a scăpa de mediocrele 
locuri 8 și 9 din ultimii zece 
ani. iar băieții vor încerca să 
se consolideze în grupa A.

Iată loturile din care vor fi 
selecționate reprezentativele 
pentru Balcaniade — FEMI
NIN : Magdalena Jerebie, Au
rora Dragoș, Gabriela Kiss,

Tunde Enyedi, Paula Misăilă 
(Universitatea CSȘ Viitorul 
Cluj-Napoca). Mălina Marina- 
ehe, Romela Cristea (Olimpia 
București), Elena Vaslîe, Rodi- 
ea Jugănaru, Elena Filip 
(Voința CSS 2 București). Car
men Moldoveanu (Politehnica 
Sportul Studențesc Biicuresti). 
Melania Lefter (Rapid-Progre
sul București) Antrenori : M. 
Strugaru (Voința) si Al. Moise

(Chimistul CSS Rm. Vîleea): 
medic : dr. Martha Baroga.

MASCULIN : C. Cernat, FI. 
Ermurache, A. Netolitchl. P. 
Brănișteanu, R. Reisenbuchler. 
S. Ardelean (Steaua). D. Ni- 
culescu. AI. Vinereanu, G. Da
vid, I. Ionescu. V. Iacob (Di
namo București). V. Pogonaru, 
C. Popa (ICED CSȘ 4 Bucu
rești). A. Popoviei (Rapid 
București). Antrenori : Gh. No
vac (Dinamo) si M. Cîmpeann 
(Steaua) : asistent medical ; R- 
Leca.
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CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE POPICE
(Urmare din pag. 1)

censiunii ei valorice (cu două 
săptămîni în urmă ocupase locul 
3 în „Cupa F.R.P."), Florica Lu
can (Laromet București), o ju
cătoare care cu cele 411 popice 
doborî te în ajun pornea cu șan
sa a doua în confruntările deci
sive, ieri a evoluat la un înalt 
nivel. Bine condusă de aprecia
tul antrenor Petre Trandafir, ea 
a realizat o performanță de ex
cepție — 453 pd, preluînd con
ducerea in clasament cu un to
tal de 864 pd. în pofida asaltu
lui dat apoi de Elisabeta Albert, 
campioana pe anul trecut, Doina 
Țăgean, Ibolya Mathe, Ana Pe
trescu, Mariana Constantin, Ol
ga Psihas și alte favorite, care 
și-au pus în balanță întregul 
potențial fizic și tehnic, lidera a

oseoi». sș-o^&Qoeoooooooooooooeooaooooooooooooooooooeooo&oeieooooeosoosooooQaoo&oe ssoaeoecc
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BASCHET. O ACTIVITATE de 26 de ani 
în campionatele țării șl de M ani In com
petiții internaționale a avut arbitrul Pom- 
piliu Pasere, care nu va mai apare de acum 
în calitate de cavaler al fluierului., el de
pășind vîrsta de 50 de ani. Apreciatul ar
bitru a condus numeroase meciuri din fa
zele superioare ale cupelor europene, la 
campionate europene de seniori și senioare 
șl bineînțeles în Divizia A, printre acestea 
aflîndu-se nu mal puțin de 30 de întîlndri 
Steaua — Dinamo. P. Pasere a rămas însă 
legat de baschet, el fiind acum președin
tele Colegiului arbitrilor bucureșteni, în 
cadrul căru-ia se ocupă cu precădere de 
creșterea viitorilor cavaleri al fluierului. îi 
dorim succes ! • DUPĂ fuziunea echipelor 
feminine Rapid șl Progresul București, an
trenorul emerit Sigismund Ferencz (a că
rui valoare profesională este prea bine cu
noscută) șl tîn§ra antrenoare Georgeta 
Onisie (care s-a afirmat în ultima vreme 
prin ridicarea un-or elemente 
în lotul național de junioare : 
Iancu, Adina Cristescu, Denisa

• fost repartizați să lucreze cu 
începători (înaintea fuziunii, cei 
teau s1 conduceau formațiile 
participante la Divizia școlară

selecționate 
Florentina 
Bucur) au 
grupe de... 
doi pregă- 
respective 

__  _ _____ _ T_____  și de ju
niori). De altfel. Georgeta Onisie este — 
datorită meritelor în activitatea de depista
re și Instruire a tinerelor baschetbaliste — 
antrenoare a reprezentativei de cadete a 
țării. La noua secție Rapid-Progresul, însă 
G. Onisie și S. Ferencz trebuie să umble 
cu... abecedarul. (D. St.).

POLO. DUPĂ un promițător început de 
campionat — a reușit, între altele, un fără 
precedent II—4 în primul meci din sezon 
eu deținătoarea titlului —, tînăra echipă a 
Stelei cam bate... apa în loc de o bucată 
de vreme. Deși cu un lot „întărit.* în a- 
ceastă toamnă. îndrăgita formație nu reu
șește să găsească formula ideală. CeJ puțin 
așa au stat lucrurile sîmbătă și duminică* 
în timp ce Dinamo a jucat (excelent, ce-i 
drept) minute în șir cu același „7*, în a 
doua manșă a derby ului, spre pildă, au fost 
folosiți toți jucătorii steliști aflați la dis
poziție. * PE ACEEAȘI Tema, un spec
tator (fidel) se întreba sîmbătă seara, la' 
canătul partidei pe care Steaua a pierdut-o, 
deși a evoluat ultimele opt minute în su
perioritate numerică : „De ce nu a rămas 
un jucător permanent în fața porții dina- 
moviste ?“ Cineva a răspuns : „De teama 
ofsaidului !“. A fost, firește, doar o replică 
în glumă. La polo neputînd fi vorba de 
așa ^eva . (G. R.).

TENIS DE MASA. CITEVA SUPERLATI
VE la recentele Campionate Naționale de

tenis de masă, de la Arad : cea mal feri
cită spectatoare — mama Emiliei Ciosu, 
care a cîștigat un titlu (la dublu) și „ar- 
gintul“ la simplu ; cel mal emoționat an
trenor : Ioan Lohr (Constructorul IJGCL 
Tg. Mureș) a cărui fiică, Kings Lohr, a 
ratat de puțin intrarea în finala de la 
dublu șl simplu : cel mal... omogen cuplu 
la dublu mixt : soții Beatrice șl Cristinel 
Rotnanescu (C.SJ3.-A.S.A. Buzău) ; cei 
mal constanți spectatori : componentele 
Centrului federației, creat de curind la 
Arad ; cea mai acută lipsă : tabelele de 
scor, incomplete, cu cifre șterse, ceea ce 
a îngreunat vizibil urmărirea rezultatelor : 
cel mal frumos gest 
Alboiu (Metalul CSȘ 
semifinală a insistat 
unul tuș neobservat 
moment foarte critic ,____ . ___
incomplete fișe de înscriere : Universitatea 
A.S.A. Craiova, știința c.S.ș. 2 ijpips Con
stanța Constructorul TAGCEM Craiova și 
Constructorul IJGCL Tg. Mureș; cea mai gra
vă greșeală de arbitraj : In finala de sim
plu masculin, la 2—1 și 13—13 pentru v. 
Florea. aoesta oprește mingea strigînd 
„stop“, contrar regulamentului. arbitrul 
dictînd repetare și nu punct în favoarea 
lui A. Fejer, care, poate, astfel... ; cele 
mal multe lacrimi : Liana Măcean-Heim, 
după victoria în meciul cu Maria Bogoslov. 
ultimul joc oficial al fostei campioane eu
ropene și naționale ; cea mai emoționantă 
Inttlnlre : cea dintre fetițele de la Centrul 
federației din București, care veniseră să 
susțină un test cu colegele lor de la Arad, 
șl multiplele laureate 
Emilia Ciosu, care șe 
cadrul aceluiași centru

SCRIMA. Competiția

de fair-play : Maria 
Rm. Vilcea). care, în 
pentru recunoașterea 
de arbitru, lntr-un 

al partidei ; cele mai

Otilia Bădescu și 
pregătesc șl ele In 
(Em. F.).

