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Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
' La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, luni. 16 
noiembrie, a sosit in Capitală 
tovarășul Mengistu Haile 
Mariam, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc din Etiopia, pre
ședintele Republicii Populare 
Democrate Etiopia, care efec
tuează o vizită oficială de pri
etenie in țara noastră.

Noul dialog la nivel înalt ro- 
mâno-etiopian reprezintă un 
moment de deosebită importan
tă în dezvoltarea bunelor rela
ții de prietenie și colaborare 
dintre țările șl popoarele noas
tre, constituind, totodată, un 
aport de seamă la promovarea 
cauzei păcii, a progresului și 
înțelegerii internaționale.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aero
portul Otopeni, împodobit săr
bătorește.

Aeronava specială cu care a 
călătorit șeful statului etiopian 
a aterizat la ora 12,45.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a intîmpinat cu căldură pe to- , 
varășul Mengistu Haile Mariam, 
pe ceilalți oaspeți. Cei doi 
conducători de partid și de stal 
și-au strins miinile cu prietenie.

Solemnitatea primirii oficiale 
s-a încheiat cu defilarea gărzii 
de onoare.

Numeroși locuitori ai Capita
lei aflați pe aeroport au acla
mat cu însuflețire pentru prie
tenia româno-etiopiană. Ei au 
dat astfel expresie satisfacției 
pentru noua vizită in România 
a șefului statului etiopian cu 
convingerea că aceasta va con
tribui la întărirea și dezvolta
rea și mai puternică a colabo
rării și conlucrării reciproc a- 
vantajoase dintre țările și po
poarele noastre.

în aplauzele celor prezenți, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mengistu Haile Mariam au 
părăsit aeroportul, îndreptîn- 
du-se spre reședința rezervată 
înaltului oaspete.

La reședință, cei doi condu
cători de partid și de stat s-au 
întreținut într-o atmosferă 
cordială.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a intîlnit luni după-amiază, 
la Palatul Consiliului de Stat, 
cu tovarășul Mengistu Haile 
Mariam, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc din Etiopia, pre
ședintele Republicii Populare 
Democrate Etiopia, care i-a 
făcut o vizită protocolară, 

întilnirea dintre cei doi con
ducători de partid și de stat, 
premergătoare convorbirilor o- 
ficiale, s-a desfășurat sub sem
nul stimei și respectului re
ciproc. al bunelor relații de

JUDOUL NOSTRU LA ORA CAMPIONATELOR MONDIALE
• „(ci 5“ pentru întrecerea de la Essen Pregătirile 

au lost mai serioase ca oricind
Joi, In localitatea vest-ger- 

mană Essen, încep Campiona
tele Mondiale de judo, compe
tiție organizată din doi in doi 
ani. Prezenți la trei ediții, 
sportivii noștri au reușit une
le performanțe : o medalie de 
argint cucerită de Constantin 
Niculae. la Maastricht (Olan
da) in 1981 si două de bronz, 
obținute de Mircea Frăției șt 
Mihai Cioc; în 1983, la Mosco
va. Adevărul este că la „mon
diale" se ajunge extrem de a- 
nevoios pe treptele podiumului 
de onoare Sint atît de mulți 
concurenti valoroși, incit nici 
un fel de tragere la sorți nu 
poate oferi un culoar favora
bil. Băieții noștri știu foarte 
bine acest adevăr șt, de aceea, 
s-au pregătit cu maximă aten
ție. Au făcut un stagiu la 
Piatra Arsă pentru fortificare la 
altitudine și, în cele din urmă, ‘ 

prietenie șl colaborare stator
nicite între țările și popoarele 
noastre.

★
La Palatul Consiliului de Stat 

au început, luni, convorbirile 
oficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Mengistu Haile Mariam, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
din Etiopia, președintele Repu
blicii Populare -Democrate E- 
tiopia.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a salutat cu căldură noua vi
zită în țara noastră a conducă
torului partidului și statului e- 
tiopian, exprimînd convingerea 
că aceasta va contribui la ex
tinderea raporturilor de priete
nie și colaborare dintre Româ
nia și Etiopia, corespunzător 
aspirațiilor de progres și dez
voltare liberă și independentă 
ale popoarelor noastre.

Tovarășul Mengistu Haile 
Mariam a mulțumit pentru in
vitația de a vizita România, 
pentru ospitalitatea de care se 
bucură în țara noastră, ma- 
nifestîndu-și, totodată, încrede
rea că schimbul de păreri cu 
președintele României, înțelege
rile la care se va ajunge vor 
deschide noi" perspective rela
țiilor româno-ctiopiene, atît pe 
plan bilateral, cit și în sfera 
vieții internaționale.

In cadrul convorbirilor a 
fost examinat stadiul relațiilor 
bilaterale, precum și perspecti
vele de dezvoltare, în conti
nuare, a acestora. în conformi
tate cu acordurile și înțelege
rile convenite cu prilejul în- 
tîlnirilor la cel mai înalt nivel.

S-a apreciat că amplificarea 
continuă a conlucrării româno- 
etiopiene pe multiple planuri 
este în folosul și spre binele 
ambelor țări și popoare, al cau
zei păcii, colaborării și înțele
gerii între națiuni.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, luni, la Palatul Consi
liului de Stat, un dineu ofi
cial în onoarea tovarășului 
Mengistu Haile Mariam, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
din Etiopia, președintele Repu
blicii Populare Democrate Etio
pia.

în timpul dineuiui, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Men
gistu Haile Mariam au rostit 
toasturi, urmărite cu viu inte
res și subliniate cu aplauze.

în sala lor de la Complexul 
Sportiv „23 August" din Capi
tală, pentru tehnica propriu- 
zisă. Unele amănunte privind 
preparativele lor le-am aflat 
ieri, vizitîndu-i ia ultimele 
antrenamente. Cei doi tineri 
antrenori, loan Petrof și Con
stantin Niculae ne-au pus în 
temă cu tot ce ne interesa.

Mai întii, am vrut să știm 
cine va concura in marea are
nă a C.M. Pentru doi dintre 
competitori, ni s-a spus, alege
rea a fost făcută aproape din... 
start. Este vorba de Mihai 
Cioc campionul european al 
„greilor" — titlu cucerit spec
taculos. în primăvară, la Pa
ris — șl de Ilie Șerban, cam
pion continental la categoria 
semiușoară, la llamar (Norve
gia), în 1985 După recentele 
Campionate Europene de ti
neret nu s-a mai pus proble
ma selecției nici la „super-

ȘEDINȚA CONSILIULUI
Luni, 16 noiembrie 1987, a 

avut loc ședința Consiliului de 
Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

Consiliul de Stat a examinat 
Raportul cu privire la rezulta
tul alegerilor generale de depu- 
tați în consiliile populare mu
nicipale, ale sectoarelor muni
cipiului București și Sectorului 
agricol Ilfov, orășenești și co
munale.

