
VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN R. S. F.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit, vineri, 13 noiembrie, ia 
reședință, pe tovarășul Branko 
Mikulici, președintele Consiliu
lui Executiv Federal al Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

In numele Consiliului Execu
tiv Federal, tovarășul Branko 
Mikulici a salutat cu multă 
căldură vizita oficială de prie
tenie pe care tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, o între
prind in Iugoslavia, subliniind 
importanta deosebită a dialo
gului la cel mai ftialt nivel în 
dezvoltarea pe multiple planuri 
a relațiilor româno-iugoslave.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru sentimentele 
exprimate și a adresat Consi
liului Executiv Federal un cald 
salut și cele mai bune urări.

In timpul întrovederii au fost 
relevate posibilitățile existente 
pentru extinderea în continua
re a colaborării româno-iugo- 
slavc, îndeosebi a cooperării și 
specializării în producție, pre
cum și a schimburilor comer
ciale, potrivit potențialului in 
continuă creștere al economii
lor României și Iugoslaviei.

în acest cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sublimat 
rolul important ce revine gu
vernelor din cele două țări în 
înfăptuirea înțelegerilor conve
nite la nivel inalt, în identifi
carea de noi căi și modalități 
menite să ducă la dezvoltarea 
și mal puternică a colaborării 
economice și tehnico-științifice 
dintre România și Iugoslavia, 
pe baze reciproc avantajoase.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă calilă. prie
tenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
.și tovarășa Elena Ceaușescu au 
avut, vineri 13 noiembrie, con
vorbiri cu tovarășul Boșko 
Krunici, președintele Prezidiu
lui Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

In numele Prezidiului C.C. al 
U.C.I., tovarășul Boșko Krunici 
a salutat în modul cel mai cor
dial pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și a exprimat convin
gerea că vizita oficială de 
prietenie ce o întreprind în 
Iugoslavia va contribui la dez
voltarea relațiilor de strinsă 
prietenie și colaborare dintre 
cele două partide și țări, dintre 
poporul român și popoarele 
iugoslave.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat conducerii U.C.I., co
muniștilor iugoslav! un salut 
cordial și cele mai bune urări 
și a subliniat că noul dialog la 
nivel înalt va deschide, prin 
înțelegerile ce vor fi conveni
te, perspectiva unei dezvoltări 
și mai puternice a bunelor re
lații româno-iugoslave.

în timpul convorbirilor, s-a 
procedat la o informare reci
procă cu privire la activitatea

IUGOSLAVIA
și preocupările celor două parti
de, precum ți la un schimb de 
păreri în legătură cu dezvol
tarea colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugosla
via.

In același timp, au fost abor
date probieme ale vieții poli
tice mondiale, ale mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Cei doi conducători de partid 
au hotărît să continue dialogul 
prietenesc, tradițional, la cel 
mai inalt nivel, care s-a do
vedit a fi un factor determinant 
în dezvoltarea multilaterală a 
raporturilor româno-iugoslave, 
iu ridicarea la un nivel superior 
a colaborării dintre cele două 
țări vecine și prietene.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere si stimă 
reciprocă.

★
In onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit, 
vineri, un dejun de către to
varășul Boșko , Krunici, pre
ședintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din iugoslavia.

In timpul dejunului, desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Boșko 
Krunici au rostit toasturi.

Toasturile au fost urmărite 
cu viu interes și subliniate cu 
aplauze de cei prezenți.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întîinit, vineri după-amia- 
ză, la Belgrad, cu tovarășul 
Ivan Stambolici, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste 
Serbia.

Cu acest prilej, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost 
adresate, în numele Prezidiului 
Republicii Socialiste Serbia, un 
cald salut prietenesc, împreună 
cu urări de succes în întreaga 
activitate.

In timpul întilnirii, a fost 
subliniată importanța vizitei 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu o întreprind în 
Iugoslavia, manifcstîndu-se în
crederea că vizita va contri
bui, și de această dată, la 

întărirea, în Continuare, a co
laborării dintre țările și po
poarele noastre, vecine și prie
tene.

☆
Seara, în onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit 
un dineu.

S-a toastat pentru prosperita
tea și fericirea poporului român 
și popoarelor Iugoslaviei, pen
tru întărirea prieteniei și co
laborării dintre ele, pentru noi 
succese în opera de construire 
a socialismului în România și 
Iugoslavia.

TRĂIASCĂ VICTORIA W ALEGERI 

A FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 

Șl UNITĂȚII SOCIALISTE!

Proletari Mn toate țările. uniți-od I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Frontul Democrației și Unității Socialiste cheamă pe cetă
țenii patriei să-și dea votul candidaților săi, manifestînd și 
prin aceasta hotărirea lor fermă de a acționa strins uniți 
in jurul partidului, al tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU - 
erou intre eroii patriei, luminos exemplu de dăruire revo
luționară in slujba celor mai înalte aspirații ale poporului 
român — pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de 
Congresul ol Xlll-lea al partidului, pentru dezvoltarea di
namică ți intensivă a economiei naționale, pentru creșterea 
continuă a calității vieții Întregului popor, pentru afirmarea și 
mai viguroasă a României socialiste ca țară liberă, suverană 
și independentă.

Din APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

UN VOT PENTRU ÎMPLINIRILE DE AZI, 
PENTRU ÎNFĂPTUIRILE DE MIINE

In efervescența politică, de rodnicie superioa
ră a muncii, de eforturi sporite, entuziaste, ale 
întregului nostru popor pentru a intîmpina cu 
noi izbinzi și înfăptuiri importantele evenimente 
din luna viitoare — Conferința Națională a 
partidului și cea de-a 40-a aniversare a pro
clamării republicii —, alegerile de deputați în 
consiliile populare ale municipiilor, sectoarelor 
Capitalei, orașelor și comunelor marchează un 
moment semnificativ, dind o nouă și vie expre
sie profundului democratism care caracterizează 
societatea noastră socialistă și care a căpătat 
valențe superioare după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., grație spiritului novator, revoluționar, 
imprimat întregii vieți sociale de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului, președintele României. Iar această 
amplă manifestare a dialogului Țării cu Țara 
și-au găsit concretizarea în zecile - de mii de 
întîlniri dintre alegători și candidați, care au 
premers alegerile și în urma cărora au rezultat 
nenumărate idei, propuneri menite, desi
gur, să ducă la perfecționarea tuturor sectoare
lor activității economico-soclale, a muncii și 
la creșterea calității vieții cetățenilor patriei.

Mîine, milioane de alegători se vor prezenta 
la urne cu dorința de a încredința, prin votul 
lor, conducerea treburilor obștii celor mai des
toinici cetățeni, candidați ai Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, organizația care unește 
puternic întreaga națiune în jurul partidului, al

secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducător înțelept și 
neîntrecut strateg, ctitor al României socialiste 
moderne, fondator de epocă nouă — cea mai 
fertilă din istoria patriei —, proeminentă per
sonalitate politică a lumii contemporane.

Vom merge cu toții la vot, firește, cu gîndul 
la marile împliniri din viața economică și so
cială a țării, la strălucitele înfăptuiri ale „Epocii 
de aur", care au ridicat România pe noi culmi 
de progres și civilizație, înscriind-o in rîndul 
țărilor cu o industrie viguroasă și modernă, cu 
o agricultură tot mai productivă, cu o știință 
vizind cutezător culmile cunoașterii, cu un în- 
yățămînt bine structurat, cu o cultură și artă 
înfloritoare, cu orașe și sate in care înnoirile 
spectaculoase, frumosul, confortul și bunăstarea 
iși dau mina.

Ne prezentăm la urne mai ales cu credința 
fermă că tot ceea ce obștea și-a propus acum 
va deveni curind faptă, așa cum am învățat in 
ultimii 22 de ani, că cei aleși — împreună cu 
alegătorii lor — vor depune toate strădaniile 
pentru a da viață. Intr-un amplu și entuziast 
efort comun, obiectivelor formulate in Apelul 
F.D.U.S. șl, prin aceasta, mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. 
Iar votul nostru va avea, totodată, semnificația 
adeziunii depline la întreaga politică internă și 
externă promovată de partidul și statul nostru.

(Continuare în pag. 2—3)

Marți și miercuri, in preliminariile C. E. la fotbal

- LOTUL A Șl CEL DE „SPERANȚE" PREGĂTESC 
CU ASIDUITATE MECIURILE CU SELECȚIONATELE AUSTRIEI

Lotul reprezentativ a început 
acțiunea de pregătire a Impor
tantei partide de miercuri, de 
la Viena, din cadrul prelimina
riilor Campionatului Europei. 
Meciul va avea lovitura de în
cepere la ora 20, ora locală 
(ora 21 la București). Așa cum 
v-am mai informat, antrenorii 
Em. Jenei și C. Drăgușin au la 
dispoziție un lot de 18 jucători: 
PORTARII Lung și ' Liliac; 
FUNDAȘII lovan, Rodnic, Bun- 
bescu, Anclone. Belodedici, Un- 
gureanu: MIJLOCAȘII T. Stoi
ca, Maleuț, ISuiiini, Klein, Ilagi, 
Rotari»; A l ACANȚII Lăcătuș,

Pițurcă, Cămătaru, Balint. 
Regăsim pe selecționații din 
partida cu Albania, cu Bum- 
bescu revenit în grupul „trico
lorilor" după efectuarea etapei 
de suspendare în partida de la 
Vlora, și cu Rotariu, care s-a 
impus prin frumoase partide, 
selecționat în premieră. Un 
grup de experimentați interna
ționali, de fotbaliști bine apre- 
ciați pe plan telinico-tacțic, ca
re au disputat multe partide 
împreună sub tricoul tricolor, 
întreaga paletă a promoți
ilor este reprezentată in lotul 
reținut pentru meciul de la

Viena; de la „decanul" selec
ționărilor, Biiloni, pînă la coi 
mai tineri internaționali: Bc- 
Iodedici, Hagi, Lăcătuș, Mateuț. 
Fiindcă l-am amintit pe B6- 
liini, el va evolua la Viena pen
tru a 103-a oară în reprezen
tativă, fiind pe locul 11 în cla
samentul jucătorilor din Euro
pa care au atins sau depășit 
100 de prezențe în echipa na
țională. El are ocazia să-l e- 
galeze. miercuri, pe Becken
bauer.

EHimie lONESCU
(Continuare în vag 2-3)

SPADA FEMININA LA DEBUTUL 

ÎN SISTEMUL COMPETITIONAL
Dacă floreta feminină a cons

tituit capul de afiș al întrece
rilor din cadrul Cupei Româ
niei la scrimă, disputate în 
Sala Floreasca din Capitală, 
spada feminină a adus elemen
tul inedit și., perspectiva, în- 
trucît ieri am consemnat pri
ma ediție a acestei importante 
competiții individuale la noua 
armă care, lată, timDul se a- 
propie, în anul următor va ieși 
în lumea internațională a scri
mei. printr-un Criteriu Mon
dial. avanpremiera includerii 
spadei feminine în tradiționale
le Campionate Mondiale.