. . organizată de C.S.
Tractorul Brașov a reunit zilele trecute pe 
planșe 24 de sportivi fruntași. In finală 
s-au întîlnit AL Chiculiță și M.z Mustață, 
ambii de la Steaua, trofeul revenind pri
mului cu scorul de 10—8. Pentru locurile 
3—4 : I. Pop (Steaua) — C. Marin (C.T. 
Tractorul) 10—7. (C. GRUIA — coresp.).

VOLEI. TURNEE... TURNEE... In prima 
jumătate a campionatelor Diviziei A, com
petițiile fetelor (ețape și turnee) s-au bucu
rat de un mai mare succes la public. Cei 
mal numeroși spectatori, la turneul de la 
Pitești (sală arhiplină și mai mult de o 
mie de plătitori zilnic). Șl la Iași au fost 
destul (peste o mie zilnic), dar, In ciuda 
exigențelor la intrare, plătitori s-au înre
gistrat In cinei zile, cam atîți cîți au parti
cipat la ultima * _.....
schimb, la Sibiu, 
cei ce ar fi dorit 
loc în restrîneele 
șl .pe scări... • 
foarte obiectiv șl 
pă, deși aceasta

reuniune. Ciudșt 1 In 
decît o mică parte din 
să vadă turneul au găsit 
tribune, pe Ungă pereți 
PUBLICUL SIBIAN — 
alături (sportiv) de echi- 
a pierdut (acasă) toate

cele cinci partide... răbufnea, cu doleanțe 
mad vechi, doar cînd mingea atingea di
verse anexe ale plafonului- (situate prea 
jos). Pe drept, spectacolul fiind artificial 
întrerupt ! • ‘ SITUAȚIE foarte delicată 
pentru echipa gazdă a turneului feminin 
cu nr. 3 al fruntașelor, CSM Libertatea 
Sibiu : două titulare indisponibile, alte două

0 0 O o o o o 0 O o

jucînd cu febră- (gripă) Antrenorul Ma
rius Gheorghiță a primit însă o mînă de 
ajutor din partea tatălui său, apreciatul 
tehnician Mareș Gheorghiță (care, după ce 
a lăsat fiului echipa de A, a revenit la 
șlefuirea de talente în cadrul CSȘ), prin 
cîteva jucătoare foarte tinere, dar talentate 
și, firește, prin sfaturi... • DUPĂ ultimul 
meci de la Sibiu, ,,U“ CFR Craiova — Di
namo 2—3, coordonatoarea craioveană Ga
briela Dumitrescu a ieșit plîngînd din ves
tiar. Fusese îmbrîncită și primise o palmă 
de la... colega ei Mirela Popoviciu. Pe 
nedrept ! Urît gest într-o echipă cif valori... 
nestăpîni-te nici îrf* teren, nici în afara lui. 
Și temă de meditație pentru conducerea 
clubului I • LA UNUL dintre meciurile 
tumeultri masculin găzduit de Rapid, cinci 
arbitre bucureștene au funcționat ca au
xiliare : Mariana Simîonescu (la foaie), 
Constanța Sîngățeanu, Gabriela Popescu, 
Angela Mîndru și Monica Gheorghiță (la 
linii). îndatoriri îndeplinite perfect. „Fetele 
în alb“, 
arbitraj 
schimb, 
valoroși, 
nu prea 
foile de
nalizînd

merg pe urmele consacratelor în 
Geta Vichy și Georgeta Molău. In 
la Sibiu, unde există doi arbitri
C. Pitaru și E. Mendel, auxiliarii 
lși cunosc ' îndatoririle, încureînd 

arbitraj și nesemnallzînd sau sem- 
adesea incorect. Atenție 1 (A. B.)

rezistat, principalele ei adversa
re fiind nevoite in final să se 
recunoască învinse de jucătoa- 
rea bucureșteancă care, la 28 de 
ani, a îmbrăcat pentru prima 
oară tricoul de campioană a 
tării.

CLASAMENT FINAL: 1. FLO
RICA LUCAN (Laromet Bucu
rești) 86a pd (411—453) — cam
pioană națională, 2. Elisabeta 
Albert (Voința Tg. Mureș) 861 
(438—423) 3. Ana Petrescu (Glo
ria Buc) 842 (445—397), 4. Doi
na Țăgean (Electromureș Tg. 
Mureș) 831, 5. Minela Mihăilă 
(Voința Ploiești) 823, 6. Olga
Psihas (Voința* Oradea) 821,

ALEXANDRU CĂTINEANU - 
CAMPION DUPĂ MULȚI ANI 

DE TENTATIVE

In cocheta sală Gloria, ieri a 
fost un adevărat recitai oferit 
de cei mai buni jucători seniori. 
Pe pistele de joc se aflau și doi 
campioni mondiali, Iosif Tismă- 
nar și Stelian Boariu. Printre 
cei 16 finaliști pe primele locuri 
(după rezultatele cumulate in 
jocurile de la perechi) se aflau 
Stelian Boariu (Aurul Baia Ma
re) — campion mondial la pe
rechi în acest an și Alexandru 
Cătineanu (Gloria București), 
care cu o zi în urmă cîștigase, 
împreună cu Leontin Pop, titlul 
la perechi. Firește, toată aten
ția era îndreptată spre cei doi 
protagoniști (Boariu pornea cu 
940 pd obținute cu o zi înainte, 
iar Cătineanu avea 935 pd), po
picari de valoare, bucureșteanul 
beneficiind în plus de... avanta
jul „terenului". La mijlocul con
cursului, după 100 de bile, Căti
neanu refăcuse handicapul și 
era notat pe foile de arbitraj cu 
467 pd. față de 445 cit avea 
Boariu. După încă 50 de lovituri, 
situația s-a schimbat în favoa
rea lui Boariu — 690 pd, Căti
neanu — 677 pd. Deci, urma să 
decidă ultima manșă de 50 de 
bile pe care a cîștigat-o cu brio 
jucătorul bucureștean: 240—219 
și astfel Cătineanu a totalizat 
917 pd, față de 909 cit reușise 
Boariu

Alexandru Cătineanu, elevul 
antrenorului Costache Cristea, 
reușește la 38 de ani, după 20 
de an< de activitate competițio- 
fială de performanță, să cîștige 
primul său titlu de campion al 
țării, pentru care merită felici
tările de rigoare.

CLASAMENT FINAL: 1. A- 
LEXANDRU CATINEANU (Glo
ria București) 1852 pd (935—917). 
— campion național pe 1986, 2. 
Stelian Boariu 1849 (940—909), 3. 
Alexandru Naszodi 1843 (909—
934) — ambii de la Aurul Baia 
Mare, 4 Leontin Pop (Gloria 
Buc.) 1810. 5. Iosif Tismănar 
(Rulmentul Brașov) 1794, 6.
Farkas Marton (Electromureș 
Tg. Mureș) 1789.

Incepînd de azi, pe aceleași 
arene, se dispută finalele cam
pionatelor naționale de juniori, 
perechi și individual.