Consiliul de Stat a apreciat 
că alegerile de la 15 noiembrie, 
desfășurate într-o atmosferă de 
înaltă responsabilitate civică, 
de profundă angajare revolu
ționară și patriotică, reprezintă 
o puternică afirmare a unită
ții întregului popor în jurul 
partidului, al secretarului său

ȘEDINȚA BIROULUI
AL FRONTULUI

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președinte
le Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, a avut loc, 
luni, ședința Biroului Execu
tiv al Consiliului Național al 
Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste.

Biroul Executiv a analizat 
Raportul cu privire la rezulta
tul alegerilor generale de de- 
putați in consiliile populare 
municipale, ale sectoarelor mu
nicipiului București și Sectoru
lui agricol Ilfov, orășenești și 
comunale, care s-au desfășurat 
in ziua de 15 noiembrie 1987.

în vederea partidei cu reprezentativa Austriei

LOTUL FOTBALIȘTILOR „TRICOLORI" A
9 Astăzi echipa noastră va susține ultimul

antrenament, pe
VIENA, 16 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Lo
tul reprezentativ de fotbal a 
ajuns în capitala Austriei, luni 
Ia amiază, fiind intîmpinat de 
conducători ai Federației de 
fotbal a tării gazdă și de nu- 

ușoară", din moment ce Dragoș 
Bolbose a cucerit acolo. la 
Wroclaw, medalia de aur. In 
cumpănă a stat doar alegerea 
la categoriile semimijlocie și 
mijlocie, unde erau patru can
didați de valoare egală : Iulian 
Rusu și Florin Lascău, respec
tiv Petre Anițoaie și Nicolae 
Iosif. Primii au înclinat balan
ța în favoarea lor după com
portarea la antrenamente și 
după indicatorii biologici ai 
Centrului de Medicină Spor
tivă.

Deci, la Essen vor concura 
Dragoș Bolbose (superușoară), 
Ilie Șerban (semiușoară), Iuli
an Rusu (semimijlocie), Petre 
Anițoaie (mijlocie) si Mihai 
Cioc (grea și open). Exceptîn- 
du-l pe Mihai Cioc. ceilalți 
sint debutanți la C.M.

Cum s-au pregătit sportivii 
noștri fruntași 1 Firește, nu 
intenționăm să intrăm în amă-

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag 2-3) 

general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii, că ele exprimă în cel 
mai înalt grad adeziunea depli
nă a cetățenilor patriei Ia po
litica internă și externă a 
partidului și statului, voința de 
neclintit a întregii națiuni de 
a transpune neabătut în viață 
hotărîrile istorice ale Congre
sului al XIII-lea al partidului, 
Programul partidului de făuri
re a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a exprimat, în numele conduce
rii partidului, al Consiliului 
Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, satis
facția deplină pentru rezulta
tele alegerilor de depufați în

EXECUTIV AL CONSILIULUI NATIONAL 
DFMOCRAJIFI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Biroul Executiv a subliniat că 
participarea masivă a cetățeni
lor patriei la alegeri, voturile 
acordate candidaților F.D.U.S. 
constituie o puternică manifes
tare a democrației noastre 
muncitorești-revoluționare, a u-, 
nității indestructibile a între
gii națiuni in jurul partidului, 
al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
hotăririi nestrămutate a po
porului nostru de a înfăptui in 
mod exemplar mărețele obiec
tive stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, planuri
le și programele de înflorire 
continuă a tuturor localităților 
tării, de dezvoltare multilate
rală a patriei, de ridicare a ei

stadionul Prater
meroși reprezentanți ai presei 
și radioteleviziunii austriece. 
Aici, în cercurile fotbalistice 
din Viena. se comentează am
plu situația de la direcția teh
nică a reprezentativei Austriei, 
determinată de demisia antre
norului B. Elsner, care a a- 
nuntat că va fi pentru ultima 
oară pe banca tehnică a echi
pei gazdă. Pentru succesiunea 
lui candidează trei personali
tăți din lumea fotbalului aus
triac, arhicunoscutul antrenor 
Happel, care a lăsat însă să 
se înțeleagă că nu va accepta 
funcția, și alti doi foști interna
ționali austrieci. Bouzek . șl 
Krankl. Tocmai această situație 
face ca ambiția selecționerului 
demisionar să ereeze o atmos
feră de mare concentrare în 
grupul naționalei austriece. 
Formația defintivă pentru par
tida cu echipa României va fi 
anunțată în cursul zilei de 
marți (n.r. azi). Componența

PRIMA MANȘĂ A DERBYUUR DINAMO - CRIȘUL LA POLO
Echipele care-și dispută, de 

cîtiva ani. supremația in spor
tul cu mingea pe apă din tara 
noastră. Dinamo București și 
Crișul Oradea, se întîlnesc as
tăzi și mîine. în Capitală. în 
jocuri restante din cadrul eta
pei duble cu numărul șapte a 
campionatului Diviziei A. A- 
ceste partide, urmărite mereu 
cu un deosebit interes de iu
bitorii poloului. sint programa-

DE STAT
consiliile populare și a adresat 
cele mai calde mulțumiri ale
gătorilor, tuturor cetățenilor 
care și-au dat votul candidați
lor Frontului Democrajiei și 
Unității Socialiste.

Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe depu
tății aleși în consiliile popu
lare și le-a urat succes în în
deplinirea în cele mai bune 
condiții a mandatului încredin
țat de alegători.

în temeiul articolului 94 din 
Legea electorală a Republicii 
Socialiste România, Consiliul de 
Stat a hotărît ca rezultatele 
centralizate ale alegerilor ge
nerale de deputați în consiliile 
populare municipale, ale sec
toarelor municipiului București 
și Sectorului agricol Ilfov, oră
șenești și comunale să fie date 
publicității.

pe noi culmi de .progres si oi- 
vilizație.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciind 
că alegerile de la 15 noiembrie 
s-au desfășurat in bune con
diții, a adresat, în numele Bi
roului Executiv al Consiliului 
Național al F.D.U.S., calde 
mulțumiri tuturor alegătorilor, 
pentru votul dat, pentru încre
derea acordată candidaților 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste și a cerut de- 
putaților aleși să acționeze, cu 
dăruire și spirit revoluționar, 
pentru a-și îndeplini mandatul 
încredințat, obligațiile față de 
cetățeni, pentru a asigura bu
na desfășurare a întregii acti
vități economice si sociale.