La noi încă, după cum se 
pare, fdeea n-a prins pe de
plin, întrucît la start s-au pre
zentat doar 18 sportive. Totuși.

au fost necesare două tururi, 
pentru stabilirea ordinii pe ta
bloul eliminărilor de 16, astfel 
incit ultimele două concurente 
au fost... eliminate mai înain
te. Protagonistele au. fost săt- 
măreanca Emke Mqzsnay, fi
nalistă atît în proba de flore
tă, cît și în cea de spadă, și 
stelista Alina Moțea, care co
chetează mai ddmult cu noua 
armă, victoria revenindu-i a- 
cesteia din urmă, cu un plus 
de gîndire tactică adecvată 
spadei.

Tntrucît spada feminină

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag 2-3)



PRIMARUL COMUNEI -
SUFLETUL ACTIVITĂȚII SPORTIVE
In preajma alegerilor de de- 

putați în consiliile populare, 
ne-am aflat. în trecere, prin- 
tr-una din comunele de frunte 
ale județului Neamț, Gherăiești, 
așezare situată pe rîul Mol
dova, ecva mal sus de orașul 
Mpman... O comună cu aproape 
7 joo de locuitori, toți cu 
gospodării frumoase, îngrijite, 
Cti multe clădiri ridicate sub 
ochii noștri, între cele două 
legislaturi, in peisajul edilitar 
alf comunei atrag atenția, de 
asemenea, instituțiile de invăță- 
mînt (nu mai puțin de trei 
școli), căminul cultural,, un 
dispensar modern, multifunc
tional și — ca o veritabilă 
surpriză pentru reporterul 
sportiv — un stadion, „unul 
dintre cele mai chipeșe din Ju
deț", cum ne spunea, cu vădită 
satisfacție, profesorul de mate
matică Iosif Blaj, președintele 
asociației sportive Biruință, pe 
care primarul, Carol Bereșoaia, 
abia încheind o întîlnire cu 
alegătorii, ni-1 recomandă drept 
„un activist sportiv voluntar 
trup și suflet, cum am dori să 
avem cît mai mulți în comună..."

Trup și suflet pentru sport 
este, însă, și primarul, cum 
ne-au dat a înțelege nu numai 
alegătorii, locuitorii comunei, 
ci și prezența activă a aces
tuia printre cei ce îndrăgesc 
exercițiul fizic — elevii din 
școli sau tinerii muncitori din 
C.A.P. și de la S-M.A. O pre
zență în calitate de deputat al 
consiliului popular. O explica
ție. Există, însă, încă una: 
primarul a fost el însuși spor
tiv, jucător de oină în echipa 
locala, cunoscută nu numai în 
județ, ci și în întreaga țară : 
cine n-a auzit de Biruința 
Gherăiești, de ani de zile 
printre protagonistele campio
natului republican de oină 7 

înțelegem de aici de ce în a- 
ceastă așezare rurală sportul 
nostru național este cunoscut 
de toată lumea (oină se prac
tică de către toți elevii), iar la 
meciuri stadionul se arată a fi 
întotdeauna neîncăpător. Cîteva 
mii de spectatori ! „Aceasta 
în condițiile în care oină are, 
de o vreme încoace, un concu
rent foarte serios în fotbal,

sportivii din comună activînd 
în campionatul județean, cu 
frumoase rezultate. Locul I in 
zona Roman, anul trecut, reu
șită ce vor să o repete", ne a- 
mintește prof. Vasile l’uiu, u- 
nul dintre animatorii activi
tății sportive din Gherăiești, de 
numele căruia se leagă multe 
din reușitele sportului de masă 
din cadrul Daciadei, ale copii
lor și pionierilor îndeosebi.

Primarul e de acord cu a- 
ceastă concurență, dar face, 
precizarea ; „Dorim ca o ase-' 
menea concurență să fie con
structivă. să atingă cote valo
rice cît mai ridicate. în acest 
sens, ne-ar surîde dacă și fot
baliștii noștri ar ajunge să fie 
cunoscuți, prin rezultate, prin 
ținută, prin disciplină, ca și 
jucătorii de oină. Să se bucure 
de aceeași prețuire... Și, la fel, 
cei ce au îndrăgit atletismul, 
care vor să-i aibă drept model 
pe cei din Roman. în ce ne pri
vește, căutăm să fim mereu 
mai aproape de cei ce practi
că sportul, să sprijinim toate 
inițiativele pornite din rindul 
locuitorilor, care au ambiția de 
a face din comună primul cen
tru sportiv rural pe județ 1..."

Deși n-a mai spus-o, în ma

terializarea acestei ambiții pri
marul din Gherăiești înțelege 
să rămînă „sufletul" sportului, 
sporind necontenit — cu parti
ciparea cetățenilor — numărul 
amenajărilor (sectoare de sări
turi și aruncări în școli), capa
citatea stadionului (moderniza
rea vestiarelor și a grupului 
social), creînd noi spații pentru 
sănătate (unele chiar în veci
nătatea centrului civic) și mai 
ales extinzînd, generalizînd 
„modelul" învățătorului Vasile 
Ciuștca în rindul cadrelor di
dactice de toate specialitățile, 
care consideră și militează 
pentru ca exercițiul fizic în 
rindul maselor să fie realmen
te un act de cultură...

Tiberiu STAMA

Frumoasa sală de sport din municipiul Bistrița a impulsionat 
tot mai mult activitatea de performanță din județul Bistrița- 
Năsăud, intr-o serie de discipline ca: gimnastica, halterele, scri
ma, judo și luptele, precum și la „jocuri" — volei îndeosebi — 
in care tinerii din această zonă a patriei s-au făcut cunoscuți, 
tot mai pregnant, pe plan republican. Foto: Aurel D. NEAGU

# UN VOT PENTRU ÎMPLINIRILE DE AZI
(Urmare din pag. I)

Ne vom prezenta la urne fi cu angajamentul 
de a aduce — fiecare — o contribuție mai con
sistentă, sub semnul unei noi calități, la atinge
rea acestor minunate țeluri.

Sute de mii de tineri praaticanți ai sportului, 
zeci de mii de performeri, tehnicieni și activiști 
sportivi se Vor afla și ei miine in marele șuvoi 
al electoratului. între multele motivații ale vo
tului lor pentru ca'ndidații F.D.U.S. se vor afla, 
desigur, și cele privitoare la condițiile de odihnă 
activă și recreere, de întărire a sănătății și ca
pacității de muncă, precum și de pregătire și 
afirmare in marea performanță, condiții care le

sint cu generozitate oferite de statul nostru so
cialist. Și datorită cărora au fost posibile am
ploarea deosebită a sportului de masă — prin 
care se dezvoltă armonic și se fortifică in are
nele Daciadei mai bine de o treime din populație 
— și strălucitele performanțe ale sportivilor 
fruMași în marile competiții internaționale.

Votul lor va semnifica, totodată, recunoștința 
pentru prețioasele indicații și orientări, pen
tru stimulatoarele îndemnuri pe care secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le-a dat și le dă constant acestui domeniu de 
activitate, precum și angajamentul de a onora 
și in viitor grija permanentă cu care sportivii 
țării sint înconjurați.

PROPUNERI, ACȚIUNI, INITIATIVE
In aceste momente, cind țara 

se pregătește să-și dea votul 
aleșilor săi, împlinind astfel 
încă un act al democrației noas
tre muncitorești-revoluționare, 
nienit să reafirme, cu înaltă 
responsabilitate civică, hotărt- 
rea întregului popor de a trans
pune în realitate Programul 
partidului, de a acționa cu 
forțe sporite și unite pentru ri
dicarea patriei pe noi trepte 
de progres șl civilizație, din 
toate județele ne sosesc nenu
mărate argumente ce probează 
că importantul eveniment al 
alegerilor de doputați în con
siliile populare este întîmpinat 
pretutindeni cu felurite reali-

*

Pe întreg cuprinsul județului 
Brașov, numeroși tineri s-au 
numărat printre cetățenii pre- 
zenți în aceste zile la intere
sante competiții organizate în 
cinstea evenimentului pe care 
îl vom trăi mîine cu toții • 
La marea uzină de tractoare 
din municipiul de reședință au 
avut loc întreceri la handbal 
și minifotbal între secții, con- 
tînd pentru cea de a 16-a edi
ție a „Tractoriadei", înscrisă 
sub genericul marii competiții 
sportive naționale „Daciada". • 
In frumosul oraș al florilor — 
cum este denumită localitatea 
Codlea — s-a desfășurat o 
sperididă duminică sportivă, cu 
întreceri de cros, fotbal, hand
bal, baschet ți șah, la care au 
evoluat aproape 300 de concu- 
renți • Tot la Codlea consem
năm un „serial" de drumeții ți 
acțiuni cicloturistice — cu par-

zări ți în plan sportiv. 
Fie că evidențiază o seamă 
de inițiative și înfăptuiri la zi 
în acest domeniu, mareînd ac
tivitatea de dezvoltare edilita
ră a unei așezări sau a alteia, 
fie că se referă la manifestări 
și întreceri sportive organizate 
în cinstea evenimentului elec
toral de miine, asemenea ar
gumente de faptă, din care am 
selectat cîteva, demonstrează a- 
deziunea oamenilor muncii, a 
cetățenilor din toate localită
țile țării la vibrantul Apel al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, mobilizarea lor 
în consens de spirit cu aceas
tă platformă-document.