Traian IOANIȚESCU
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/

PRIMEI MUTĂRI
AVANTAJUL

I
I. D. M. S I

Flacăra Moreni F. C. M. Brașov 1-2 (0-0)

iah, 
nu- 
epe 
al- 
în- 
tlos 
tor, 
,te- 
oal. 
ăs- 
îgii 
iele 
ine

torii șahului stat încă sub 
impresia frumoasei perfor
mante obținute de echipie
rele noastre, din nou pre
zente pe podiumul marii 
competiții cu prețioase me
dalii de bronz. Dar admi
rația tuturor se Îndreptă si 
spre cei care au cules lauri 
în ambele clasamente, mas
culin și feminin reprezen
tanții Uniunii Sovietice. 
Victoria acestora. în spe
cial in Întrecerea masculină.

Negrul mută și... pierde

mul echipier sovietic, cam
pionul mondial Garri Kas
parov, n-a putut să încheie 
participarea sa fără înfrân
gere. Diagrama înfățișează 
o poziție a partidei sale cu 
americanul Y. Seirawan (cu 
albele), cu patru mutări îna
inte de încheiere. Kasparov 
trebuie neapărat să piardă, 
sau se mai poate salva 1

Radu VOIA

e la cunoștința cumpărătorilor pro- 
toturismelor de tip DACIA ultimele 
iul livrărilor in luna decembrie a.c.. I
rează pînă la nr. 17.500/1985 șl între 
e de la magazinul auto Pitești.
ză pînă la nr. 5.500/1985 și 1.100/1936 
I. Sibiu transferați de la magazinul I
:ă pînă la nr. 1.800/1985 și 17.500/1985 
ețele Brăila șl Tulcea, transferați de 
ntre nr. 17.501—18.600/85 cumpărăto- 
Bucureștl pot ridica autoturismul de

; la magazinul auto Pitești se poate 
1 de transfer emisă de magazinul 
ață cumpărătorul.
gerea din trim, in/1986 se pot pre- 
itoturismelor Dacia la magazinele 
teritoriale comunicate prin filialele 
or București și Craiova. Magazinul 
:entare cîștigățorii CEC din întreaga

I
I

MORENI. U (prin telefon). 
Cele două divizionare A ne-au 
oferit un joc în general echi
librat. dar de factură mai mo
destă ta prima repriză, cînd 
acțiunile ofensive ale ambelor 
Dărti — lipsite de limpezime 
si de forța necesară - 
de regulă 
apărările 
explică în 
alb de la 
șovenii. prin Avădanei 
10 — stopat prta fault 
cursa lui periculoasă spre 
tă ; min. 24 — sut pe____
poartă din careu), cît si mo- 
renarii. prin Paraschîv (min. 
15 — reia centrarea lui Marcu 
direct în brațele portarului) si 
Pană I (min. 32 — sut impre
cis la centrarea ideală a lui 
Marcu) ar fi putut, totuși, des
chide scorul.,

în repriza secundă, jocul a 
crescut însă sensibil ta calita
te ai spectaculozitate, ambele 
echipe atacînd cu mai multă 
vigoare si eu un erad sporit 
de periculozitate. Mai tatii au 
emoții gazdele (min. 54) la 
șutul lui Avădanei. ctad min
gea a sters „transversala". Vi
ne apoi rîndul oaspeților tain. 
58). la o excelentă pasă a lui 
Paraschîv. ne care Marcu mi 
o fructifică, șutind pe lingă 
poartă. Scorul ÎI vor deschide, 
totuși, brașovenii, tn min. <7, 
cînd SERBA NICA transformă

au fost 
ușor destrămate de 

adverse. Așa se si 
mare măsură scorul 
pauză, deși atît bra- 

(min. 
din 

ooar- 
lingă

lovitura de 
dată pentru 
mis asupra 
morenarllor ___ _____
tată și. după o bară (min. 71) 
la splendidul șut al lui Pană I. 
ei reușesc egalarea în min. 76 
prin MARCU.' în urma unei 
frumoase pătrunderi.

Finalul va aparține însă bra
șovenilor care, după două mari 
ratări (min. 77 — Cadar scapă 
singur în careul advers, dar 
trimite mingea peste poartă : 
min. 79 — Avădanei pătrunde, 
de asemenea, impetuos în ca
reu. dar sutează în portar) 
vor înscrie golul victoriei in 
min. 84, prin BARBU. oare 
reia din apropiere in plasă 
mingea scăpată de portarul 
Vlădulescu la o lovitură liberă 
executată de Avădanei.

Arbitrul Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea) a oondus foarte bine 
următoarele formații :

FLACĂRA ; Vlădulescu — 
Mateescu. NASTASE. Badea. 
Nistor — Călin (min. 85 Cojo- 
earu), PREDA. Paraschîv — 
Andrei tain. 69 Stoiciu), MAR
CU. PANA I.

F.C.M. BRAȘOV : Polgar — 
Bălan (min. 46 Dragomlr). V. 
Ștefan. SULE A. Naghi tata. 
46 L. Petre) — Serbănică. Măr
gărit. MANDOCA — CADAR. 
Avădanei. BARBU.

Constantin FIRĂNESCU

Ia 11 metri aeor- 
faultul in careu co
lții Cadar. Replica 
nu se lasă aștep

Post-scriptum la „șaisprezecimile" Cupei

CALIFICARE, DAR DUPĂ CITE EMOȚII I
Minerul Paroșeni — Universitatea Craiova 5-6 (1-0, 1-1, 1-1)

funcție de stocul de autoturisme și 
i a fiecărui magazin. «
noștință celor interesați că pentru 
j se primesc înscrieri prin transfe- 
depus bani la CEC în cont pentru 

30 septembrie 1984, iar pentru auto- 
se primesc înscrieri prin transferul 
s bani la CEC în cont pentru auto- 
îembrie 1985.
zentarea cumpărătorilor la magazl- 
str. Valea Cascadelor nr. *24, sector 
52, 153.

ESTI»

PAROȘENI, II (prin telefon). 
Mare interes aici, la Paroșeni. 
și un entuziasm impresionant 
pentru acest meci de Cupă. 
După un început confuz, pe 
alocuri precipitat, iocul se lim
pezește. gazdele (o echipa 
mult întinerită de antrenorul 
T. Benea) au cultivat un joc 
avîntat, în cane țâșnirile lui 
Băltaru si încrucișările lui cu 
Sălaian au constituit momen
tele principale ale primei re
prize. ta urma unei astfel de 
acțiuni s-a înscris primul gol 
al partidei: în min. 40, Băl
taru nu poate fi oprit, pe 
rînd, de Mânăilă. A. Popescu 
și Gh. Popescu, urmează o 
pasă, „pe tavă", pentru mezinul 
Cristea (20 de ani), un sut pu
ternic, A. Popescu are o inter-, 
ventie cu mina, â 
11 m. Execută 
Lung pleacă pe 
șutul e puternic si 1—0.

în partea a doua a meciului. 
Craiova etalează o superiori
tate teritorială datorată si plu
sului de experiență, oaspeții 
se văd mai mult în joc. dar 
cea mai mare ocazie aparține 
tot gazdelor (min. 58). cînd 
Lung se opune șutului lui Cră
ciun. Presiunea oaspeților creș
te. dar gazdele. în frunte cu 
portarul Homan, rezistă. In 
min. 78 insă cade golul egali
zator, înscris de GH. POPES
CU. după o lungă acțiune de 
atac. Prelungirile aparțin ol
tenilor. care sutează mai mult 
acum, dar Homan e la post la

Ia Lung, si 
BĂLTARU. 

minge, dar

șuturile puternice ale lui Iri
mescu tain. 93. 108. 114). Un- 
gureanu (min. 100). Bîcu (min. 
103. 109) și Dumitrașcu fain. 
117). Urmează loviturile de la 
11 m. Au transformat Sălăjan. 
Cristea, Lăzăroiu, respectiv 
Bîcu. Gh. Popescu si Rada (au 
ratat Irimescu. Ungureanu. VI- 
San si Crăciun) si după 4—4 
aii transformat Hădărean, Lung 
și Badea, în timp ce Leleșan 
a ratat si Universitatea a cîs- 
tigat cu 6—5.