SOSIT LA VIENA
Iotului, anunțat și în ziarul 
nostru, și din care, față de e- 
chipa care a evoluat în meciul 
cu Spania, nu lipsesc decît doi 
jucători. Meslender și Kienast, 
arată intenția lui Elsner de a 
prezenta în linii mari același 
.11“. care însă s-ar putea să 
apară cu o înlocuire de ultim 
moment : Rodax (22 de ani. un 
ioc în reprezentativă) să fie 
preferat cunoscutului Schachner. 
Presa subliniază însă și marea 
dorință a echipei Austriei de a 
încheia cu o victorie prelimina
riile ..Euro ’88“. lucru care vor
bește de la sine despre dificul
tatea partidei.

Dar. gradul mare de miză al 
intîlnirii este, desigur, cunos
cut foarte bine și de jucătorii 
noștri, cu care ne-am întreți
nut pe drumul de la Oradea la 
Viena. completînd seria decla
rațiilor transmise deja de la 
Băile Felix. Și să începem cu 
Piturcă. autorul a patru goluri 
în partida de campionat cu 
5.C. Bacău, care si în meciul

Eftimie IONESCU
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te azi. de Ia ora 15, iar mîine 
de Ia ora 11. în Bazinul FIo- 
reasca. '

Tot acum au loc meciurile 
Voința Cluj-Napoca — Steaua, 
din etapa a noua, in timp ce 
intîlnirile I.L. Timișoara — 
Crișul și Vagonul Arad — Ra
pid București, din cadrul ace
leiași etape, se dispută joi si 
vineri.



ÎN ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE 0 FRUMOASA ÎNTRECERE PE OLT,
• Numeroase competiții interne == talente care bat la 
porțile afirmării — 
ouf*ul

dl Lotul național a încheiat... „time- CU MULTI CONCURENTI LA START
Lată că și „noul 

halterelor noastre 
tn continuare, 
țat i întrecerile balcanice 
putate de curînd la ’ 
(într-o sală 
curi. , “ 
une). Spunem noul val, 
indcă echipa prezentată 
podiumul de concurs 
competiției a fost 
In majoritate din 
foarte tineri, 
ori. Aceasta nu a împiedicat 
Insă obținerea unui presti
gios succes — cîștigarea de
tașată a întrecerii pe echipe 
și obținerea a nu mai pu
țin de 29 (!) de medalii 
in întrecerile individuale. O 
remarcă specială 1 se cuvine 
lui Traian Cihârean (cat. 52 
kg), intrat în posesia a 3 
medalii de aur prin cele tot 
atîtea recorduri naționale 
stabilite : 108 kg ta smuls
(v.r. 107,5), 135 la aruncat 
(130) șl 242,5 la total (230). 
La categoria 90 kg, 
Osiac (și el tot 3 
de aur) a stabilit un 
record de juniori ta smuls : 
după 
șise, 
vechi 
Nieu 
Osiac
rezultat de 
tal la vîrsta 
al record de juniori a 
stabilit la categoria 100 
nrin Constantin 
„aruncat** 
frumoase 
Dorel ,
Negreanu (ambii 
cat. 60 kg), primul cîștîgînd 
aruncatul (155) și totalul 
(275), iar cel de-al doilea 
smulsul (120). în fine, să 
menționăm și evoluția bună 
a veteranului lotului. Gheor- 
ghe Maftei (cat. 56 kg), care, 
la cei 32 de ani ai săi, și-a 
adjudecat două medalii, la a- 
runcat șl total. Maftei — 
„ultimul mohican" al 
generații care a deschis 
mul spre medaliile 
competiții

MECIUL ________
MANIA la juniori, desfășurat 
la Oîsztyn, s-a încheiat cu

val“ al 
confirmă, 

cîștigînd deta- 
‘ * dis- 

Tirana 
___ CU 4000 de lo- 

plină la fiecare reuni- 
- - fi-

pe 
al 

alcătuită 
sportivi 

unii încă juni-

formației noastre, 
Punctele victorioase 

ordinea

succesul 
scor 6—4. 
au fost obținute, în 
categoriilor, de către Tr. Cihă- 
rean (52 kg.), D.
(60), V. Roșu (67), N. 
(90), V. Mereuță .......
Cutiei (+110),

CONCURSUL
CAN aJ juniorilor 
tat zilele trecute .. _ , ,
avut următorii cîștigători : cat. 
52 kg : N, Fodor (CSM Cluj- 
Napoca) 187,5 ; 56 kg 
bu (Clujeana) 207,5 ; 60 
D. Utvineanțu (Unirea 
ralia) 222,5 ; 67,5 kg

Negreanu
Osiac 

(100) și A.

REPUBLI- 
mid, dispu
ta Onești, a

Nicolae 
medalii 

nou

ne tn primăvară depă- 
„prag" 

lui 
i pe

cu 167 kg, un 
de clțiva ani al 
Viad iată-1 acum 

smulgînd 170 kg 
nivel 

juniorilor.

200 
au

Mateeș

continen-
Un 

fost 
kg. 

TTrdca, care a 
kg. Succese 
mai obținut 
și Dumitru 

evoluînd la

unei 
dru- 

marilor 
internaționale... 

POLONIA—RO-

A. Sir- 
kg : 

Alba 
A. Ferri 

(Steaua) 287,5 ; 75 kg : T. Ka- 
raffa (CSM Bistrița) 310 ; 82,5 
kg : S. Vlad (Rapid București) 
295 ; 90 kg : S. Dragoș (Olim
pia București) 340; 100 kg: V. 
Mereuță (Olimpia București) 
355; 110 kg: V. Viski (CSM 
Clui-Napoca) 262,5.

SAPTAMÎNA VIITOARE, 
mal exact între 26—29 noiem
brie, la Bistrița, se vor des
fășura Campionatele Naționa
le ale seniorilor. Federația 
de specialitate ne-a anunțat 
că la aceste întreceri nu vor 
participa membrii lotului olim
pic, care abia și-au încheiat 
perioada de refacere de după 
C.M. Iată, așadar, o excelentă 
ocazie pentru sportivii cotați 
(deocamdată) ca făcînd parte 
din eșalonul valoric secund 
de a ataca mal viguros. cu 
șanse sensibil sporite, titluri
le de campioni ai țării. Dar, 
mal ales, rezultatele de nivel 
superior.