★ *
ticipanți de toate vîrstele — a- 
vînd ca inițiator pe tehnicia
nul Mihal Bușeilă de la între
prinderea Mecanică. Ca de fie? 
care dată în asemenea ocazii, 
printre concurenți, s-au aflat 
Constantin Radu și Alexandru 
Orban de la „Colorom", Floria 
Arănuți de la I.M.C., pension 
narii Zoltan Boghiori ți Ștefan 
Moisa, precum și copiii acesto
ra, Daniela ți Costina Radu, 
Claudia Bușeilă. (C. GRUIA — 
corespj

★
Bogată activitate sportivă ți 

în județul Galați, dublată 
de numeroase acțiuni în spri
jinul zestrei sportului. Atît din 
discuția avută cu primarul 
municipiului Galați, tovarășul 
Ion Caranghel, cît și cu ale
gători ți candidați în alegeri 
ne-am convins că de pe acum 
există o preocupare susținută

pentru concretizarea inițiative
lor și propunerilor făcute în 
întîlnirile cu candidații de că
tre cetățeni, care — trebuie 
adăugat — își aduc contribuția 
efectivă, prin muncă patrioti
că, la concretizarea acestor ini
țiative și propuneri • Așa de 
pildă, la propunerea oamenilor 
muncii de la întreprinderea de 
Utilaj Greu și de Construcții — 
avînd în conducere pe ing. 
Eugen Durbacă, candidat în 
circumscripția nr. 33 — a fost 
grăbită darea în folosință a 
unei baze sportive compuse din 
două terenuri de fotbal gazo- 
nate, pistă de alergări și sec
toare pentru atletism, tribune 
vestiare etc. • In cartierele 
Micro 17, Siderurgiștilor și Ți- 
glina I au fost amenajate mal 
multe spații de joacă pentru 
copii. • Continuînd o frumoa
să inițiativă gălățeană, pînă 
la sfîrșitul acestei luni vor fi 
■amplasate în cartierele muni
cipiului încă 15 mese de șah și 
tenis de masă mozaicate • Din 
registrul de propuneri reieșite 
în urma discuțiilor cu candi
dați! Consiliului popular mu
nicipal, le-am reținut pe ace
lea ale alegătorilor din cir
cumscripțiile electorale 2, 4,
22, 28, 35 și 39, care se referă 
la diferite amenajări sportive și 
spații de joacă pentru cei mici, 
pe raza circumscripțiilor res
pective. Fără îndoială, ele nu 
vor rămîne numai propuneri. 
Astfel, de la an la an, patri
moniul sportiv al orașului de 
la mila 80 se îmbogățește și 
prin aportul deputaților din 
consiliile populare, firește cu 
participarea directă a benefi
ciarilor — oamenii muncii și 
familiile lor. (T. SIRIOPOL — 
coresp.)

SE REIA DIVIZIA B-TINERET LA VOLEI (f,m)
Marți 17 noiembrie se 

Campionatul Diviziei B — 
ret (f, m) cu turul II. 
mentele, după cinci 
următoarele :

rei<a
- tinc-
Clasa- 

etape, sînt

MASCULIN
Seria I

1—2.

3.
4.
5.

FEMININ
Scria I

Topii tana 
Penicilina B Iș. 
Hidrotehnica Fș. 
Metalo. Tg. M. 
ACMIRC P. N.

6. Filatura Făli.

3
3
3
2
2
2

2
2
2
3
3
3

1. Delta Tulcea
2. SARC Tîrgoviște
3. C.S.U. Galați
4. PECO Ploiești
5. Metalul Tgv.
6. Gloria Tulcea

5 5 0 15: 5 10 
5 3 2 12: 6 8
5 3 2

2
4
5

5 3
5 1
5 0

12: 8 
10: 7
4:13 
1:15

Seria a Il-a

ÎNCE]

5
5
5
5
5
5

Seria a Il-a
1. Oțelul CSM Tgv. 5
* “ ■ “ • 5

5
5
5
5

2. Chimpex C-ța
3. Comerțul C-ța
4. ASSU Craiova
5. Braiconf Br.
6. Chimia Tg. M. •) 

•) W. O. tehnic
Seria a

Calculat. Buc. 
Metal 33 Buc.
I.T. București 
Voința Buc. 
Spartac Buc.
C. P. București

Seria a
1. Marat ex B
2. GIGCL Bv.
3. Armăt. Zalău 

■5. Expl. Cbș.
„U‘‘ Cluj-N.

6. „Poli" Timiș.

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

4—!

5
4
3
2
1
0

0 
1
2
3
4
5

15: 4 
12: 8 
13: 7
7:11
8:12
2:15

1. Calculat. Buo.
2. Rapid Buc.

3—4. Electra Buc.
IMG Vulcan B.

5. IOR București
6. Prahova PI.

5
5
5
5
5
5

4
3
3
3
1
1

1
2
2
2
4
4

Seria a IlI-a

III- a
5 I
5 -
5 :
5 :
5
5 I

IV- a
5 !
5 •.
5 !
5 1
5 J
5 0

5
4
3
2
1
0

0 
1
2
3

15: 1 
13: 5 
11: 7
6:11

1. IATSA D. Pit. 5
2. Oțelul Or. Dr. P.G.5
3. CSM Csbș.

4—5. Oltul Rm. V. 
4—5. Metalul Hd.

6. C.F.R. Arad

Sena a

M. 5
4
2
2
2

5
5
5
5

4
3
2
2
2
2

1 
2 
3
3
3 
3

IV-a
4 5:12 6 1. Electr. II. Tg. M 5 4 1 14: 7
d 2. Electrot. B-ța 5 3 2 11:11

3. Expl. II B. Ma> e 5 2 3 11: 9
0 15: 2 10 4. Silvania 5 2 3 10:11
1 12: 7 9 5. Voința Zalău 5 2 3 9:11
3 8:11 7 6. Voința Alba lulia 5 2 3 7:13
3 8:12 

fi • Q
7
7

5 7-15 5

„CUPA AURUL"

LA ’ CULTURISM
La Baia Mare- s-a desfășurat 

penultimul concurs al anului la 
culturism, „Cupa Aurul", contând 
pentru circuitul competițional 
republican. Câștigătorii : juniori 
mici — 55 kg — V. Ardei (Aurul 
Baia Mare), 60 kg — C. Moțoc 
(Exploatare Metrou București), 

65 kg — V. Jecan (Aurul Baia 
Mare), 70 kg — I. Erdei (Sănă
tatea Satu Măre), peste 80 kg —
M. Popa (.Liceul industrial Splru 
Haret București) ; juniori mari
— 65 kg — V. Jecan (Aurul Baia
Mare), 70 kg 
Odorheiu Secuiesc), 75 kg 
Breahnă, ■ —
(ambii de la Exploatare Metrou 
București), peste 80 kg 
Varga (Olimpia Oradea) ;
— 70 kg — I. Vătăman (Armătu
ra Zalău), 76 kg — V. Olaru (Au
rul Baia Mare), 82 kg — M. Săn- 
del (Viitorul Buzău), 88 kg —
N. Giurgi (CUPROM Baia Mare), 
peste 88 kg — E. Kantor (Vago
nul Arad).

80 kg

J. Pal (Matrița 
— * — S.

VișanFI.

— R. 
seniori

ACTUALITĂȚI
• S-a încheiat prima parte 

(turul) a întrecerilor din cadrul 
„Cupei Federației Române de 
Rugby“. Iată rezultatele din ul
tima etapă :

Seria I : Rapid — Gloria 40—6; 
seria a Il-a: Energia — Mașini 
Grele 4—0 ; seria a IlI-a : Farul
— Constructorul Constanța 32—11; 
seria a IV-a: I.R.A. Tecuci — 
Rulmentul Bârlad 12—63 ; seria a 
V-a : I.O.B. Balș — C.S.M. Si
biu 13—17 și Carpați Mîrșa — 
Metalurgistul Cugir 10—10; seria 
a Vl-a: Universitatea Timișoara
— Știința Petroșani 38—18 ; seria 
a VII-a : Hidrotehnica Focșani — 
Chimia Brăila 20—0 ; seria a 
VUI-a: Universitatea 16 Februa
rie Cluj-Napoca — Știința CEMIN 
Baia Mare 13—10.

Câștigătoarele seriilor sânt : 
Steaua (seria I), Grivița Roșie 
(II), Farul Constanța (III), Po
litehnica Iasi (IV), C.S.M. Sibiu
(V) , Universitatea Timișoara
(VI) , Contactoare Buzău (VII) și 
Știința CEMIN Baia Mare (VIII).

Returul, în prima decadă a lu
nii martie 1988.
• Au luat sfârșit și jocurile,.$in 

turul Diviziei B. Consemnăm 
cîteva rezultate din dîtima etapă:

! TLEVI, PRACTICAȚI ZILNIC GIMNASTICA! Ț

Complexul <Jc <: crciții nr, 5 pc?hrn clasele V vin .)

Ex. 3. Din poziția știind

Ex. 5. Din poziția stând... 1: Ridl- 
carea unui picior înainte, cu bătaia 
palmelor sub genunchi, spate drept, 
genunchii întinși; 2: Coborîrea pi
ciorului și arcuirea brațelor lateral; 
3—4: Același exercițiu 
picior. 4X8 timpi.

Ex. 2. Din

Exercițiul nr. 1. Din poziți# stf$d... 
1: Ridicarea brațelor prin Lateral 
sus, ou bătaia palmelor deasupra 
capului: 2: Coborîrea brațelor prin 
lateral, cu bătaia palmelor la spa
te, jos. 2X3 timpi. 2X8 timpi, ace
lași exercițiu, cu îndoirea ușoară a 
genunchilor pe timpul 1*.

nr. 1. Din poziția sttțjd.

poziția 
trunchiul îndoit la 90 
țele jos, capul sus...
și coborîrea brațelor lateral; 3—4: 
Ridicarea și coborîrea brațelor îna
inte; 5—6: Două arcuiri cu brațele 
lateral; 7—8: Două arcuiri cu bra
țele înainte. 2X8 timpi.

stind depărtat, 
de grade, bra- 
1—2: Ridicarea I

I depărtat... 
îndoirea trunchiului lateral stîn

ga, cu bătaia palmelor deasupra ca
pului și coatele întinse; 2: Reveni
re în poziția inițială, cu brațele 
prin lateral; 3—4: Același exercițiu 
spre dreapta. 2X8 timpi.

Ex. 4. Din poziția stând depărtat, 
cu brațele lateral... 1—2: Fandare la 
stingă, o dată cu întinderea trun
chiului și a brațului sting la stînga; 
3—4: Același exercițiu spre dreapta. 
2X8 timpi.’