Arbitrul Fl. Popescu (ploiești) 
a condus foarte bine echipele: 

MINERUL : HOMAN — Do- 
denciu. BUZDUGA. Vișan. Hă
dărean — CRISTEA. Crăciun. 
Dicut (min. 72 Bîrsan) — Lă
zăroiu. SALAJAN. BĂLTARU 
(min. 75 Leleșan).

UNIV. • LUNG — A. Popes- 
eu (min. 72 BADEA). CIORO- 
IANU. Rada. Ungureanu — Gh. 
POPESCU. Mănăilă. Irimescu. 
Bleu — Bită (min. 63 Dumi
trașcu) M. Stănesciț.

Dan MIHĂLCEANU

AUTOMOBILISM SI KARTING 
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, 
TAURANtE BUCUREȘTI 
înței de iarnă a elevilor în sta-

Felix, Buziaș, Pucioasa. Amara, 
orașul Brașov.

:a și procura biletele preferate 
hise la sediul A.C.R. din Bucu-

1. telefon 35.02.15.
ti, de asemenea, procura bilete 
elion organizate în perioada 30 
ie 1987, precum si locuri la odih
ni anul 1987 în diferite stațiuni

★
STE IDEALA PENTRU ODIHNA 
iA BALNEARA
embrie. vă oferim locuri ta sta-
ta, Tușnad. Izvoarele. Herculane. 
’ucioasa. Eforie Nord. Neptun. 
ibrie și sejur eu petrecerea reve- 
curi in stațiunile : 
ara, Borsed și Neptun.
sm ale întreprinderii de Turism 
ucurești. zilnic între orele 8,00— 
stațiunea preferată, unde puteti 
:ediul dv.

ARBITRII ULTIHEI ETAPE

tubului diviziei a
Dinamo — Rapid ; M. Neșu (O- 

radea) — L. Sălăgean (Satu Ma
re) și I. Tărcan (Tg. Mureș).

F.C. Olt — Jiul s V. Curt 
(Medgidia) — A. Georgescu (Con
stanța) și N. Votaea (București).

S.c Bacău — Sportul Studen
țesc : M. Salomir (Cluj-Napoca) 
— D. Pura (Dej) și M. Axente 
(Arad,.

„U" Cluj-Napoca — Flacăra Mo- 
rend : v. Angheloln — T. Iones- 
cu (ambii din București) și FI. 
Popescu (Ploiești).

Chimia Rm. Vîlcea — Oțelul 
Galați : V. Titorov (Drobeta ■ Tr. 
Severin) — M." Bădlci (Caracal) 
și C. Coreean (Reșița).

Victoria — Corvinul ; D. Bu
ciumau — E. Seracin (ambii din 
Timișoara) șl I. Coț (Ploiești).

Petrolul — F.C. Argeș : G. Io- 
nescu (București) — T. Chelu 
(Giurgiu) și Șt. Rotărescu (Iași).

Gloria Buzău — F.CJd. Brașov: 
Al. Mustățea — D. Ciolan (ambii 
din Pitești) șl A. Morolanu (Plo
iești).

»

S’. ADMINISTRAȚIA OE STAT LOW PRONOSPORT INFORMEAZĂ
va" niela din Pitești, jud. Argeș ; face la radio, pe programul I,
va‘ Moroșân Luminița din Simeria, la ora 16,15. Numerele extrase

• 3 • jud. FÎunedoara ; Fari Palco-Bela vor fi transmise în reluare, la
64 din Scornicești. jud. Olt șl Călin ora 18,55,. pe programul n, la

• 4 : Dumitru din Călărași, jud. Că- ora 23, pe programul I, precum
,50 a iărași. și a doua zi dimineața, la ora
lel ’ _ 8.55 pe același program. După e-
He- & Tragerea obișnuită Loto de fectuarea tragerii va rula un 

into- astăzi vineri 12 decembrie va 4iim/ artistic. Intrarea liberă.
ca_ avea loc în București, în sala x

clubului din str. Doamnei nr. 2, • Nu uitați că mal sînt DOUA
^enit începînd de la ora 15,50. Transmi- ZILE pînă la TRAGEREA LOTO

Da- sia desfășurării tragerii se va 2 de duminică, 14 decembrie, a-

„BARE" Șl
Am scris în cronica transmisa 

imediat după meci și repetăm : 
divizionara C Automatica Ale
xandria (antrenor Vaslle Stancu) 
a jucat mai bine decît Gloria 
Buzău I La un nivel tehnic sur
prinzător, fapt remarcat șl de 
observatorul federal Constantin 
Dlnulescu, secretar al F.R.F., cu 
multă dăruire șl. fapt mal rar 
(din păcate!) ta eșalonul 3, ln- 
tr-un spirit de aleasă sportivi
tate. Așa s-a făcut (Să, deși ver
dictul a venit după prelungiri și 
11 m, arbitrul Vaslle Curt (fără 
reproș) a rămas plnă la urmă cu 
toate cartonașele ta buzunar 1 
După 9—2. Automatica a atacat 
vehement și, dacă n-ar fi fost 
cîteva ratări uriașe, Intre care 
șl barele lui Voicllă (mln. 34) și 
Stancu (min. 56), ea ar fi clști- 
gat, probabil, după 90 de minute, 
ceea ce n-ar ti mirat pe nimeni. 
Dar ineficacitatea lui Voicllă 
(fostul internațional nl s-a pă
rut greoi, „ascunzlndu-se“ mereu 
după adversar) șl a celorlalți, vi-

I.C.I.M. BRAȘOV-0
Neîndoios, printre surprizele 

etapei de miercuri a „Cupei" se 
aliniază șl „urcarea" ta faza ur
mătoare a competiției a divizio
narei B din Brașov, I.C.1.M, Alt
fel spus, a surprins părăsirea 
scenei acestei tradiționale Între
ceri de către divizionara A Chi
mia Rm. Vîlcea. Insă surpriza... 
surprizelor a constituit-o diferen
ța categorică (3—0) ou care am
bițioasa formație brașoveană a 
tranșat ta favoarea sa disputa. 
Un scor care la prima vedere ne 
scutește de comentarii. Fiind 
insă vorba de o calificare inver
să calculului hlrtiel, vom zăbovi, 
totuși, puțin asupra acestei în- 
tîlnirl. Din capul locului vom 
spune că meciul de la Brașov a 
avut un nescontat prim-sollst ta 
,,ll“-le pregătit de tînărul și har
nicul antrenor Paul Enache, care 
a reușit să arunce în luptă o 
echipă bine ancorată la ideea de 
a face o figură frumoasă în com
petiția cu nr 2 a fotbalului nos
tru. Un plus pentru Ficu, Bertea- 
nu, Pătru și GySrffi. Iar conelu-