LOTUL NAȚIONAL, fiindcă 
l-am reamintit, 
tiv - - -
pînă 
teva
Și ---- -------------
naționale vor veni să testeze 
gradul de pregătire ț in aoeas- 
tă Idee, antrenorul lotului, 
Ștefan Achim, ne informa că, 
începînd de ieri, halterofilii 
fruntași efectuează un scurt 
stagiu de pregătire la Slănic 
Moldova, scopul fiind reaco- 
modarea cu efortul susținut, 
după amintita perioadă de 
refacere.

are ca obiec- 
major J.O. 1988. Sigur, 
atunci mai slnt d- 
luni, interval In care 

alte competiții inter

Sorin SATMARI

Pe Olt, la Călimănești, s-a 
desfășurat Concursul Republi
can de mare fond la caiac- 
canoe, întrecere care, pe dis
tanțe de 20 km (băieți) ți 10 
km (fete), a reunit numeroși 
tineri, reprezentanți ai 28 de 
cluburi și asociații sportive din 
întreaga țară. A fost O com
petiție bine organizată de fe
derația de resort ți C.J.E.F.S. 
Vîlcea, o dispută pentru întîie- 
tate de rară frumusețe, de ma
re spectacol, fiecare competi
tor căutînd parcă, printr-o e- 
voluție de excepție, să încheie 
în stroc ridicat un sezon care 
a avut darul să ne bucure doar 
in prima lui jumătate.

La caiac dublu, Daniel Sto- 
ian și Angelin Velca, campioni 
mondiali anul trecut, la Mont
real, au gîndit, ca de fiecare 
dată, cursa, vîslind cu econo
mie, adică atît cit trebuia ca 
să nu piardă contactul cu plu
tonul fruntaș șl declanșînd in 
final acel sprint irezistibil care, 
nu o dată, le-a adus medalii. 
Clasament: 1. Daniel Stoian,
Angelin Veîea (Steaua) 1 h 28:28.
2. .Gh. .. ............
(Steaua) lh 28:29, 3. Ionel Con
stantin, Nicolae 
(Steaua) lh 28:31, 4. Boris Pe
dro, Ionel Oprea 
lh 29:52. La fete, proba de caiac 
dublu a fost cîștigată de Ma
rina Bituteanu și Luminița 
Munteanu de la Dinamo (44:29), 
un echipaj tînăr, bine sincro
nizat, mereu pe podiumul de 
premiere ta ultimele regate. Pe 
tocurile următoare: 2. Silvia
Beliciu, Cristina Feșteu (CSM 
Pitești, Triumf București) 44:30,
3. Fănica Drăgușin, Elvira Tufă. 
(CNU Construcții) 44:34. 4. Te- 
cla Borcănea, Ana Larle (Steaua. 
Dinamo) 45:05.

Poate nici o cursă de mare 
fond nu e urmărită mai în
deaproape ca proba de canoe 
simplu : 20 000 de metri, deci 
aproximativ 8 000 de lovituri de 
pagae, intr-un tempou care 
stîrnește admirație șl, deopo
trivă, respect. Lume multă, 
așadar, pe faleza cea nouă a 
bătrînului Olt, pentru a cu
noaște pe cei mai în formă 
canoist la ora actuală. El s-a 
dovedit a fi Fiodor Gurei, de 
la clubul Dinamo București, un

Nițu, M. Firfirică

Feodosei

(Dinamo)

sportiv tenace, cu multă expe
riență pe pistele de apă. A 
fost, în primul rînd, o victorie 
a voinței, a dorinței de auto- 
depășire, Fiodor Gurei fiind, 
cîndva, component al lotului 
reprezentativ. Clasament : 1. F. 
Gurei (Dinamo) lh 46:56, 2. Va
sile Condrat (Danublu Tulcea) 
lh 46:58, 3. Petru Danilov (Di
namo) 11,46'59. în afară de con
curs : Aurel Macarencu (Steaua) 
lh 46:57.

Mihacla Nedejde (Steaua) a 
încheiat pe primul Ioc cursa 
de caiac simplu fete (47:52), 
lucru firesc dacă avem In ve
dere conștiinciozitatea și pu
terea de muncă a acestei ti
nere sportive. Tn poziția se
cundă, o și mai tînără vîslașă, 
Sanda Niculae, junioară la Di
namo (48:16). Apoi : 3. Geno- 
veva Marinache (Steaua) 48:17, 
4. Gabriela Milășescu (CSȘ 2 
Buc.) 49:19, 5. Nicoleta Slmlon 
(Triumf) 49:20, 6. Anișoara Bre- 
zuică (CSȘ Constanța) 49:41.

Celelalte 
piu (b) : 
(Dinamo) 
dru Popa 
Viorel 
lh 37:21, 4. Adrian
(Steaua) lh 37:23, 5. Alexandru 
Dulău (Steaua) lh 37:27, 6.
Ion Milosoiu (Dinamo) lh 37:33; 
canoe dublu : 1. Vasile Lehaci, 
Vasile Afanase (Steaua) lh 34:52, 
2. Valentin Simion, Vasile Za
har (CSM Iași, Danubiu Tul
cea) lh34:54, 3. Grigore Obreja, 
Gheorghe Andriev (Steaua, Di
namo — ultimul In afară de 
concurs) lh 35:53. Clasament ge
neral : 1. Steaua 94 p, 2. Di
namo 76,5 p, 3. Danubiu Tul
cea 13,5 p.

rezultate : caiac sim-
1. Dorin Soroccanu 

lh 37:03, 2. Alexan- 
(Steaua) lh 37:04, 3. 

Polocoșer (Dinamo)
4. Adrian Scoică

Vasile TOFAN

JIDOUL NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

După recentele partide-test ale popicarilor

nările. Ar fi și prea multe. 
La un singur antrenament 
pentru dezvoltarea forței, de 
pildă, un judoka a ridicat, in 
funcție de categoria'de greu
tate, tone ți tone de haltere. 
Obiectivul propus pentru „mon
diale" este ca țara noastră si

r care
a ~e 

ce ne-au

CURSA PENTRU TITULARIZARE CONTINUĂ...

AZI, ETAPA IN DIVIZIILE A
In nouă orașe din țară se 

desfășoară astăzi cea de a pa
tra etapă a Campionatelor Re
publicane de volei 
și feminin, 
program :

FEMININ.
Chimia 
lina 
C.F.R. 
C.S-M. 
lăți - . .
Rosie — Rapid București (Sala 
M.I.U., -

după
— masculin 

următorul

Oltcit
Vîlcea,

Craiova — 
Peni ci- 

Universi tatea
Rm.