Se pun în 
control in 
nale ale Ca 
individual c 
campionul 
desemnați k 
și Predeal 
o privire p 
putem afirrr 
jucat niciod 
întreaga eli-t 
aproape făr 
zentă la st 
masculAFii t 
de paă /ăip 
concurs jute 
îndeplini n> 
tru, în pre; 
maeștri și 
nali, alături 
care se' vor

Dar, înain 
precieri, sî 
(în ordine 
de pr-o-tagon 
șahiști) : La 
Baum stark, 
Smaranda B 
Mariana Du 
Eugenia G 
Edit Kozma 
reta Mureșa 
Cristina Sta 
și Mădălina 
ilius Armaș, 
ghe Ciolac,

DIN R
Scria I:

Textila Puc 
tul Alexa 
București 8 
— I.O.R. 1 
Pitești — Ș 
seria a II:
Auto Măcii 
Pescărușul 
stanța — A 
tul — C.F.i 
IV-a: Mine 
Brașov 19, 
Transportori 
și Unirea 
Arad 0—31. 
ciurile s-au 
1 noiembrie

A In ziue 
rul de spec 
Bucureșt" 
că cu '. 
divizionar 
avea loc L'7 
la ora 10. 
ră îi va r< 
echipelor d 
la campion 
noi», hrie,

SPAS
f U rmc

află la deb 
petiție inie 
toate rezu. 
faza elimi 
că secțiile 
vor acorda 
cestei -arme 
(C.S. Satu 
(C.S.Ș. Sati 
tuțiu (I.E.I 
(Tractorul 
bestien (M 
— T. Maye 
8—5, E. M 
Mare) — ( 
Bras©5 
C-ța) J 
8—2, L. 1W 
Mare) — 
rul BV.) 8- 
diala S. N 
(Tractorul 
(Steaua) — 
tu Mare) 8 
8—5, E. M 
8—1, L. Mu 
Moț ea — 1 
nay — Zsa 
Muzsnay 8 
3-4: L. M 
pentru loc 
E. Muzsna;

depărtat...
-2: Ridicare pe vîrfurl, cu bra

țele lateral și inspirație; 3—4: Cobo- 
rîre prin lateral și expirație.

cu celălalt

Ex. 7. Din poziția stînd 
Ridicare pe vîrfurl,

Ex. 6. Din poziția stind, eu pal
mele pe șold... 1—8: Sărituri înainte 
pe piciorul drept; 1—8: Sărituri ca 
mingea cu Întoarcere de 180 d*e gra- 
d^, pe ultima săritură; 1—8: Sărituri 
înainte pe piciorul sting; 1—8: Sări
turi ca mingea, cu întoarcere 
360 de grade pe ultima săritură.

tONtlHEr
Mâine d 

mul din 1 
avantaje c< 
metri unei 
Satu Mare 
priptre ad 
gător de < 
loros vitez 
rul Criterii 
șl Gruia, c 
de 3 ani.

Din pro< 
rema ’̂'ăm 
ălătv^ de 
principalei* 
byul 1038,

ADMINISTRAȚIA 0E STAT LOTO PRONOSPORT
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 13 NO
IEMBRIE 1987. Extragerea
62 40 34 27 26 28 63 75 70 ; Ex
tragerea a II -a : 6 73 57 22 2 
20 47 87 7. Fond total de cîștl- 
guri: 701.053 lei din care 88.973 
lei report la categoria 1.

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 8 NOIEMBRIE 
1987. Categoria 1 : 1 variantă

25% a 50.000 lei; cat. 2: 6 varian
te 25% a 9.239 lei; cat. 3: 15,25 
a 3.635 lei ; cat. 4 : 75,25 a 737 
lei ; cat. 5 : 238,75 a 200 lei ;
cat. "6 : 1.692,50 a 100 lei. Cîști- 
gul de 50 000 Iei de la categoria 
1 a revenit participantului 
Filimon Mircea din Oradea.

S Astăzi, sîmbătă, 14 noiem
brie, este ULTIMA ZI pentru a

vă procura 
favorite la 
ȚIONALĂ 
minieâ, 15 
.tragere se
ma de eîști 
cursii în I 
de bani, di 
bile), cit i 
formulei, < 
tiunile ce 
țaje pe m 
numelui să



LELE C.N. DE SAH
Ovidiu Foișor, Florin Gheorghiu, 

Mihai Ghindă, Theodor Ghițescu,
Sergiu Grîinberg, Constantin Io
nescu, Mihail Marin, Adrian Ne- 
gulescu, Valeriu Nicolaide, Mircea 
Pavlov, Valentin Stoica, Parik 
ștefanov, Mihai Șubă șl Monel 
Tratatovici.

Actualii deținători al titlurilor 
de campioni — timișoreanca Li- 
gia Jieman șl ploieșteanul Adrian 
Negulescu — au, desigur, misiuni 
grefe pentru apărarea pozițiilor 
cucerite cu trudă anul trecut, 
cînd marii maeștri au lipsit (mal 
mult saiu mai puțin justificat) de 
pe genericul finalelor. Vor re
stabili aceștia (Mureșan, Șubă. 
Gheorghiu, Ghițescu) o ierarhie 
a titlurilor, sau stelele mai noi 
de pe firmamentul șahului româ
nesc (Băduiescu, Boicu, 
Ganț, Marin, 
tnache) vor

' parte dimtr-iwi 
tificii ? Ce au 
nea, Eugenia

I Criteriul centrelor olimpice Viitorul
le de 
e fi- 
(tonal 
ia și 
>r fi 
linin) 
ncând 
aților 
s-au 
tari, 

>stru, 
pre- 

inala 
lurilc 
?imui 
joate 
laes- 
marj 
jațto- 
D.E., 
jre. 
e a- 
vistă 
ei 33 
și 18 
jrude 
eseu, 
cuță, 
Șanț, 
man, 
irga- 
escu, 
mciu 
: Iu- 
îeor- 
iche,

j CRAIOVA Șl TG. MUREȘ, PE PRIMELE

I
I
I

LOCURI LA ÎNCHEIEREA TURULUI

men- 
utica 
itești 
tistul 
14—0;

Con- 
Por- 
ria a 
.F.R.
ii — 
)—26 
rolul
me- 

i de

fo
să la 
todi- 
>elor

Siroe,
Negulescu, Duml- 
dovedl că nu fac 
simplu joc de ar

de 
șl 

ea șl Baumstark. 
cuța sau Foișor, 
și Pavlov vom 
desfășurării apropiatelor runde.

Sala I.T.B.. din strada Lipscani 
21, și hotelul Orizont de la Pre
deal (a fost preferat pînă la ur
mă hotelului Cioplea) îșl așteaptă 
...actorii și spectatorii. (S.P.).

spus, de aseme- 
Mihal Ghindă, 
Stanciu, Chiri- 
lonescu, stoica 
afla în timpul

in primul meci

al etapei la polo

DINAMO
VICTORIE

CATEGORICĂ
Ieri, în primul meci al dublei 

întîlniri din etapa a doua a 
returului Diviziei A de polo, 
Dinamo a realizat — în bazinul 
Floreasca — o victorie catego
rică în fața altei echipe bucu- 
restene, C.S.U. T.M.U.C. : 
13—5 (4—1, 3—1, 5—1, 1—2). Di
ferența de scor ar fi putut fi 
și mai mare, cum a și fost de 
altfel (13—3 în min. 23,41), dar 
dinamoviștii și-au permis să 
joace ultimul „sfert" cu o evi
dentă superficialitate în ofensi
vă. Ei au ratat astfel din si
tuații, de regulă, fără nici o 
șansă pentru orice adversar 
(Moiceanu, de două ori pe con
traatac, doar cu portarul Ru- 
jan), ca și din altele aproape la 
fel de clare, în replică, parte
nerii înscriind prin două șu
turi violente ale lui Geambașu 
și... cîștigînd această repriză. 
Celelalte, însă, au fost domi
nate de învingători cu autori
tate și cu efect pe tabela de 
marcaj, indiferent de formula 
de echipă trimisă în bazin. Mai 
trebuie spus că Hagiu și-a fă
cut „norma" (6 goluri), punctînd 
de cîte trei ori în reprizele 
impare, că Răducanu a fructi
ficat consecutiv două contra
atacuri într-un mod parcă in
tenționat exemplar; celelalte 
goluri ale lui Dinamo avîndu-i 
ca autori pe Ș. Popescu, Arde
lean, E. Ionescu, Zaliaria și... 
Moiccanu. Pentru învinși au 
mai marcat Ciobăniuc (2) și FI. 
Niță. Au arbitrat V. Goian și 
A. Gere.

Astăzi, de la ora 14, a doua 
partidă între cele două echipe.

I

CE NE ARATA
CLASAMENTUL „SPERANȚELOR

Săptămîna trecută s-au dispu
tat meciurile ultimei etape a ce
lei mai noi competiții apărute 
in perimetrul fotbalului nostru, 
Criteriul centrelor olimpice de 
pregătire Viitorul. Aceste uni
tăți, înființate pe durata ultimi
lor doi ani, au solicitat, prin 
antrenorii lor, la consfătuirea 
care a avut loc în vară, la Sna- 
gov, organizarea unei întreceri 
la care să participe numai echi
pele respectivelor centre, moti
vul principal fiind acela al u- 

! să 
mo- 

unita • 
acum 

aceste 
pentru 

vom 
datc- 
dls- 
în-

I
vuj principal rima aceia ai 
nei comparații evidente (care 
ofere concluzii clare) între r 
dul cum lucrează fiecare uni

I

Seria a II-a:

1. TG.* MUREȘ 7 4 1 2 12- 7 9
2. Timișoara 7 4 1 2 7-5 9
3. Alba lulia 7 3 2 2 14-11 8
4. Hunedoara 7 3 1 3 13- 8 7
5. Bistrița 7 2 3 2 13-15 7
6. Oradea 7 2 2 3 16-16 6
7. Arad 7 2 2 3 8-11 6
3. Sibiu 7 2 0 5 9-19 4

Iată componența «ir lui care
conduce în această serie : Ro-
man — Matius, Bartha, Tanca,

• Victoria, deși învinsă, păstrează poziția de lider ® Locurile 
modeste ale unor tradiționale furnizoare de speranțe : Rapid, 
S.C. Bacău și „U“ • Univ. Craiova și Corvinul — masive promo

vări la seniori

I
I
I

te. Fără îndoială, nu e 
momentul să fie trase 
concluzii. Timp suficient 
a le sublinia există. Ne 
opri deocamdată asupra 
lor pe care le oferă pentru 
cuție orice -.competiție, 
tîi, clasamentele.

Mai

I 
I

I:Seri;
1. CRAIOVA 7 6 0 1 12- 7 12
2. Pitești 7 5 0 2 12- 7 10
3. Brașov 7403 20-11 8
4. Buzău 7313 8-11 7
5. Galați 7304 10-11 6
6. București 7 2 1 4 2- 9 5
7. Bacău 7205 10-12 4
8. Iași 7205 6-12 4

Formația de bază a liderului:
, Gîrleșteanu, Sbur- 

Chirîcu — Brezoi, Ungurea- 
DonceaI

I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
IGeorge ROTARU

„pnrw mtu

I

mitil

I

I
I

W-tal 
ației

vor întrece in „Premiul Smeeni", 
de asemenea un handicap de 
viteză, In care s-ar putea să a- 
pară n-oi recorduri. Și caii de 2 

ani - - ■
prin Zalău, 
alții In

sînt frumos reprezentați 
Veria, Valonia și 

„Premiul Săftica".

Arcanu — Fir, 
lea,
nu, Doncea — Tămaș, Carabaș, 
I. Mi’rcea (au mai jucat pe par
cursul turului: Chivoiu, Dună, 
Cristescu, Stoica, Jianu, Țițeica, 
Ciobănel, Jugănaru).