IA COflVINOI, DOAR
Așadar, doi ani consecutiv, 

sorții au decis ca cele două vechi 
rivale din cadrul județului Hu
nedoara — Corvinul și Jiul — să 
se întâlnească în „16“-imiile „Cu
pei României". Hunedorenil nu 
au uitat de înfringerea de anul 
trecut (1—3), cînd Jiul era o... 
divizionară B. In baza „cărții 
sale de vizită", Corvinul aspira 
de data aceasta la promovarea 
ta faza superioară, numai că pla
nul nu avea să se realizeze, pen
tru că șansele teoretice trebuiau 
argumentate în teren. Șl cum 
ta teren lucrurile au stat cu to
tul altfel Corvinul a suferit o 
tafrlngere categorică (1—4), eșe
cul cel mai sever din tot progra
mul Cupei de miercuri. Corvinul 
poate invoca doar în parte lipsa 
lui Cojocaru (două cartonașe gal
bene) și indisponibilitățile Jul 
Nlcșa, Petcu și Stroia, dar nici 
Jiul nu l-a putut folosi pe Bă- 
tață (tot cartonașe), Dosan șl Gă- 
man, accidentați. Dar la hune- 
doreni au fost în teren Mateuț, 
Gabor, Klein, „triunghiul" de in
ternaționali, însă trebuie spus a-

FAI0-P1AÎ
novată (după spusele antrenoru
lui Stancu) și în campionat, a 
cîntărit greu, după cum a con
tat poate decisiv, accidentarea 
mijlocașului Pleșolantr (cel mal 
bun de pe teren dar exagerînd 
in driblinguri), survenită ta min. 
73, In plin „asediu" ai gazdelor.

Cit despre Gloria, ea a jucat 
parcă complexată de meciul de 
duminică, cu F.C.M. Brașov (Ște- 
fănescu a asistat la partidă, în- 
regJstrtad-o pe videomagneto- 
scop), important pentru „adevă
rul" turului Diviziei A. I-a fe
rit (de al doilea avertisment) pe 
Teodoreseu șl Timiș, arunctod In 
schimb in luptă dof debutanțl. 
Pe fundașul Ursa șl pe atacan
tul I. Viorel, ambii remarcabili. 
Califlcîndu-se Gloria și-a atins 
scopul, dar, în afara siguranței 
de ia penalty-uri. n-a arătat 
mare lucru I Nu e. Insă vorba lui 
Stol chită timpul trecut !

Ovidiu IOANITOAIA 

PLĂCUTĂ SURPRIZĂ 
zi» este cît se poate de clară s 
divizionara B brașoveană șl-a de
pășii actuala condiție. Nu atît 
prin prisma performanței, cit 
mal ales din punctul de vedere 
al evoluției el de ansamblu. Ea 
a prestat un joc plăcut ochiului, 
cu valențe tetinico-tactice, unele 
„scheme" concurînd cu succes 
partiturile primei scene. Benefi
ciind de o zonă largă de acțiu
ne, cu un trio ofensiv mai pu
țin... clasic sau la moda zilei, cu 
două extreme de meserie, I.C.I.M. 
a hărțuit ta permanență defen
siva vîlceanâ, care a făcut față 
cu dificultate paletei de acțiuni.

Fără a diminua din meritele 
învingătoarei, trebuie spus că 

.miercuri Chimia nu a fost... Chi
mia. Nici ca efectiv, ea fiind lip
sită de mai mulți titulari, nici ca 
reprezentantă a primei divizii. 
Cei care au intrat pe teren au 
fost departe de condițiile impuse 
de statutul divizionar A.

Adrion VASILESCU 

.CARIIA Bl VIZITĂ** 
devărul adevărat, că formația 
hunedoreană a jucat slab, cum 
joacă de obicei ta deplasare, că 
eforturile singulare ale lui Ga
bor au fost insuficiente, că a- 
părarea a comis erori grave, că 
Alexol (salvat de trei ori de 
bare). Bardac. Badea, Burlan nu 
se pot ridica la nivelul foștilor 
titulari și al pretențiilor acestei 
echipe, că greșelile unora îi e- 
nervau pe KIein sau Mateuț (ul
timul — autor al unei mari ra
tări). Șl mai trebuie spus că 
Jiul a confirmat jocul bun cu 
Dinamo, că a evoluat excelent, 
că tinerii Sedecaru și Tlmofte 
confirmă,' că Lasconi s-a maturi-^ 
zat și joacă bine, pentru el și, 
mai ales, pentru coeehipieri, că
rora le-a oferit mingi „pe tavă", 
cum a fost Ia golul Iul Vancea.

Constantin ALEXE

P.S. Un derby al ambițiilor lo
cale, pe care mulți îl vedeau cu 
„crampoane" șl „setatei", s-a 
desfășurat tatr-o deplină sporti
vitate. Bravo 1

IIHNIClIATf Șl IA... COIISIĂNJINI
AN- 
ulti- 
ana- 

ca-
ședință a 
si judecat 

de indisciplină

• F.R.F., ÎMPREUNA
CU CENTRUL DE PER
FECȚIONARE A CA
DRELOR AL C.N.E.F.S., 
organizează între 18 si 
20.XII.1986 cursul de 
perfecționare a antreno
rilor principali Divizia 
A și B la Centrul de 
Cercetări „23 August" 
București. Prezenta la 
sala de curs va fi ta 
ziua de 18.XII. a.c.. ora 
13,00. Cazarea la Hotel 
National. >
• COMISIA DE DIS

CIPLINĂ A COLEGIU
LUI CENTRAL AL 
TRENORILOR. ta 
ma 
Uzat 
zurile
ale unor antrenori care 
s-au făcut vinovati de 
abateri în timpul sau la 
sfîrsitul meciurilor. S-au 
luat următoarele hotă- 
riri : A. Savancea (Ex
plorări Cîmpulung). sus
pendat trei etape. D. 
Borcău (C.S.M. Borzești). 
M. Nedclcu (Aripile Vic
toria Bacău). G. Stan 
(Tractorul Brașov) si T. 
Benea (Minerul Paro- 
seni). toti cite două e- 
tane : V. Florescu (Con
structorul Pitești), o e- 
tapă ; A. Ailenei (Petro
lul Băicoi). V. 
(Prahova C.S.U. 
si I. Greavu 
București) — 
ment.

Mare interes la Constanța pen
tru meciul programat în „16“-imi- 
le Cupei, numeroși iubitori ai 
fotbalului din frumosul oraș de 
pe litoral umplînd tribunele, din 
vreme, în dorința de a-și vedea 
pretendenta l» un loc sub soa
rele Diviziei A „verificată" de o 
reprezentantă a primului eșalon.

întinsă — în startul partidei — 
ta mod serios, de „U“ Cluj-Napo- 
oa, una din performerele etapei 
trecute, F.C. Constanța nu s-a 
descumpănit nici o clipă. Dor
nică să îndrituiască speranțele 
suporterilor el. echipa pregătită 
de antrenorii Vlad Marlca și Pa
vel Peniu s-a străduit să-și de
pășească condiția de divizionară 
B șl... a reușit. Nu cu prețul u- 
nul angajament fizic teșit din 
comun (manieră oare, credem, ar 
fi fost dejucată de un partener 
de întrecere dotat cu tehnicitate), 
a eu virtuți proprii echipelor 
aflate la un pas de țelul propus.