Iași _______
Craiova, Dacia Pitești — 
Sibiu, C.S.U. Rapid Ga- 
Știința Bacău, Flacăra

ora 14). Medul Farul

O SÂPTÂMiNĂ

Constanța — 
a fost -amina 

. MASCULII 
C.F.R. Crai 
Suceava, / 
reș Tg. RJ 
Sănătatea. Oi 
mo Zală/’ — 
șoara, Dinan 
namo Viitori 
namo, ora 12 
Explorări M< 
fost amînat.

DE E
ÎN CAMPIONATELE NA
Săptămina aceasta se joa

că baschet aproape zi de zi, 
fiind programate o serie de 
meciuri in cadrul Diviziilor A 
și B. Mîine și joi se vor desfă
șura meciurile I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București — Steaua (m, A ; 
sala Construcția I.C.E.D., ora 
17 și. respectiv, ora 10), Rapid 
București — Dinamo București 
(m, A ; sala Rapid, în fiecare 
zi la ora 16,30), RAMIRA Baia 
Mare — C.S.U. Balanța Sibiu 
(m. A), Rapid București — O- 
llmpia București (f, A ț sala 
Rapid ; în fiecare zi la ora 15), 
Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea - 
Universitatea l 
Cluj-Napoca ( 
I.M.P.S. Salonta — Politehnica 
C.S.Ș. Timișoara (f, A). Joi va a- 
vea loc și întîlnirea C.S.U. 
Oțelul Galați — Politehnica 
Mine-Energie București (m.B),

iar sînibătă : 
disputa jocur 
atît la „A",
• Dcrbyul 

Diviziei mas< 
ret s-a desf 
pele Autoni. 
Universitatea 
Roșu Cluj-N 
gat de pri 
102—95 (52—5 
madă 24, Nic 
tomatica, res 
p. (Octal ian

C.S.Ș. 
(f. A),

Viitorul 
Metalul

ELEVI E
ZALĂU,

UN CENTRU
DE HANDBAL

CARE SE
AFIRMA

Lipsite de aportul cîtorva 
piese de bază (Elena Andrees- 
cu, sancționată pentru indisci
plină ei Iosif Tismănar, care 
s-a retras din activitatea inter
națională), reprezentativele de 
popice ale țării noastre traver
sează o perioadă de reconstruc
ție, specialiștii federației com- 
pletînd loturile republicane de 
seniori cu tineri care s-au re
marcat In actualul campionat 
al Diviziei A.

Cum l-au comportat selec- 
ționabilii în primele teste sus
ținute in vederea C.M. din luna 
mai a anului viitor, de la 
Budapesta 7 Recentele intîlniri 
tur-retur cu valoroasele selec
ționate ale R. D. Germane ți 
Ungariei, desfășurate pe arena 
Olimpia din Capitală, au pri
lejuit noii conduceri tehnice a 
echipelor naționale (Constantin 
Ncguțoiu la fete și Tudorache 
Buzea la băieți) o serie de con
statări. în primul rînd, majo
ritatea sportivilor promovați 
și-au confirmat calitățile care 
i-au afirmat Ne referim la E-

lena Bîrnaz (443, 435, 431, 386), 
la junioarele Adriana Antone- 
sei (415), Liliana Băjcnaru (428, 
418), la Leontin Popp (940, 901, 
865), care au lăsat impresia că 
mai au multe disponibilități. 
Din „vechea gardă** au dat ran
damentul scontat Maria Zsizsik 
(444, 443, 411, 410), Doina Ță- 
gean (435, 419, 404), Stelian Boa- 
riu (932, 922, 913, 860), Erno 
Gergely (928, 916, 880) ți par
țial Elisabeta Albert (419, 389), 
Octavia Ciocîrlan (432, 403, 402), 
Iile Hosu (896, 894), Marian An
drei (894, 877, 868). Ceilalți se- 
lecționabili au ratat exaspe
rant, atît la manșele „pline**, 
cit și la „izolate** Melinda De
meter (404, 387), Florica Lucan 
(411, 391), Gheorghe Silvestru 
(868, 845), Vasia Donos (868, 
863), Alexandru Szekely (847). 
și Bela Fazekaș (843) obținînd 
rezultate sub posibilitățile lor. 
Dacă comportarea cunoscutului 
popicar Gheorghe Silvestru are 
oarecum explicații, el fiind 
pînă acum ținut pe... tușă de 
conducerea echipei Electromu-

1 :

AD'IIMMIIHIA Df SHT I0Î0 PRONOSPORT INTORiltAlA
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 11 NOIEMBRIE 
1987. Cat. 2 : 3 variante 25% a 
14.998 lei ; cat. 3 : 23,25 a 1.935 
lei ; cat. 4 : 64,25 a 700 lei ; cat. 
5 : 158,50 a 284 lei ; cat. X : 
142,75 a 315 lei ; oat. Z : 2.575,00 
a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA
85.941. lei.

• iDintre acțiunile cu caracter 
deosebit din ultimul timp, un 
toc aparte îl dețin TRAGERILE 
LOTO 2, oare deși au o formu
lă relativ simplă, 0-au oiștigat 
un mare număr de adepțl, toc
mai prin avantajele pe eare le 
oferă. Este vorba. In primul 
rlnd de largul evantai al oiști ■ 
gurilor, oare cuprinde autoturis
me „Dada 1300” șl importante 
sume de bani. Un aK avantaj 
este șl acela ol se poate oiștlga

cu numai două numere, fapt 
care particularizează TRAGERI
LE LOTO 2, In raport cu restul 
tragerilor de la sistemul Loto. 
Duminică. 22 noiembrie, partici- 
panțli vor avea din nou ocazia 
să-și Încerce șansele, juclnd eu 
aceeași încredere la TRAGEREA 
LOTO 3, - - -
de afiș” 
Nu uitați 
ticlpă cu
pe

care formează .capul 
al săptămlnil in curs, 
ol la LOTO 3 ae par- 
tax8 unică, <*e 10 lei, 

bilete jucate In oota de 
100% sau 25%. Desigur ei șan
sele de reușită cresc direct pro
porțional ou numărul variante
lor jucate I

• Astăz' este «1 ULTIMA ZI 
pentru a vă procura bilete eu 
numerele favorite la TRAGEREA 
OBIȘNUITA PRONOEXPRES ea
re are loc mflne, miercuri, M 
noiembrie

reș Tg Mureș — care l-a sus
pendat, se pare din motive ne
întemeiate. de vreme ce bi
roul federal n-a ratificat sanc
țiunea respectivă —, restul ju
cătoarelor șl jucătorilor vizați 
nu pot avea nici o justificare, 
deoarece el se află in plin 
campionat divizionar si normal 
ar fi trebuit să fie In ascen
siune de formă. Imprecizie ta 
„canalele" mari ți mici, nesi
guranță In rezolvarea diferite
lor figuri, randament inegal de 
la o manșă la alta — iată nu
mai cîteva din principalele ca
rențe eare denotă că nu s-a 
respectat riguros la secții pro
gramul de instruire stabilit 
pentru membrii loturilor repre
zentative, mai cu seamă 
ceea ce privește intensitatea 
xercițiilor fizice.