Kutasi — Banches, Gali, Szocs — 
Irimie, Lorincz, Gabor. Se mai 
află în lot: Stanciu. Silaghi. Bo- 
torok, Dundul, Dragnea, Oprea- 
nu, Zanc, Bonta.

Ce se poate constata La o pri
vire fugară asupra celor două 
clasamente ? înainte de toate 
Captu-1 că în frunte se află pu
ternicele centre fotbalistice, Cra
iova și Pitești — în seria I, Tg. 
Mureș și Timișoara — în seria 
a Il-a. Din aceste centre au „ur
cat", an de an treptele fotba
lului mari talente și nu ne în
doim nici o clipă că și în gru
pul de jucători care formează 
echipele celor patru centre se 
află viitori divizionari A. De 
altfel, unii dintre componenții 
celor două lidere. Craiova și Tg. 
Mureș, sînt deja internaționali 
de juniori: Brezoi, Cristescu, Ga
bor, Tanca Dar, asupra acestui 
„Criteriu" — a problemelor pe 
care le ridică întrecerea — vom 
mai avea prilejul să revenim.

Lourențiu DUMITRESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• DATELE DE DISPUTAREA 

PARTIDELOR DIN TURUL DI
VIZIEI A. F.R. Fotbal a stabilit 
ca etapele următoare ale cam
pionatului Diviziei A să se des
fășoare astfel: etapa a 12-a — 
marți 24 noiembrie, etapa a 13-a
— joi 3 decembrie, etapa a 14-a
— duminică 6 decembrie, etapa 
a 15-a — miercuri 9 decembrie, 
etapa a 
cembrie 
miercuri 
restante 
dențesc, 
al m-lea al Cupei U.E.F.A., se 
vor desfășura după cum urmea-

16-a — duminică 13 de
și etapa a 17-a —

16 decembrie. Partidele 
ale echipei Sportul Stu- 
care participă în turul

ză : sîmbătă 21 noiembrie 
etapa a 12-a). Sportul — 
Timișoara, duminică 29 noiem
brie (din etapa a 14-a), F.C. Ar
geș — Sportul și duminică 20 
decembrie (din etapa a 7-a), Cor- 
vinul — Sportul.

• DUBLA INTÎLNIRE DE JU
NIORI ROMANIA — BULGARIA. 
Lotul U.E.F.A. ’88 al țării noas
tre va susține două întîlniri a- 
mieale, cu caracter de verifica
re, cu selecționata similară a 
Bulgariei. Prima partidă este 
programată marți 17 noiembrie, 
la Focșani, cealaltă, Joi 19 no
iembrie, la Rm. Sărat.

Etapa a U-a a campionatului 
echipelor de speranțe a fost 
extrem de agitată, eu unele re
zultate mal puțin previzibile. 
Ne referim în special la „claca- 
jul“ primelor două clasate — 
Victoria și Di: amo — care au 
părăsit terenul învinse, Ia Ga
lați șl, respectiv, Timișoara, in 
fața unor formații aflate în a- 
propierea subsolului. Fără în
doială. aceste înfringeri suferite 
(în cazul dinamoviștilor este pri
ma) de cele două echipe care 
se distanțaseră in fruntea cla
samentului apar drept mari 
surprize ale întrecerii speranțe
lor, dar în același timp trebuie 
să remarcăm ambiția, corobora
tă cu o replică pe măsură, a 
acestor merituoase formații Oțe
lul și Politehnica Timișoara, care
— lată — și-au depășit actuala 
condiție.

Privind clasamentul, remarcăm 
cu destulă surprindere. poziția 
precară a unor cluburi eu vechi 
state de serviciu in creșterea 
copiilor și Juniorilor. In această 
situație se află Rapid — cindva 
o fruntașă la Juniori, S.C. Bacău
— care, ani în șir, s-a impus 
prin „școala" ei. șl, mal ales, 
„U" Cluj-Napoca — deseori cam
pioană de Juniori, astăzi dețină
toare a „lanternei roșii". Sigur 
că „speranțele" nu înseamnă au
tomat o echivalență cu Juniorii
— știut fiind că în aceste echi
pe figurează, nu o dată, șl Ju
cători din lotul mare al elubu-

lui, dar rămine neîndoielnic fap
tul că juniorii sînt și trebuie să 
constituie baza echipelor de spe
ranțe

, Cercetînd clasamentul, să men
ționăm eficacitatea unor echipe 
ca Dinamo (3d -e goluri). Stea
ua (31) și Universitatea Craiova 
(28), - ------ v “
jLimple, din mers
se vede 
movările

Ne-am 
mult de 
negativ, 
și în acest caz. principalul 
novat" este echipa de seniori, 
care absoarbe — potrivit upui 
proces firesc — pe cel mai ta- 
lentați juniori hunedoreni.

echipa olteană reușind să 
după cum 

— golul produs dc pro- 
masive Ia seniori.
fi așteptat la ceva mai 
la Corvinul (golaveraj 
19—21) Dar* se pare că 

,vi-

CLASAMENT

1. Victoria 11 9 0 2 23- 9 27
2. Dinamo 11 8 2 1 34-10 26
3. Petrolul 11 7 1 3 20-15 22
4. Steaua 11 6 2 3 31-14 20
5. Univ. Craiova 11 6 2 3 28-14 20
6. F.C. Argeș 11 6 2 3 25 -13 20
7. F.C Olt 11 5 3 3 19- 9 18
8. F.C.M. Brașov 11 5 0 6 17-22 15
9. Corvinul 10 4 2 4 19-1 x 14

10. Flacăra 11 4 2 5 16-24 14
11. „Poli" Tim 11 4 1 6 12-15 13
12. Oțelul 11 3 3 5 20-21 12
13. Rapid 11 4 0 7 18-27 12
14. S.C. Bacău 11 2 4 5 11-20 10
15. Sportul Stud. 10 2 3 5 13-25 9
16. C.S.M. Suceava 11 2 3 6 6 27 9
17. A.S.A. Tg. M 11 2 2 7 12-24 8
18. „U" Cluj-N. 11 2 2 7 13-27 8

y
Astăzi, de la ora 14, pe stadionul din „Regie" In Divizia A

SPORTUL STUDENȚESC
Astăzi, de la ora 14, pe. 

stadionul din „Regie", va a- 
vea loc partida de Divizia 
A, Sportul Studențesc — 
Victoria București, (care se 
dispută în devans) din ca-

VICTORIA
drul etapei a 15-a. întâlnirea 
va fi condusă de o brigadă 
bu-cureșteană de arbitri, a- 
vîndu-1 la centru pe J. Gra
ma, ajutat la linie de V. 
Alexandru și V. Ilie.

1

J
III/IIIIAIIII JOCURI!Ull DIN „CUPA R0MÂW‘

„Cavalerii fluierului",
loc o nouă 

României" la
Joi a avuta 

etapă tn „Cupa 
fotbal, competiție care se des
fășoară sub egida „Daciadei". 
Iată rezultatele care ne-au par
venit pînă la închiderea ediției: 

Metalul Sighișoara — C.S.M. 
Reșița 2—3 (9—2), Rova Roșiori
— Sportul „30 Decembrie" 2—0 
(1—0), Mureșul Deva — Gloria 
Reșița 2—1 (1—0), Mjireșul Lu
duș — F.C. Maramureș 4—5 (du
pă executarea loviturilor de 
11 m). Partizanul Bacău
Ceahlăul P. Neamț 3—0 (0—0),

MECIURILE
(Urmare din pag. 1)

la

din nou învingători I
Montana Sinaia — Petrolul 
Băicoi 3—1 (după executarea pe~ 
naltyurilor), Granitul Babadag — 
Delta Dinamo Tulcea 5—3 (după 
executarea penaltyurilor). - Victo
ria U.R.A. Tecuci — F.C.M. Pro
gresul Brăila 2—5 (după executa
rea penal tyurilor), Viitorul Dră- 
gășani — Electroputere Craiova 
1—0 (0—0), Foresta Gugești — 
Gloria Buzău 2—1 (0—0), Unirea 
Urziceni — Progresul-Vulcan 
București 5—2 (1—1), Cimentul 
Slobozia — Unirea Slobozia 1—2 
(1—1), Recolta Salonta — C.S.U.T.

Arad 1—0 (1—0), C.S.M. Lugoj — 
A.S.A. Progresul Timișoara 3—0 
(1—0), Carpați Agnita — Jiul Pe
troșani 2—0 (1—0). I.P.A. Sibiu — 
A.S. Paroșeni Vulcan 2—1 (1—0), 
Oțelul Oraș Dr. Petru Groza — 
Armătura Zalău 1—0 (1—0), Pre
cizia Săcele — Gloria Bistrița 
2—3 (0—1), Viitorul Gheorgheni
— C.I.L. Sighet 2—1 (1—1), ~ 
greșul Odorhei 
Sprie 1—0 (0—0) 
lui — Petrolul

Cavalerii Fluierului 
Sportul Muncitoresc Ca- 

Sănătatea 
Gălănești

(5-1), 
tești - 
racal 2—1 (0—0; 1—1), 
Dărăbani — Carpați 
u—3 (0—1).

Minerul 
Mecanica 
Moinești

Pro- 
Baia 
Vas-

7—1
Pi-

cadrul a-Următoarea fază din 
cestei competiții va avea loc la 
2 decembrie.

CU SELECȚIONATELE AUSTRIEI

OiS COME»

COMISIEI Ot DISCIPLINĂ

I

De miercuri, de cînd s-au reu
nit, „tricolorii" au și intrat în 
programul pregătirilor, ședințe
le de antrenament avind loc cu 
regularitate. La unul dintre a- 
ceste antrenamente am avut o- 
cazia să discutăm cu Emerich 
Jenei. „Ne aflăm în fața unei 
partide care nu mai are nevoie 
de prezentări — ne-a spus 
antrenorul principal al lotului. 
Intîlnim o formație puternică, 
o echipă care va juca fără nici 
o apăsare psihică. Deci, trebuie 
să realizăm o partidă de mare 
exactitate tactică, atenți la ori
ce manevre ale partenerului de 
joc, iuptînd 
planul nostru 
bucur că toți

să ne impunem 
strategic. Mă 
component!! lo-

tului lucrează cu multă tragere 
de inimă. Sper într-un arbitraj 
Ia nivelul valorii și importan
ței meciului. Ne angajăm cu 
toată încrederea și voința de a 
realiza ultimul și cel mai im
portant pas spre turneul final 
al lui Euro ’88, a încheiat 
Emerich Jenei.