Principalul atu al F.C.-ului T 
Maturitatea eompetlțlonală a ex- 
dlviztonarllor A Petcu, Iovăneseu, 
Ignat și Buduru, jucători (îndeo
sebi primii trei) abili ta mane
vrarea balonului și (în plus, la 
toate acestea) fiecare dintre ei, 
cu precădere Petcu și Iovăneseu, 
fiind ta stare să coordoneze, eu 
luciditate, jocul ansamblului. Si
gur cîștigind finalmente, destul 
de lejer disputa din ,46“-imi!le 
Cupei, nu înseamnă că F.C. Con
stanța nu mal are nici tin fel 
de probleme cu promovarea în 
Divizia A. Important pentru ea, 
pentru a-și revedea visul cu o- 
chil, va fi modul ta care condu
cerea tehnică va reuși să reali
zeze o osmoză deplină între gru
pul experlmentaților (de care am 
vorbit) și cel al mal tinerilor 
Clucă, popovici, Gherasim, Pur- 
căreațâ și Manea. Timp ar mai fi—

Gheorghe NICOLAESCU

Dridea
Ploiești) 

(Rapid 
avertis-

ceasta fidnd și ultima tragere cu 
caracter deosebit din acest an.
• Rețineți că informații pri

vind numerele extrase la trage
rile Loto și Pronoexpres, pre
cum și rezultatele concursului 
Pronosport pot fi obținute și la 
serviciul telefonic 051.
• în aceste zile premergătoare 

sărbătorilor de iarnă, există po
sibilitatea de a face surprize din
tre cele mai plăcute celor dragi 
jucînd la LOZUL AUTOTURIS
MELOR. Se atribuie autoturisme 
Dacia 1390 și importante sume 
de bani.

DUMINICA, 14 DE
CEMBRIE
ULTIMA DIN ACEST 
AN

® 12 numere extrase 
din 75 ;

Se cîștigâ și cu 2 
numere;
ULTIMA ZI de partici
pare: simbâtă, 13 de
cembrie.



ilARICICA PUICA
PARTICIPA LA GALA

LAUREAȚILOR 1986,

DE LA MONTE CARLO
Reputata noastră atletă M«- 

rlcica Puici, campioană olim
pică si medaliată la marile în
treceri internaționale, a fost 
invitată la Gala Laureaților 
1986. care va reuni, astăzi. 12 
decembrie, la Monte Carlo, pe 
cei mai buni atleti si atlete din 
lume în acest an. Cu prilejul 
acestei festivități vor fi la
minate diferite distincții, care 
vor recompensa valoarea si 
constanta unor cunoscuti spor- 
tlvi de pe pistele atletice ale 
lumii. Multipla noastră Cam
pioană este. însoțită de antre
norul ei. Ion Puică.

MASTERS-UL S-A TERMINAT,
• A început, la Stuttgart, Tur

neul Campionilor la tenis tine
ret, eare-1 are pe Boris Becker 
drept mare favorit, iată rezul
tatele primei zile, upa roșie : 
Becker — Visând (U..C.S.S.) 6—3,
6— 2, Canter (S.U.A.) — Cesnokov 
8—8, 6—2, 6—0; grupa albastră t 
Jelen (R.F.G.) — Milster 6—2,
7— 5; grupa verde : Svensson —
Novacek 6—4, 6—1, J. Carlsson — 
Skoff (Austria) 6—1, 6—3 ; grupa 
galb'enă î Cane (Italia) — West
phal 8—3, 8—3, K. Carlsson —
Pistolesl 6—1. 6—1.

ECHIPA SUEDIEI PENTRU
Federația suedeză de tenis a 

comunlpat echipa care va partici
pa, între 26 șl 28 decembrie, la 
Melbourne, la finala „Cupei Da- 
vis“, în compania formației Aus
traliei. Au fost selecționați Ște
fan Edberg, Anders Jărryd, Joa-

-•Triplu campion o- 
limplc (sol, cal 
cu minere și ine
le), la Los Ange
les, U Ning este 
unul dintre marii 
gimnaști actualizai 
lumii, contribuind 
la permanentiza
rea la înalt nivel 
a gimnasticii din 
R. P. Chineză. Re
cent, campionul 
s-a remarcat in 
reuniunea de la 
Stuttgart (unde 
Daniela Sili va s a 
dominat întrecerea 
feminină), cîști- 
gînd solul, tn l- 
maginea telefoto 
A.p, — Agerpres, o 
secvență din tim
pul evoluției sale

SPORTUL SPORTUL Șl PACEA

CAMPIONATUL MONDIAL Dl HANDBAL (f), GRUPA A
____ __ . p se-

ale Campionatului Mon- 
handbal feminin, grupa 
înregistrat următoarele 
: seria I — U.R.S.S. — 
19—18 (8—7), R.D. Ger- 
Iugoslavia 27—17 (14—7), 

— Austria 22—17 (9—9) :
Cehoslovacia — 

Norvegia 
19—14 (9—8),
R.P. Chineză 

turneul de con- 
— Franța 19—17 
— S.U.A. 25—20

In etapa a Il-a a seriilor 
mi-finale ‘ -
dial de 
A s-au 
rezultate 
Ungaria 
mană — 
Olanda 
seria a II-a 
România 22—21 (12—11) 
— R.F Germania 
Coreea de Sud 
19—19 (12—8) :
solare : Polonia 
(10—7) Japonia 
(14—8).

înaintea ultimelor jocuri din 
seriile semifinale, care au loc 
astăzi după-amlază clasamentele 
se prezintă astfel :

Seria I

1. R.D. Germană 4 3 I 0 100- 69 7
2. U.R.S.S. 4 3 1 0 90> 64 7
3. Iugoslavia 4 2 1 1 74- 73 5
4. Ungaria 4 1 1 2 71- 71 3
5. Olanda 4 1 0 3 76- 99 2
6. Austria 4 0 0 4 66-101 0

ll-aSeria a

NOI RECORDURI

ALE ATLETISMULUI

VIETNAMEZ

MASTERS-UL... CONTINUA I
• Rezultatele primei zile din 

Masters-ul de dublu al seniori
lor, ce se desfășoară la Londra: 
Fitzgerald, Smld — Steyn. Visser 
7—6, 6—4, 6—4 : Giidemeister, Go
mez — Edberg, jarryd 7—6, 6—3. 
3—6, 7—6 ; Donnelly, Depalmer — 
Casai, Sanchez 3—6, 6—1, 3—6, 
- - - - Wl-

I-—O , UUL1 
Casai, Sanchez 
7—8, 6—4 ; Noah. Forget 
lander, Nystrfim 2—8, 7—5, 6—2. 
Au fost meciuri echilibrate care 
anunță altele, la fel, în tururile 
următoare. „Echilibrate și spec
taculoase, fără învingători dina
inte stabiliți* — după cum trans
mit agențiile de presă.

FINALA „CUPEI DAVIS«
kim Nystrom șl Mikael Pernfors, 
Iar ca rezerve Kent Carlsson șl 
Johan Carlsson. După cum se știe, 
selecționata Suediei este dețină
toare a trofeului, fiind prezentă, 
acum, pentru a patra oară conse
cutiv în finala competiției.

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
Rezultate înregistrate în gru- 

Dele sferturilor de finală la 
baschet — MASCULIN. CUPA 
RADIVOJ KORACI — grupa 
A • Arexons Cantu — Spartak 
Leningrad 79—77 (41—35) :
grupa B : Divarese Varese — 
Olympique Antibes 98—76 
(53—39) ; grupa C : Berloni 
Torino — CAI Zaragoza 80—82 
(45—39) ; grupa D : C Italians

BC (Franța) — CPB Madrid 
95—92. Juventus Caserta — 
Buducnost Titograd 99—87 
(50—46) ; FEMININ. CUPA 
LILIANA RONCHETTI — grupa 
A : Daugava Riga — Kremi- 
kovțî Sofia 91—55 ; grupa B : 
Minior Pernik — Femminile 
Milano 88—91 (48—41. 81—81); 
grupa O : Ancona Basket — 
Iskra Ljubljana 79—89.