Și ar mai fi o problemă : 
cele patru meciuri s-au folosit 
noi formule de echipă, dar nu 
s-au găsit încă formațiile com
plete. în confruntările cu po
picarii unguri, în prima zi bă
ieții noștri au pierdut Ia o 
diferență de numai un punct, 
iar a doua zi fetele au cedat 
doar la 9 p d. Or, de fiecare 
dată, echipele noastre nu au 
avut „deschizători de pîrtie" de 
nădejde, iar ultimele schim
buri — care, de regulă, trebuie 
să mențină avansul sau să 
refacă handicapul — n-au ară
tat calități deosebite pentru a- 
ceste importante posturi. Chiar 
și actualul lider al echipei mas
culine, Stelian Boarlu, cu acel 
modest 63 pd din manșa finală 
la „izclate" a făcut ca popicarii 
noștri să nu cîștige ambele me
ciuri cu reprezentativele Un
gariei.

Așadar, cursa pentru titula
rizare, pentru găsirea unor for
mule ideale va continua In ur
mătoarele Intîlniri internațio
nale, selecționabilii urmind să 
execute la secțiile respective 
un program suplimentar de an
trenament Să-l execute, nu 
ca pînă acum !

In 
e-

în

Troian IOANIȚESCU

se numere printre cele 
cuceresc medalii.

Iată, pentru final, 
spus și doi judoka consacrați, 
Mihai Cioc : „Am concurat la 
•mondiale» în ’79, ta Paris, și 
lin ’83. <la Moscova, dar nu 
prea figuram în calculul ad
versarilor. Acum, după ce am 
devenit campionul Europei, se 
știe, sigur, totul despre 
Am învins mulți judoka 
roși, dar Încă nu m-am 
nit cu nici 
coreean". 
TO. după 
pionatele 
cidentat și n-am mai fost 
mari competiții, 
insă, am terminat 
și merg la «mondiale». Cu spe
ranțe !“

îh frumoasa Sală a sporturi
lor din Zalău,' tinerii handbaliști 
din selecționatele de juniori și 
junioare ale României și Unga
riei și-aii'dat iniilnire — sini» 
bătă și duminică — în parti’de 
amicale. Victoriile au fost 
împărțitei la fefAjn ambele me
ciuri Victoria', a'1 revenit hând3- 
balisfelbr nAa'sțre, iar ta bȘeți 

- oaspeților. Ceea ce ne-a de- 
irțnijiat:șă ășterțiem pe hirtfe*.

mine, 
valo- 
lntil- 
sud- 
„Din

un japonez sau 
llie Șerban i 
•aurul» de ta Cam- 
Europene. m-am ac

ta
Anul acesta

I.E.F.S.-U1

l»ț

Cele două alergări Importante 
ale reuniunii de duminică au re
venit formației antrenate de V. 
Molse. Astfel, „Premiul Satu Ma
re" a fost cîștlgat de Pericol, 
care a confirmat forma sa bu
nă, el fiind beneficiarul distan
țării Iul Vers, al cărui mers pe 
linia dreaptă la sosire a fost ne
regulat (distanțare justă). Cea 
de-a doua victorie a fost obținu
tă de Dedițel, adus la atao la 
momentul potrivit, el fiind rea
lizatorul unul nou record al ca
rierei. o altă formație evidenți
ată a fost cea a lui N. Nicolae 
care, cu N. Nicolae-junior la ti
monă, a obținut două victorii a- 
plaudate de public, cu Dinar (I 
Tufănela. In cursele cailor de 2 
ani, ambii realizind frumoase 
Îmbunătățiri de recorduri. Cursa 
rezervată amatorilor a revenit 
iul N. Niță. eare a realizat cu 
Sugiuc cea de a două victorie 
consecutivă, de această dată In
tr-o excelentă cursă de aștep
tare (păcat că cursele amatori
lor slnt rezervate mereu acelo
rași cal). într-o altă alergare. 
Stejerel, lansat din start, a luat 
repede conducerea, pe care nu 
a mal cedat-o ptnă la sosire, tt- 
nărul E. Iancu realizind prima 
victorie din carieră. Nu putem 
să nu remarcăm cursa realizată 
de R. Arsene cu Fina, eare st-a 
Îmbunătățit serios recordul ca
rierei (1:28,2/km). Porumbița, mi

tei_____
aceste rînduri este îmbucurăto
rul apetit de handbal al publi
cului sălăjan, poate și pentru 
faptul că formația feminină lo
cală, Textila I.A.S., după termi
narea turului Diviziei B, seria 
a Ii-a, n-a cunoscut infrînge- 
rea, acumulînd maximum de 
puncte, cu +99 la golaveraj. 
Așa că formația pregătită de 
inimosul Gheorghe Tadici este, 
cum se spune, cu un picior in 
A. Mai in glumă, mai în serios, 
un alt împătimit al handbalului 
din Zalău, ing. Vasile Rotaru, 
gîndea cu... glas tare despre o 
reuniune la Zalău in competiții
le continentale. Un 
mos pe care, de ce 
dori realitate într-ijn 
mai apropiat. Ar fi 
alt început de drum ____
lăudabilă pe care se înscrie tot 
mai convingător un nou centru 
puternic pe harta handbalului 
românesc. (M. V.)

Recunoscuti 
invățămi' v 
o foarte 
sională pertti 
tră, Liceul i 
Sibiu (patron 
Electromontaj 
Trifu) se ev 
an și pe pla

Foart > mul 
reușit să un 
cultăți, să a, 
în electronică 
De aici, de 
dustrial, s-au 
performeri, u 
mindu-se și 
onal. Profeso 
fizică Alexar 
peste 18 ani 
spunea : „Avi 
conștiincioși, 
gă materiile ■ 
tica, fizica, t 
levii noștri 
sportul de 
bucură foarte 
de o sală de 
tată, cu apa 
practicării jcx 
și volei), pre 
ren bitur ai