Apropo de arbitrul întilnirii ; 
așa cum se prevedea, forul ita
lian a comunicat la U.E.F.A. că 
Paolo Bergamo (Livorno), fiind 
suspendat, nu poate răspunde 
delegării la partida de la Vie
na. Forul continental l-a înlo
cuit cu Rosario Lo Bello (Si
racusa). Vă reamintim, acesta a 
condus, la București, partida 
din C.C.E., Steaua — Vejle, și, 
Ia Istanbul, meciul din Cupa 
U.E.F.A. Galatasaray — Uni
versitatea Craiova.

de

jrele 
:ep- 
du- 
astă 
ga- 
ex- 

ume 
iria- 
atea 
ac- 

van- 
re-

Medicii specialiști recomandă, pentru a- 
ceastă perioadă, să vă petreceți concediul în- 
tr-o stațiune balneară.

Adeseori variantă de neînlocuit a trata
mentului medicamentos, factorii naturali’ 
de cură, existenți în stațiuni, se folosesc în- 
tr-o multitudine de afecțiuni, cu rezultate 
eficiente.
Agențiile oficiilor județene de turism și 

ale I.T.H.R. București vă oferă bilete 
stațiuni de cură preferate 
de medic :

• Băile Felix • Buziaș

în
sau recomandate

• Vatra Dornei

• Sîănic Moldova ® Băile Govora • Bal- 
vanyos (la noul și modernul complex „Car
pați") • Lacu Sărat • Sîngeorz-Băi.

în această perioadă, beneficiați de urmă
toarele avantaje : tarife reduse la cazare și 
masă; plecarea la datele indicate de so- 
licitanți ; sejur în stațiuni mai mare sau 
mai mic decît seriile obișnuite de 12, 18
sau 21 de zile ; reducerea cu 2? la sută a 
costului călătoriei dus-întors cu trenul.

Lotul de tineret, reunit 
marți, a început și el pregăti
rea meciului de‘ la 17 noiembrie 
de la Stockerau (20 km. de 
Viena) cu formația similară a 
Austriei. Antrenorul Florin Ha- 
lagian, care este asistat de’ 
Mircea C. Ionescu, conduce pre
parativele următorului 
Hrlstea, Crișan (acesta din ur
mă l-a înlocuit pe Voicilă) —
D. Petrescu, Gh. Popescu, 
Zamfir, Dumitrașcu, G. Radu,
E. Săndoi — Mărgărit, Pistol, 
Badea, Bănuță, D. Sava — I. 
Cojocarii, C. Pană, Cadar, Cra- 
îu. Un lot cuprinzîndu-i în ma
joritate pe aceeași fotbaliști 
care au evoluat și Ta Berat. 
„Echipa de tineret, care s-a 
prezentat într-o nouă formulă 
în meciul cu Albania, dorește 
foarte mult să confirme ascen
siunea eî și valabilitatea aces
tei noi formule, ne declara an
trenorul Fi. Halagia.n. Deși 
avem unele indisponibilități — 
Ralea, Mirca, Voicilă — spe
răm să aliniem un «unspreze
ce» care să realizeze și o par
tidă apreeiată, și nn rezultat 
valoros".

lot:

N.

0 Ripostînd, în meciul de la 
Slatina, cu F.C. Olt, la un fault 
comis asupra sa de Turcu (F. c. 
Olt), Speriatu, portarul lui F. C. 
Argeș, a fost eliminat de pe te
ren, piteștenii trebuind, deci, să 
continue jocul în 10 oameni, fără 
portarul lor titular. Un gest ne
săbuit, care putea să întoarcă 
rezultatul înscris în acel moment 
pe tabela de marcaj: 2—0 pen
tru F.C. Argeș. Lucrurile s-au 
terminat însă cu bine pentru e- 
ehipa piteșteană. dar nu si pen
tru Speriatu, care a rost sus
pendat pe 2 etape. Să consem
năm, totuși, atitudinea corectă 
pe care a avut-o Speriatu în 
fata Comisiei de disciplină, ma- 
nlfestîndu-și regretul său sincer 
pentru abaterea pe care o săvîr- 
șise. Scuzele lui Speriatu 
fost adresate, deopotrivă, 
Turcu și lui... F.C. Argeș!
• Spectatori turbulent! 

aruncat cu pietre în cabina 
bitrllor, după ce, în timpul me
ciului dintre Foresta Gugești și 
Proletarul Bacău, disputat la Gu
gești, îl loviseră pe arbitri. Or
ganele de ordine au reușit să-i 
identifice pe cel care l-au lovit 
pe arbitri. Mitică Moga și Ionel 
Dlniță, amendîndu-1 cu cîte 1.500 
de lei. O lecție ce ar putea să 
le folosească, fără doar șl poa
te, lor, dar șl altora. In același 
timp, pentru deficiențe organiza
torice, Foresta Gugești a primit 
un avertisment și a fost amen
dată cu 3.000 de lei.
• Proteste repetate și chiar 

bruscarea arbitrului au marcat 
comportarea jucătorilor de la 
Oțelul Oraș Dr. Petru Groza, in 
meciul- susținut „acasă" cu în
frățirea Oradea. Mai mult, la 
terminarea partidei, pe culoarul 
ce duce spre cabine, Gllgor (Oțe
lul) l-a lovit cu atîta sălbăticie 
pe un jucător de la înfrățirea, 
îneît acesta a trebuit să fie In
ternat în spital! Gligor a fost 
suspendat pe 1 an. Si nu se 
poate spune că a fost 
pedeapsa cea mai drastică ce i 
se putea da. Huliganii n-au 
căuta pe terenurile noastre de 
fotbal. ..Colegul" său întru pro
teste și bruscarea arbitrului, 
Tiț, a fost suspendat pe 6 etape.

Icelr BERARIU

• Incepînd 
itoare, ședința 
plină va avea

PUBLITURISM

au 
lui

au 
ar-

ce

do săptămîna vi- 
Comisiei de disci- 

loc joia, la ora 13.

LA UNIVERSITATEA CULTURAL-ȘTIINȚIFiCÂ
Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă, 

împreună cu Consiliul municipal București pentru educație 
fizică și sport, sub auspiciile Universității cultural-științifice, 
organizează luni 16 noiembrie 1987, orele 12,30, în sala Dalles", 
o conferință cu tema: „PROGRAMAREA ANTRENAMENTULUI 
IN HALTERE". Prezintă prof. Dragomir Cioroslan și prof. 
Nicolae Amzuică.



In meci retur pentru preliminariile c.c.r. ia volei (t) Astăzi și miine,

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA,
SPDRTUL X IN LUME

In Sala Sporturilor din Zalău C.M. de șah LA JUMĂTATEA ÎNTRECERII

DIN NOU 3-0 CU
CRAIOVA, 13 (prin telefon). 

După mai mulți ani, voleiul 
nostru feminin a reintrat în 
scena competițiilor europene de 
club, iar această onorantă mi
siune de a reînnoda tradiția 
i-a revenit camp’oanei noastre. 
Universitatea C.F.R. Craiova, 
care a întîlnit în meci retur, 
con tind pentru preliminariile 
C.C.E., pe A.E.L. Limassol. 
După cum se știe, voleibalistele 
noastre au cîștigat, cu o săp- 
tămînă în urmă, în deplasare, 
cu 3—0. Și acest al doilea med, 
găzduit de Sala Sporturilor, s-a 
încheiat, cum era de așteptat, 
tot cu victoria craiovencelor : 
3—0 (3, 1, 3). Mirela Bojescu, 
Ioana Cotoranu, Carmen Cuej- 
deanu au atacat de la început 
toarte puternic, fără blocaj 
însă, întrucît micuțele jucă
toare cipriote (cea mai înaltă : 
1,80 m) nu reușeau acest pro
cedeu. Echipa oaspete, care joa
că în campionatul Ciprului, ală
turi doar de alte 5 formații, a 
arătat ceva mal mult în linia 
a doua, prin jocul lor avîntat 
și elastic, prin preluări în ge
neral corecte, dar n-a contat 
în atac. Dintre oaspete. Ana 
Socratoos a ieșit în evidență 
prin tehnică mai bună și un 
dezvoltat simț al jocului.

BOXERII JUNIORI ÎN FATA>

ULTIMULUI EXAMEN DIN ACEST AN - BALCANIADA
Echipa are In frunte pe campionii mondiali Mihai leu și francisc Vaștag

Boxul nostru juvenil se află 
în fața unui nou examen. 
Săptămîna viitoare, în Grecia, 
se va disputa o nouă ediție a 
Balcaniadei de box rezervată 
tinerilor pugiliști. După ce la 
ultimele confruntări de amploa
re — Campionatele Europene
1986 șl Campionatele Mondiale
1987 — juniorii români au ob
ținut succese de răsunet, iată-i 
acum gata pentru ultima com
petiție importantă a anului.

Colectivul de antrenori — 
Kelu Auraș, coordonator, Vasile 
Bala șl Gheorghe Ene —, com
petent, pasionat și extrem de 
muncitor, a fixat o perioadă de 
pregătire a sportivilor la Ba
cău. Aici, pe malul Bistriței, 
i-am găsit pe tinerii sportivi și 
dascălii lor în plin antrena
ment... Cu toții sînt dornici de 
a reprezenta cu cinste, așa cum 
au făcut-o mereu în ultima 
vreme, boxul românesc.

Atmosfera în sala de antre
nament este destinsă. Dar se 
lucrează intens, se transpiră 
din abundență. în fruntea lo
tului, cei doi campioni mon
diali de la Havana, Mihai Leu 
și Francisc Vaștag. Cu greu 
i-am deosebit printre ceilalți 
colegi ai lor. Aureolați de a- 
ceste performanțe de răsunet 
el „trag" acum cot la cot cu 
ceilalți pentru a fi în frunte și 
la Balcaniadă, iar exemplul lor 
este mobilizator pentru toți 
oomponenții lotului. Reprizele 
la mănuși sînt epuizante. Cei 
trei antrenori urmăresc cu ma
re atenție fiecare pereche și 
corectează orice execuție inco
rectă. Ritmul de lucru este ex
trem de ridicat, așa cum se 
întîmplă șl la meciurile oficiale.

A.E.L. LIMASSOL
în aceste condiții, antrenorii

I. Constantincscu și Ad. Coto
ranu n-au mai menținut în te
ren sextetul de bază, rulînd pe 
parcurs întregul efectiv. Și așa, 
0 victorie concludentă a Uni
versității C.F.R. Craiova, care 
se califică astfel în faza urmă
toare. cînd va întîlni, în de
cembrie, o formație deosebit 
de puternică, pe campioana O- 
landei. O dublă întîlnire aștep-' 
tată cu firesc interes și cu în
credere atît de voleibalistele 
craiovene, cit și de numeroșii 
suporteri ai lor.