TELEX 9 TELEX • TELEX @ TELEX

1.
2.
3.
4.
5.
6.

î.
2.
3.
4.

Norvegia 
România 
Cehoslovacia 
R.P. Chineză 
R.F Germania 
Coreea de

4 3
4
4
4
4

Sud • 4

3 
3
1
1 
0

0 
O
0
1 
0
1

1
1
1
2
3
3

94-67
100-89
85-78
80-97
72- 76
73- 97

HANOI U (Agerpres). — 
ultima, ediție a campionatelor 
atletism ale R.S. Vietnam au fost 
stabilite opt noi recorduri națio
nale. Antrenorii lotului s-au de
clarat mulțumiți de evoluția se- 
lecțlonabllllor performanțele ob
ținute demonstrînd progresul În
registrat de aceștia tn mal multe 
probe.

de

Turneul

Polonla 
Franța 
Japonia 
S.U.A.

de consolare
2 2 0 0
2 10 1
2 10 1
2 0 0 2

37- 33
38- 30

4 
___ 2 

41-38 2 
31-4« O

loc meciurile : SERIA
— R.D. Germană, Iu- 

— Olanda șl Ungaria'— 
Austria ; SERIA a II-a. R.P. chi
neză — R.F. Germania, Romania— 
Norvegia (Arnhem, 21,30 o<ra 
României) și Cehoslovacia — Co
reea de Sud.

Astăzl au 
I, U.R.S.S. 
goslavla —

VICTORIE A DANDBALIJIILOR

ROliANI IN TURNEDL

DE LA TBILISI
11 (Agerpres). 

tradiționalului
MOSCOVA.

— în cadrul 
turneu international masculin 
de handbal de la Tbilisi, selec
ționata României a Întrecut 
cu scorul de 32—26 (17—15) e- 
chipa R.S.S. Gruzine. Alte re
zultate : U.R.S.S. — Polonia 
24—23 (15—15) ; Iugoslavia — 
U.R.S.S. (tinerest) 23—18 
(10—10). . S

GLASGOW PLINGE,
Miercuri seara s-au Jucat opt 

partide tn Cupa U.E.F.A. șl, to
tuși. pînă la această oră stat cu
noscute doar șapte calificate, 
Dundee United, I.F.K. GSteborg, 
Vitoria Guimaraes, F.C. Tyrol 
Innsbruck, Torino, Borussia M6n- 
chengladbacb și F.C. Barcelona I 
Asta pentru că meciul dintre In- 
ternazionale Milano șl Dukla 
Praga (1—0 tn tur pentru Italieni) 
s-a întrerupt, pe ,,San Slro“, ta 
minutul 77, din cauza ceții, ui
mind să fie rejucat (conform re
gulamentului) din minutul 1 1 
Spre ipoteticul dezavantaj al mi
lanezilor care, miercuri, în clipa 
în care arbitrul francez JoSl 
Qutaiou a trimis echipele la ves
tiare, conduceau ou t—0, grație 
golului înscris de K.II. Rumme- 
nigge (min. 57), fiind ca șl. ca
lificați ! Dura lex. sed lex I

Din restul tattintrilor, cea mal 
dramatică pare să fi fost cea de 
la Mbnchengladbach, ----- ~*
russia........................
ținut 
dauna 
pă un 
clauza 
sare. Martorii oculari susțin că 
scoțienii, cu un Souness excelent, 
au presat dar au șl abuzat de 
durități, obliglndu-1 pe arbitrul 
Ponnet să le arate trei cartonașe 
galbene (Dawson. Cooper, Fer
guson) și două roșii (Munro, 
min. 75, Cooper, min. 88) I Ace
lași scor, 0—0, s-a înregistrat șl 
la Split, el consemnînd califica
rea lui Dundee United (după 
2—0) în fața lui Halduk. Pește

_____ _______  unde Bo- 
(după 1—1 în tur) a ob- 
intrarea tn ..sferturi*. în. 

lui Glasgow Rangers, du- 
0—0 fără glorie, exploatlnd 
golului marcat tn depla-

MUNCHEN, 11 (Agerpres). — La 
Hamburg a avut toc conferința 
anuală a asociației „Sportivele și 
sportivii ta slujba păcii*. Tema 
principală a consfătuirii a fost 
„Sportul șl pacea*, partiolpanțll 
purttad discuții despre perspec
tivele mișcării mondiale pentru 
pace șl înțelegere între toți ti
nerii dta tame.

COLABORARE
QUITO (Agerpres). — Lotul 

de box al Ecuadorului are un nou 
antrenor tn persoana fostului cam
pion sovietic- Aleksandr Iagubkin. 
Aflat In prezent la cantonamentul 
din Quito, Iagubkin îl pregătește 
pe puglllștlî ecuadorlenl în vede
rea participării acestora la cea 
de-a 9-a ediție a Jocurilor spor
tive panamericane de la Caracas.

MINCIUNA NU ALEARGA DEPARTE.
Dacă destinul lui Luis Resto 

a fost să păteze ldeea de spor
tivitate, el bine, atunci, acest 
„boxer*, portorlcan de origi
ne, șl-» Jucat cu brio rolul, ta 
iunie 1983, e. îl învingea pe tî- 
nărul Billy Collins, Ia super- 
ușoară (versiunea WBA). tn- 
ir-o reuniune orga
nizată la New York, 
dar, din motive di
ferite, ambii au dis
părut, apoi, din aria per
formanței. învinsul de atunci, 
tumefiat șl cu ambii ochi 
atinși, a devenit alcoolic 
și a murit Intr-un accident 
de automobil (exlsttad, însă, 
bănuieli că accidentul ar fi. 
mal degrabă, sinucidere I). Iar 
învingătorul a coborît scările 
ringului șl le-a urcat pe 
ale închisorii, fiind dove
dit, la cîteva luni după 
disputarea partidei, că Ișl ar
mase mănușile cu greutăți ne- 
permise provoetad adversaru
lui răniri mai mult decît gra
ve. ’Instanța și-a Jucat, însă, 
bine rolul, individul fiind acu
zat nu numai de înșelătorie, a- 
greslune șl complot, el — nota 
bene I — de deținere șl uz de 
arme albe, citește pumnii săi 
periculoși...

Vinovat e și John Bell, cîș- 
tlgător al uneia dintre catego
riile maratonului de la New 
York, dar culpa lui e de altă 
natură. La cites a luni de la 
disputarea curse- (cam lungi 
cercetările I), a fost descalifi
cat pentru a fl 
dintre punctele de 

traseului 
stanța 
Beli a 
la categoria

E de presupus, deci, 
încercarea lui de a 

cei 42,195 km al 
fost benevolă, ne- 
vorba nici de glo- 
de sume colosale, 

șl numai de sănăta-

.ocolit* unele 
control ale 
I Circum- 
agravantâ : 

concurat 
vete-

rănilor.
că 
parcurge 
cursei a 
malfllnd 
ria, nici 
ci numai _____ ___
tea proprie șl mai ales de ima
ginea pe care țl-o făurești în 
fața propriei conștiințe.

Deși diferite ca gravitate, 
ambele epiloguri stat triste șl 
au o mprală unică : că în sport, 
sau mai ales în sport, minciu
na are picioare tot atlt de . 
scurte ca' oriunde. De alergat, 
aleargă ea, dar numai... ptaă 
la închisoare. Sau pînă la 
excluderea din clasamente. 
După cum e cazul...