INTREPRIN

vie fru- 
nu l-am 

viitor rit 
poate un 
pe calea

nată fără greșeală de V. Minai, 
a produs una din surprizele zi
lei, Iar Norela și-a Îmbunătățit 
șl ea recordul, arătînd că mai 
are rezerve.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Norela (Marinescu) 1:35,1. 
Cota: cîșt. 22. Cursa a Il-a: 1. 
Stejerel (Iancu) 1:30,9; 2. Casi- 
an; 3. Sucitu. Cota: cîșt. 90, ev. 
84. ord. triplă 301. Cursa a IlI-a: 
1. Sugiuc (Niță) 1:26,1. Cota: 
cîșt. 120, ev. închis, triplu I-n-ni 
Închis. Cursa a IV-a: 1. Dinar 
(N.T. Nicolae) 1:32,4. Cota: cîșt. 
20, ev. 40. Cursa a V-a: 1. Pe
ricol (Moise) 1:27,1; 2. Aurora; 
3. Sorel. Cota: cîst. 30, ev. 1, 
ord. triplă 440. Cursa a Vl-a: 1. 
Fina (R. Arsene) 1:28,2. Cota: 
clșt. 55, ev. 14, triplu III-V-VI 
1212. Cursa a VH-a: 1. Dedițel 
(Molse) 1:26.0; 2. Hendorf; 
Gruia. Cota: cîșt. 34, 
triplă *...............
Cursa 
(N.T. 
Odin. ____ ___ . ___
triplă 1560, triplu vi-vn-vrri 210. 
Cursa a IX-a: 1. Porumbița (V. 
Mihal) 1:31,3: 2. Diligenta. Cota: 
clst.—, ev. 48. ord. triplă 114.
. A. MOSCU

3.
ev. 16, ord. 

511, triplu rv-v-vn 105. 
a Vlll-a: 1. Tufănela

Nicolae) 1:33,5; 2. Vela; 3. 
Cota: cîșt. 20, ev. 13, ord.

vă invito si

e

; &
!' ®

•
I e
; •

•
•

i e
i[ Se pleaci

de 30 dec 
în ziua de

1 înscrieri
I.T.H.R. Buci

FI
'PENTF

Oficii 
trivite pi

Munții B 
Cheile Zăn< 
Piatra Arse

Munții F. 
Cascadă ți 
păna, Nego; 
Sîmbetei.

Munții C<
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Ieri. în sala I.T.B. din Capitală 
o rundă animată a marcat des
chiderea finalei feminine a Cam
pionatului Național de șah. Patru 
partide au fost decise, printre care 
și-au făcut loc și surprizele, 
anume, Gabriela “ 
dut cu albele la 
nică, Ildilro Kun 
Eugenia Ghindă, 
lescu pe Cristina ____ __ __ _
dit Kozma pe Livinia Popeseu. 
Patru remize : Otllla Gant — 
Margareta Mureșan, Smaranda 
Boieu — Mariana Caravan, Ugia 
Jlcrnan — Iudita Chlrlcuță ș! 
Mădălina. Stroe — Gertrude 
Baumstark.

Programul rundelor încene la 
ora 14,30 și partidele sînt comen

tate pentru public ne table de 
demonstrație, de către iucători 
fruntași ai clubului gazdă.

★
La Predeal. în finala masculină, 

o sigură partidă decisă în pri
mele 4 ore de țoc ale celei de 
a do.ia runde : Mihal Ghindă l-a 
învins pe Parik Stefanov. Re
mize au fost partidele Marin — 
Gheorghiu, Tratatovlcl — Dum’- 
trache, Blrlescu — Grtlnberg. 
Foișor — Pavlov. Stoica — Ghl- 
tescu. ea si Dumltrache — Marin 
din rundî anterioară. Lider este 
maestrul international Mircea 
Pavlov. singurul care totalizează 
1.5 P-

?'
Stancu a pier- 
Mariana Dumi- 
a tnvlns-o pe 

Cristina Bădu- 
Stanca. iar E-

I
I
I
I
I
I
I
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„TRICOLORII" AU SOSI I LA VIENA
(Urmare din pug. 1)

de antrenament de la Oradea a 
arătat o bună dispoziție de 
joc: „Totul e să marcăm pri
mii. ne-a spus el, argument de
cisiv pentru moralul nostru in 
această intilnire atit de impor
tantă". Cămâtaru completează: 
„O singură variantă ne stă in 
față — victoria. Cred In ea și 
in toți coechipierii mei din Io
tul reprezentativ, unde domneș
te o excelentă atmosferă". Ce 
spune despre meci fundașul 
central al reprezentativei. 
Bumbescu? „Sigur că e un 
meci in care nu ne este per
misă nici o greșeală și mai cu 
seamă nu avem voie să ne ju
căm cu ocaziile de gol. Faptul 
că echipa și-a fructificat cuI precizie șansele in partida cu
Albania spune foarte mult 
despre forța ei in confruntări- 

Ile cu miză. Ne-am pregătit 
foarte bine, vom acționa pe 
atac, fără să uităm importanța 
apărării". Să-1 ascultăm și pe I Lăcătuș, care, complet refăcut
după întinderea de ia Nicosia, 
a urmat integral programul de 
antrenament de la Băile Felix:

„Formația noastră s-a omogeni
zat remarcabil și principalul 
este să ne păstrăm luciditatea 
și calmul pe durata întregii 
partide". Iată și opinia fundașu
lui Andone: „Că putem alinia 
echipa completă e un mare a- 
vantaj pentru noi, care ne a- 
sigură, cred eu, un atu in plus 
in fața adversarului pe care ii 
vom intilni". In sfirșit. 
semnăm și declarația 
dorel Stoica: „Este o 
de extremă dificultate 
mare importanță pentru fotba
lul nostru. Sperăm ș-o ciști- 
găm și, la anul, fotbalul româ
nesc să fie prezent cu trei e- 
chipe în competițiile de- 
organizate de U.E.F.A.: eu 
tionala in turneul final 
R.F. Germania, cu Steaua

Eă con- 
lui Tu- 
partidă 
și de

SECȚIONATA DE TINERET SUSȚINE 
ULTIMUL JOC DIN PREEIMINARIIEE C.E.
© In „unsprezecele" de începere, mulți titulari din 
meciul de la Berat © Antrenorul FI. Halagian și că
pitanul formației noastre, Gh. Popescu, despre 

partida de la Stockerau

I
eul industrial energetic Sibiu

I
IVAȚATURA SPORTIVI DE PERFORMANȚA

vtrf 
na- 
din 

șl 
Sportul Studențesc in etapele 
superioare ale cupelor Inter- 
cîuburi".

Toate aceste mărturisiri ara
tă, desigur, excelenta etare de 
spirit a reprezentanților noștri, 
care, la trei ore după ce avio
nul a aterizat la Viena, au și 
participat la o ședință de pre
gătire pe unul din terenurile 
auxiliare ale clubului Rapid. 
Marți (n.r. azi) este prevăzut 
ultimul antrenament, chiar pe 
stadionul Prater, care încheie 
pregătirile lotului nostru, ur- 
mînd ca după aceea antrenorii 
E. Jenei și C. Drăgușin să de
finitiveze „ll“-le care va înce
pe partida cu Austria.