Arbitrii O. Aydinol (Turcia) 
și C. Manițiu (România) au con
dus fără probleme echipele: 
UNIVERSITATEA C.F.R — 
Mirela Zamfir, Ioana Cotora- 
nu, Tanța Drăgoi, Monica Șuș- 
man, Eugenia Cotescu, Mirela 
Bojescu (au mai jucat: Car
men Cuejdeanu. Violeta Dlnu- 
Barcan, Carmen Titiliuc, Lilia
na Popescu, Mirela Cazangiu și 
Marina Brînzei) ; A.E.L. — 
Geannoula Ioanou, Ziannet 
Tziortzi, Christalia Karayanny, 
Sotîa Papakiriakou, Ana Socra
toos, Haroul Katsamby (Espe- 
rantza Hatzinicolaou, Natașa 
Patatsou, Maria Giorgiou).

Modesto FERRARIN1

Comenzile sînt scurte, precise: 
„Paraschiv, închide pumnul!“ 
„Ghiorghiță, mal repede, mai a- 
proape, Nlțulescu, stînga în 
față, dă drumul la brațe!" Pau
ză de un minut, cu respirații 
profunde și mișcări de relaxa
re, apoi alte trei minute de... 
foc.

La terminarea antrenamentu
lui îl întreb pe Relu Auraș 
cum e, și cu cine va pleca Ia 
Atena.

— După cum vedeți, sc mun
cește pe rupte. Avem un pres
tigiu ridicat și nu vrem să 
coborîm ștacheta. Băieții sînt 
cumlrți, ascultători și nu ne 
dau bătăi dc cap. Vom pleca 
cu 10 sportivi, de Ia semimus- 
că la semigrea ; Petre Paras- 
chiv, Adrian Mărcuț, Lucian 
Ghiorghiță, Sorin Timofte, Ion 
Dudău, Mihai Leu, Francisc 
Vaștag, Mihai Nițuiescu, Adrian 
Ardeleanu și Petre Ohaci.

Se iese afară pentru un meci 
de fotbal relaxator, nu înainte 
însă ca fiecare băiat să treacă 
prin mîna doctorului Petru Ra
dovici, cel care veghează, de 
peste 30 de ani, la sănătatea 
membrilor loturilor naționale 
de box. Antrenorii s-au prins 
în viitoarea jocului. Se alear
gă, se driblează și se șutează cu 
sete, multe dintre goluri sînt 
contestate, dar cuvîntul „căpi
tanilor de echipă", care sînt... 
antrenorii, cîntărește mai greu.

— Apropo, doctore, cum stau 
băieții cu greutatea ?

— Nici o problemă. Fiecare 
este conștient că trebuie să se 
pregătească în greutatea opti
mă de concurs.

Paul IOVAN

AMICALE INTERNAȚIONALE
Bt HANDBAL (j)

Selecționatele de handbal — 
juniori și junioare — ale Româ
niei vor susține, astăzi șl mîine 
după-amiază, partide amicale în 
compania echipelor similare ale 
Ungariei, Jocurile se vor desfă
șura in Sala Sporturilor din Za
lău.

Dublele întâlniri amicale dintre 
handballștii juniori din cele două 
țări se înscriu pe linia reciproci
tății convenite între federațiile de 
specialitate pentru testarea va
lorii „schimbului de mîine**. Va 
fi un bun prilej pentru antreno
rii Gheorghe Sbora, Constantin 
Cojocaru și Ovidiu Toc (care 
pregătesc echipa de fete), res
pectiv Otto Hell, Florin Voicu- 
lescu șl loan Negovan (băieți) 
de a verifica nivelul actual al 
tinerilor handbaliști români care 
bat Ia porțile afirmării. Jocurile 
de la Zalău vor fi urmate de 
partide similare cu selecționate
le R.D. Germane și Poloniei, în 
deplasare, în viitorul apropiat.

PE SCURT
BASCHET • In continuarea 

turneului pe care-4 întreprinde 
în S.U.A., echipa masculină a 
U.R.S.S. a evoluat Ia San Diego 
în compania selecționatei uni
versității locale. Baschetbaliștil 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 94—65 (44—22).

HOCHEI PE GHEATA * In- 
lr-un meci amical disputat în 
localitatea finlandeză Outu, re
prezentativa Finlandei a învins 
cu scorul de 3—2 (1—0, 0—1, 2—1) 
selecționata olimpică a Canadei.

TENIS • In turul II al tur
neului de la Sao Paulo, suedezul 
Christian Bergstroem l-a Învins 
ou 6—1, 6—4 pe americanul Jlm 
Grabb, argentinianul Roberto 
Saad l-a eliminat cu 6—3, 6—o pe 
austriacul Horst Skoff, brazilia
nul Luiz Matter a dispus cu 
7—S, 6—0 pe spaniolul Javler 
Sanchez, iar Dan Cassidy (S.U.A.) 
a cîștigat cu 6—0, 3—6, 6—4 parti
da cu Eduardo Bengoeahea (Ar
gentina). • In optimile de fi
nală ale turneului feminin de la 
Chicago, jucătoarea sovietică Na
talia Zvereva a învins-o cu 0—4,
6— 2 pe vest-germana Claudia 
Kohde. Iar Kate Gompert 
(S.U.A.) a dispus cu 0—2, 6—3 de 
coechipiera sa Pam Casale. Alte 
rezultate: Zina Garrison (S.U.A.) 
— Iwona Kuczynska (Polonia)
7— 5, 6—2; Hana Mandllkova
(Cehoslovacia) — Eya Pfaff 
(R.F. Germania) 6—3, 6—2. a La 
Wembley: Mlloslav Mecir (Ceho
slovacia) — Kelly Evernden (No
ua Zeelandă) 6—2, 6—4 ; paul 
Annacone (S.U.A.) — Jeremy
Bates (Anglia) 2—6, 7—5, 7—5 ,•
Jakob Hlasek (Elveția) — Jan 
Gunnarsson (Suedia) 7—5, 6—0;
Henri Leconte (Franța) — Milan 
Srejder (Cehoslovacia) 6—3, 7—6.

TENIS DE MASA • în primul 
tur al competiției pe echipe din 
cadrul turneului de la Buda
pesta, formația feminină a Româ
niei a Întrecut cu scorul de 3—0 
selecționata Danemarcei, R. F. 
Germania a dispus ou 3—0 de 
Bulgaria, iar Suedia a obținut 
victoria, cu 3—1, in fata Poloniei. 
Rezultate din concursul mascu
lin: Anglia — R.D. Germană 3—0: 
Franța — Bulgaria 3—2 : R. F. 
Germania — Austria 3—1; Ceho
slovacia — Olanda 3—0.

VOLEI • în cadrul, turneului 
feminin de la Praga, reprezenta
tiva Cehoslovaciei a întrecut cu 
scorul de 3—1 formația Olandei, 
Iar echipa U.R.S.S. a dispus cu 
3—0 de formația Poloniei. e 
Competiția masculină disputată 
la Seul s-a încheiat cu victoria 
selecționatei U.R.S.S., care a În
trecut în meciul decisiv, cu sco
rul de 3—2, echipa S.U.A. Pe lo
cul trei s-a situat torni a'ia o- 
landel.

Miercuri seara, la Sevilla, o 
mică decepție pentru admiratorii 
lui Garrl Kasparov... S-au înșelat 
cei care credeau că, după avan
sul luat In runda anterioară, 
campionul mondial se va lansa, 
cu albele, într-un asalt furibund 
asupra adversarului descumpănit. 
N-a fost așa. Sau, mai bine zis, 
nu trebuia să fie așa. Șahul de 
nivel maxim are mijloace la 
dispoziție pentru a ține în cum
pănă un rezultat, chiar în cele 
mal ascuțite momente ale dis
putei. Deschideri precaute, stra
tegie de temporizare, poziții for
tificate ale pieselor pe eșichier, 
toate acestea devin mijloace efi
ciente de egalizare In mina unul 
jucător de talia Iul Anatoli Kar
pov. Iar adversarul său, în fond, 
n-avea nici un interes să-și la 
riscuri prea mari, tocmai acum 
cînd reușește, pentru prima oară 
In meci, să treacă la conducere. 
Un punct avans este, aparent 
puțin, dar sînt de fapt... 2 punc
te, In virtutea clauzei de regu

FatbalmerndiaRe
O CALIFICARE... REGRETATĂ !

Comentatorii sînt de acord că, sancționînd „naționala" Olan
dei cu un singur meci pierdut (8—0 cu Cipru, dar 0—3 la 
„masa verde"), U.E.F.A. a manifestat multă îngăduință față 
de federația șl fotbalul din „țara‘lalelelor", care risca — după 
un exemplu mal vechi — chiar excluderea din competiție i 
Mirați de blîndețea deciziei s-au arătat, între alții, și membrii 
Comitetului de organizare a Iul „Euro ’88", un purtător de 
cuvînt al forului respectiv declarind: „Unii cred că noi am 
vrea să avem Olanda la turneul final, pentru a mări înca
sările. E un punct de vedere greșit. Pericolul pe care îl re
prezintă așa-zișii suporteri olandezi scoate in afara discu
ției problema financiară, evident mai puțin importantă",

Numai că, într-un moment în care reprezentativa lui Gullit 
șl Van Basten răsuflă, oarecum, ușurată, indreptlndu-șl toată 
atenția către partida de la Atena (16 decembrie), chestiunea 
huliganilor din fotbalul olandez continuă să frămînte și, tot
odată, să producă mari necazuri. Organizați în bande, mal 
ales la Haga și Rotterdam, aceștia nu se sfiesc să amenințe, 
scriind că „punem la cale un nou Heysel" ! Cit le-a stat în 
putință, oficialitățile au căutat și caută să terrfpereze spiri- 
tele, dar cu ce rezultate ? Mulți dintre falșii susținători al Iul 
Feyenoord nici n-au mai ajuns, deunăzi, la Aberdeen, pen
tru meciul din Cupa U.E.F.A., fiind arestați încă do pe... 
aeroportul scoțian, în urma încăierărilor din timpul zborului, 
terminate (Intre altele) cu scoaterea din circulație a avio
nului I Alți 21 au petrecut orele partidei (și destule după 
aceea) la comisariatul de poliție din Aberdeen, „culeși" de 
pe străzi ca urmare a unor acte de violență „neînchipuit de 
primejdioase". Cînd, pentru întîlnirea retur, primarul Rot- 
terdamului, Bram Peper, a interzis Insularilor să organi
zeze vreo excursie, invitînd pe Aberdeen „să se limiteze la 
delegația de 24 de persoane prevăzută de U.E.F.A.", nu atît 
oaspeții s-au supărat cît... turbulențll suporteri al lui Feye
noord, lipsiți astfel de prilejul de a se... răzbuna 1 Ei au 
vizat atunci pe jucătorii scoțieni, puși (pentru orice even
tualitate) sub o pază strașnică, asigurată permanent die 48 de 
polițiști, după „matematica" un scoțian egal doi agenți 1

După 1—2 în deplasare șl l—o acasă, Feyenoord s-a califi
cat pentru optimile de finală, dar succesul el a fost șl este 
regretat la nivelul autorităților din Rotterdam. „Cum Feye
noord continuă — s-a auzit o voce din anturajul primăriei — 
continuă șl bătăile de cap pentru noi ! Mai bine se termina 
totul...". O asemenea stare de spirit ne scutește, credem, de 
orice alte comentarii.