Radu TIMOFTE

DUNDEE EXULTA!
30 000 de spectatori au sperat ta 
răsturnarea rezultatului, Peruzo- 
vicl șl Bursacl au ratat, dar 
gazdele n-au Izbutit să depășeas
că o apărare scoțiană foarte 
exactă, ta spatele căreia porta
rul Thomson a făcut adevărate 
minuni.

Conform așteptărilor, Învingă
toare șl In meciurile tur, Barce
lona șl I.F.K. GOteborg au fruc
tificat avantajul terenului propriu, 
trectad fără probleme de Bayer 
Uerdlngen (2—0 după 2—0) șl, 
respectiv, La Gantoise (4—0 după . 
1—0). Catalanii, notează agențiile 
de presă, n-au forțat. Înscriind 
prin Rojo (min. 73 și 78), tn fața 
unul Bayer oare, traverstnd cri
za provocată de plecarea antre
norului Feldkamp (care a sem
nat pentru Eintracht Frankfurt . 
pe Main), nu și-a găsit cadența. 
Cît despre partida de ta Gfite- 
borg, ea n-a avut nld un Istoric, 
evidenta superioritate a suedezi
lor materializtadu-se prin golu
rile lui Johansson (min. 45), 
Rantanen (min. 51), IIysen (min. 
58) și Larsson (min. 63). O vic
torie la fel de lejeră a gazdelor 
s-a Înregistrat și la ~ 
unde Vitoria (0—1 tn tur) a dte- 
pus dar, 3—0 (2—0). de Gro
ningen. Goluri : Nasctmento
(min. 29), N’ Dinga (min. 39). 
Cascavel (min. 81).

Două minute „de foc* pentru 
F.C. Tyrol care, prin Messlender 
(min. 70) șl MOller (mtn. 71), a 
eliminat. după 0—1 tn tur, pe 
Spartak Moscova, cu Dasaev ta 
poartă cu alți ctțiva Internațlo-

fSSS£k

Guimaraes,

nail (Bubnov, Rudakov, Rodio
nov) ta formație. Iugoslavii Iv- 
kovid (portar) și Kailnld (fun
daș oentral), mijlocașii Llnzmaler 
șl Steinbauer (ambii din „națio
nala* Austriei), atacantul Pacuft 
au fost „piesele de bază* ale Ty- 
rolulul, echipă considerată prin
tre performerele sezonului euro
pean. In alcătuirea Lorlerl — 
Corradtal, Francinl, ZaccareJM, 
Junior. Beruatto, Rossl, Cravero 
(min; 86 Ferri), Dossena, Corni 
(min. 88 Lerda), Sabato, Torino 
a ciștigat (după 2—1 acasă) șl 
returul cu Beveron, unicul gol al 
partidei fiind realizat de Dossena 
(min. 74). Belgienii au irosit două 
ocazii uriașe, prin Gorez (min. 
37) șl Falrclough (min. 48), dar 
Torino șl-a păstrat stngele reca 
șl, „superb dirijat de brazilia
nul junior* („France Presse*), 
șl-a impus legea.

Adăugind că celor șapte li se 
va alătura, probabil, Internazlo- 
nale, să închdem acest scurt 
comentariu prlntr-o Informație i 
tragerea la sorți a sferturilor de 
finală ale celor trei cupe euro
pene va avea loc la 24 ianuarie 
1987, la KOta. Așadar, un bob 
zăbavă.

Ovidiu IOANIȚOAIA

VA ORGANIZA ELVEȚIA 
C.M. DIN 1998 ?

ATLETISM © Francezul Alain 
Lazara a terminat învingător tn 
concursul Internațional de mara
ton de la Singapore, fiind cro
nometrat pe distanța de 42,195 km 
ou timpul de 2hl9:04. Pe locul 
secund s-a clasat Bikuntha Man- 
dahar (Nepal) — 2h23:38. In pro
ba feminină victoria a revenit 
concurentei daneze Kirsten Ja
cobsen — 2h39:03.

BOX • Pugilistul thajlandez 
Sot Chitalada și-a păstrat titlul de 
campion mondial al categoriei 
muscă (versiunea WBC), învln- 
gînd la puncte, după 12 reprize, 
pe mexicanul Gabriel Betnal, 
Gala a avut loc la Bangkok.

CALARie © „Marele Premiu* 
de obstacole din cadrul con
cursului internațional de la Bor
deaux a revenit sportivului fran
cez Pierre Durrand (. Jappeloup*)? 
cu timpul de 37,05 șl zero puncte 
penalizare. Pe locul doi s-a si
tuat concurenta americană Lisa 
Tarnopoi („Adam*) — 38,23. tn 
urma acestei victorii. Pierre Dur
rand a trecut pe primul loc ta 
clasamentul general al „Cupei 
Mondiale*, cu 40 puncte, fiind 
urmat de vest-germanul Paul 
Schockemoehle — 37 puncte.

PATINAJ ARTISTIC • La C.M. 
de juniori de la Kitchener (Ca
nada), sportivul român Cornel 
Gheorghe s-a clasat pe locul 17.

SCHI • Cunoscutul schior el
vețian Plrmin Zurbriggen a fost 
suspendat pentru un concurs de 
către federația internațională. 
Zurbriggen a fost sancționat de
oarece tn proba de slalom su- 
peruriaș desfășurată săptămlna 
trecută la Val D’ Isere nu a pă
răsit plrtla după ce,a ratat tre
cerea prlntr-o poartă • Prima 
probă a noii ediții a ..Cupei Mon
diale* la schi fond s-a desfășurat 
ta stațiunea austriacă Ramsau șl 
a fost cîștigată de suedezul Gunde 
Șvan, cronometrat pe 15 km In 
38:52,20. Pe locurile următoare 
s-au situat Kari Rlstanen (Fin
landa) — 39:17,40 șl Veeard Ul- 
vang (Norvegia) — 39:18.10. S-a 
disputat, de asemenea o probă 
feminină de 10 km. In care victo
ria a revenit sportivei norvegiene 
Mariane Dahlmo — 30:19 60 ur
mată de Natalia Furletova 
(U.R.S.S.) — 30:30.10 și Susann
Kuhfitlg (R.D. Germană! — 
30:53.70.

Fază din meciul F C. 7 grol — Spartak Moscova, cu Messlender 
(in tricou de culoare deschisă) in rolul principal, marcind pri
mul gol al austriecilor in poarta lui Dassaev.

Telefoto : A.P. - AGERPRES

Președintele Federației Interna
ționale de Fotbal, Joao Havelange, 
șl-a exprimat speranța ca Elveția 
să candideze pentru organizarea 
turneului final al Campionatului 
Mondial dta 1998. Campionatului 
pentru o asemenea competiție este 
excelentă ta Elveția, iar federația 
din această țară are capacitatea 
organizatorică necesară*, a spus 
Joao Havelange.

După cum se știe, ediția din 1990 
a „Cupei Mondiale* va avea loo 
în Italia, iar pentru 1994 și-a a- 
nunțat candidatura Brazilia.

PREMIERA FILMULUI C.M. 
DIN 1986

La sediul Federației Internațio
nale de Fotbal, de la Zilrich, a 
avut loc prezentarea filmului ofi
cial al turneului final al Campio
natului Mondial din 1986. „Eroii* 
peliculei, care durează 80 de mi
nute, prezintă mal puțin faze de 
loc șl cronici ale competiției, cît 
mal ales pe protagoniștii Întrece
rii, fotbaliștii, între care un loo 
oentral H ocupă argentinianul 
Diego Maradone.
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