Ovidiu lOANIȚOAIA

U.E.F.A. A HOTÂRIT : 
OLANDA - CIPRU 0-3 I

Comisia de disciplină a 
U.E.F.A. a luat In discuție in
cidentul petrecut la Rotterdam, 
cu prilejul meciului dintre re
prezentativele Olandei șl Cipru
lui din preliminariile C.E. După 
cum se știe, la Începutul jocu
lui, la scorul de 1—0, din tri
bune a fost aruncată o petardă 
artizanală care i-a pereclltat in
tegritatea corporală portarului 
cipriot Haritou, nevoit să pără
sească terenul. In consecință, în 
urma actului nesăbuit al unul 
spectator olandez, U.E.F.A. a a- 
nulat rezultatul de pe teren (8—0 
pentru Olanda) și a omologat 
partida cu 3—0 în favoarea Ci
prului. Pe de altă parte, terenul 
Feyenoord din Rotterdam a fost 

lament care-1 protejează pe 
campion cu păstrarea titlului șl 
la scor egal.

Iată motivațiile remizei rapi
de din a 12-a partidă, care mar
chează exact jumătatea de ' par
curs a întîlnirli-maraton. „Stătu 
quo" deci, pe tabela de scor. Ca 
o curiozitate, cu Kasparov la 
alb, n-a mai fost o „Engleză" 
(după l.c4), Karpov evltînd-o cu 
un răspuns abil (l...e6), care a 
adus jocul într-o „Slavă" liniști
tă. Suficiente motive pentru Gar
rl, ca să propună remiza la mu
tarea 21. Acceptată 1

G. Kasparov — A. KarpoV 
(C.M. ’87 partida a 12-a) l.c4 e6
2.Cc3  dS 3.d4 Ne7 4,c:d5 e:c5 5.NM 
Cf6 6.e3 NfS 7.Cge2 0—0 8-Tcl cS 
9.Cg3 Ne6 10.Nd3 Te8 ll.DbS Db6 
12.DC2 Cbd7 13. 0—0 g6 14.h3 Nf8 
15.Cge2 Tac8 16.Dd2 Ch5 17.Nh2 
Cg7 18,g4 Dd8 19.(3 Cb6 2O.b3 Nas 
21.TC2 remiză.

La scorul general de 6,5—5,5. 
șalangerul are albele tn partida 
a 13-a (Rd. V.).

suspendat pînă la 31 Iulie 1990, 
iar federația olandeză amendată 
cu o mare sumă de bani. In ur
ma acestei decizii, clasamentul 
grupei a 5-a a C.E. se prezintă 
astfel :
1. Olanda
2. Grecia
3. Polonia
4. Ungaria
5. Cipru

7 4 2 1 8— 4 1#
7 4 12 12—10 9
8 3 2 3 9—11 0
7 3 0 4 12—11 6
7 115 6-11 3

Ultimele meciuri: 2 decembrie: 
Ungaria — Cipru; 16 decembrie: 
Grecia — Olanda. Partida din 16 
decembrie căpătă astfel un ca
racter hotărîtor: tn cazul unei 
victorii a selecționatei Greciei, a- 
ceasta se va califica pentru 
„Euro ’88".

F.I.F.A. : 2-0 PENTRU 
„OLIMPICII" POLONEZI I

• De-a lungu» prodigioasei sale cariere 
sportive, ilustrul atlet cehoslovac Emil 
Zatopek a adunat zeci șl zeci de medalii 
de la concursurile la care a participat, în 
marea majoritate a cazurilor el fiind me
reu printre fruntași. El bine, această co
lecție impresionantă de medalii practic 
nu mal există I Emil șl-a păstrat doar 
medaliile olimpice (patru de aur șl una 
de argint) iar pe celelalte le-a dăruit ca 
premii la diferite concursuri de atletism 
rezervate copiilor, Zatopek fiind astăzi un 
neobosit organizator de concursuri pentru 
copil, fllndu-le totodată sl un apropiat În
drumător.

tn legătură cu atletismul de astăzi, Za
topek declară : „Atletismul contemporan
este o cu totul altă lume declt cea In ca
re am concurat eu. Dacă astăzi atlt de 
mulți oameni aleargă șt fac sport, 
mare măsură este și meritul celor 
generația mea. Șl ------ *— " —
bucură foarte mul’
• Fotbalistul 

fost, nu cu prea 
nu doar cel mai 
Germania, ci chiar printre cel mai buni 
din lume, atlt ca mijlocaș cit și ca libe
ro. In ceea ce privește postul de libero. 
Beckenbauer consider’ că cel ce-1 ocupă 
este, tn același timp ultimul apărător dar 
și primul atacant „Nimeni nu se naște 
libero, dar poate deveni cu timpul. Este 
un post greu, poate cel mai gren dintr-o 
echipă, pentru că el pretinde o bogată 
experiență, o tehnică fără cusur șl o per-

fectă intuiție a jocului. Cînd am jucat li
bero aveam o bogată experiență ca mij
locaș. Trebuie să recunosc că dacă m-am 
putut impune asta s-a datorat și Iul 
Schwarzenbeck, care desfășura o activita
te extraordinară șl neobosită In defensivă. 
Am strălucit datorită lui 1 Astăzi Insă 
concepția despre rolul libero-ulul s-a 
schimbat, acest post fiind ocupat tot mai

CALEIDOSCOP DIVERSE

In 
din 
măacest fapt, evident, 

1"
Franz Beckenbauer 
multă vreme , în urmă, 
bun jucător din R.F.

mult de... portari. în Bundesliga sînt frec
vente cazurile cînd portarii Intervin deci
siv. cu piciorul sau cu capul, in afară 
propriului lor careu. In meciul dintre Ba
yern și Sredeț Sofia, de exemplu. Jean- 
Marie Pfaff a ieșit decisiv de două-tre i, 
ori pînă pe Ia 30 m pentru 
mingea cu capul"...

Șț cînd te gîndești că acum cîțiva ani. 
pe cînd era antrenor la Baia 7" 
rel Mateianv intuise rolul de libero al 
portarului Ariclu, apărătorul buturilor 
maramureșene Intervenind deseori cu 
succes pentru a stăvili șt respinge atacu
rile adverse, așa cum fac astăzi, ca nou
tate, portarii din Bundesliga I
• CIclista franceză Jeannie Longo este. 

Indiscutabil, alergătoarea nr. 1 In cursele 
de fond. în palmaresul său, spre exemplu, 
figurează prestigioase v ctoril în Turul 
Franței (1987), Turul Columbiei (1987), Tu

a respinge

Mare. Vio- 
de libero

rul Norvegiei (1987), Turul Texasului 
(1985 și 1986). campioană mondială la fond 
(1985—1987), Ia urmărire (1986). Pe velo
drom, Jeannie Longo deține 11 recorduri 
mondiale. în aer liber și pe teren acope
rit, la altitudine și ta nivelul mării. între 
acestea șl recordurile orei : 44,718 km la 
Grenoble — 1986 (indoor), 43,587 km la 
Milano — 1986 (la nivelul mării, pînă la 
500 m) șl 44,933 km la Colorado Springs 
— 1987 (la altitudine). Ultimul dintre 
cestea este de o foarte bună valoare, 
acest sens amintim că marele ciclist Ita
lian Fausto Coppl obținuse într-o 
doar cu puțin mal mult : 45,871 km. Se a- 
preciază, însă, că este ta puterile ciclis- 
tel franceze să obțină un rezultat mal 
bun decît al regretatului alergător italian.

„Cînd am luat startul (ora 19) tempera
tura era bună, dar frigul s-a lăsat deoda
tă, iar eu l-am resimțit din plin, a de
clarat Longo. Am avut senzația că mă su
foc, iar sciatica Ia șoldul sting s-a redeș
teptat. Am fost Incapabilă să pedalez mal 
repede, deși doream s-o fac. Mă aflu tn șa 
încă din luna martie (tentativa a avut Ioc 
la 23 septembrie) șl resimt o oboseală fi
rească. Șl totuși poate că puteam realiza 
mal mult de 45 km/h dacă n-ar fi fost 
vintui atlt de puternic, care m-a deran
jat. Anul viitor voi mal face o tentativă 
să trec de 45 km într-o oră, pe velodro
mul de la Moscova sau de Ia Ciudad de 
Mexico. Vol vedea. în orice caz, încerca
rea nu va mai avea Ioc atît de tîrz.îu

Romeo VîLARA

a- 
In

oră

F.I.F.A.: a luat în discuție în
tîlnirea din preliminariile olim
pice dintre Polonia si Danemar
ca, încheiată, la Szczecin. cu 
2—0 In favoarea echipei daneze. 
Federația poloneză a înaintat o 
contestație la F.I.F.A. specificînd 
că oaspeții au folosit pe jucăto
rul Frimann (de la Anderlecht) 
care, conform regulamentului, nu 
avea dreptul să apară în repre
zentativa olimpică, deoarece a 
evoluat în mal multe meciuri 
din preliminariile Campionatului 
Mondial. F.I.F.A. a validat con
testația și a omologat rezultatul 
cu scorul de 2—0 în favoarea 
selecționatei Poloniei. în urma 
acestui rezultat. clasamentul 
grupei se prezintă astfel: Dane
marca 6 p (din 4 jocuri), R. F. 
Germania 4 p (3 j), Polonia 3 
p (3 J), România 3 p (4 j). Gre
cia 0 p (2 j). Următorul meci, la 
18 noiembrie, la Aarhus: Dane
marca — R.F. Germania.
• La Belgrad. în meci pentru

preliminariile C.E. de tineret: 
Anglia a întrecut cu 5—1 (3—1)
formația Iugoslaviei. în cadrul 
aceleiași competiții, selecționata 
Portugaliei a învins pe teren 
propriu, cu 2—0 (1—0), echipa
Elveției.
• tn meci pentru „Cupa Bal

canică". echipa bulgară Sllven a 
întrecut pe teren propriu, cu 4—0 
(1—0), formația Heraktls Salo
nic. Golurile au fost înscrise de 
Stefanov (2), Stolkov și Demirev.
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