4

I
1

(

i

minifotbal și tenis de cimp“.
în această unitate de invă- 

țămînt se practică cu predilec
ție baschetul ți luptele. Echi
pa de baschet a liceului, de 
pildă, participă aproape în 
flecare an la turneele finale 
ale Cupei U.T.C., Ia recentul 
turneu de la lăți elevul Mir
cea Bîrsan fiind desemnat coț- 
geter. „Aș vrea să precizez 
mai spunea profesoara Trifu. 
că la examenul de bacalaureat 
din acest an toți jucătorii 
baschet au obținut medii 
te bune. Și nu numai ei, 
dovedesc cîteva exemple 
recente. Voleibalista 
Beșta. de la divizionara < 
volei C.S.M. Libertatea 
biu, a încheiat anul 
cut clasa a XlI-a cu 
dia 9,25. fiind prima în 
Sa ei și a doua pe școală. Ea 
a intrat, apoi, la T.C.M. 
medie foarte bună, 
campioană națională 
alpin Mihaela Fera, 
acest an 
junioare 
levă în
tehnică).

i de 
foar- 
cum 
mai 

Anca 
A de

Si- 
tre- 
me- 
cla-

cu 
Multipla 

de schi 
care în 
titluri la 
este e- 
(electro-

a cîștigat 8 
șl senioare, 

clasa a X-a
cu medii de peste 8.

Sorir» Baca din clasa a IX-a, 
care s-a situat pe locul 5 la 
„Internaționalele" de sărituri 
în apă. devenind campion na
țional de juniori, este primul 
Pe clasă, cu medii intre 8 și 
io, ’ ‘ 
tiv foarte încărcat. 
Gheorghe Brunchea l 
X-a), care a devenit 
național de juniori 
handbalista Corina 
componentă a echipei 
nioare a C.S.Ș. Sibiu 
p ioană la junioare II

Ne mai amintim că 
cursul anilor aici au 
levi Marius Gherman, 
rent unul din cei mai 
gimnațt’ ai țării, acum la Di
namo București, călăreții Gru
ia Deac și Aurel Lepăduș, de 
la C.S.M. Sibiu, campioni na
ționali la juniori ți seniori,' 
baschetbaliști divizionari A și 
alții incă.

La Liceul industrial energe
tic Sibiu îmbinarea dintre în
vățătură ți sportul de perfor
manță este deosebită...

urmind și un program spor- 
foarte încărcat. Apoi, 

(dasa a 
campion 
la judo, 

Buică, 
de ju- 
— carn
ete".
pe par- 
fost e- 

, in pre- 
buni

Ilie IONESCU — coresp.
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La Focșani

ROMANIA BULGARIA

(ECHIPE U.E.F.A. ’88)
Un eveniment așteptat cu 

interes astăzi la Focșani : de la 
ora 14, stadionul Unirea va găz
dui partida amicală dintre se
lecționatele U.E.F.A. ’88 
României și Bulgariei.

Joi, la Rm. Sărat, de la ora 
14, cele două reprezentative de 
juniori vor susține întîlnîrea 
revanșă.

ale

VIENA, 16 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). Lo
tul de tineret al tării noastre, 
plecat luni dimineață cu ace
lași avion cu care a călătorit 
și Iotul A, a ajuns, după apro
ximativ două ore de zbor, in 
capitala Austriei, fiind găzduit 
la același hotel ca șl prima e- 
chipă. Tinerii fotbaliști au Și 
intrat în febra partidei cu for
mația similară a tării gazdă, 
partidă care va avea loc marți 
(n.r. astăzi), cu începere de la 
ora 19, ora locală (ora 20 la 
București). In după-amiaza zi
lei de luni, antrenorul Florin 
Halagian a programat o ședin
ță de pregătire, la care au 
participat cei 17 component! ai 
Iotului. „Tofi selecționații sînt 
in bună condiție de Joc și de
ciși să angajeze eu ambiție ti
nerească intilnirea cu selecțio
nata austriacă", ne-a spus con
ducătorul tehnic al lotului nos
tru. Să adăugăm și opinia că
pitanului formației noastre, cra- 
ioveanul Gh. Popescu, cel care 
a purtat banderola de onoare 
și cînd a evoluat in reprezen
tativa de juniori. „Sintem în
crezători in șansele noastre. 
Dorim să realizăm un final 
bun, prin Care să refacem din 
terenul pierdut, să dovedim că 
echipa este competitivă. Nu 
numai victoria, dar șl jocul 
practicat in intilnirea de la 
Berat, cu selecționata Albaniei, 
ne-au dat încredere pentru a- 
bordarea ultimului meci din 
grupa preliminară", ne opunea 
tînărul nostru internațional.

In privința formației de În
cepere. antrenorul F. Halagian 
optează pentru menținerea ti
tularilor care au dat satisfac
ție în partida precedentă, în
locuirile fiind dictate de absen
tele din lot. In locul lui Voici- 
lă, care nu a -făcut deplasarea 
fiind indisponibil, va apărea, 
cu tricoul nr. 1, piteșteanul 
Hristea, fost si el component 
de bază al reprezentativei de 
juniori. Pentru rezolvarea ab
sentei lui Mirea există soluția

utilizării lui E. Săndoi, una 
dintre revelațiile campionatu
lui, el făcînd parte, de altfel, 
pentru partida cu Albania, din 
lotul A. Lupu ar avea un suc
cesor in Bânuță. Ralea, acci
dentat și absent la ultimele în- 
tîlniri din campionat, are ca 
probabil înlocuitor pe hunedo- 
reanul I. Cojocaru. Formația 
probabilă va fi următoarea: 
Hristea — D. Petrescu, Gh. 
Popescu, N. Zamfir, Dumitraș- 
cu — Pistol, E. Săndoi, Badea, 
Bănuță — Cad ar, I. Cojocaru 
(Craiu).

Lotul de tineret al Austriei 
s-a reunit de duminică la 
Stockerau. Au fost convocați 
printre alții : Knaller (Ad
mira Wacker). Schmolzer 
(Spittal) — portari ; Poiger 
(Wiener Sportklub). Stauscnk 
(Graz), Schottel (Rapid), Specr 
(Voest Linz) — apărători; Ha- 
sen (Graz), Heratf (Rapid), 
Herzog (Rapid). Janeschitz 
(Krems), Koiner (Modling), 
Pfeffer (Austria), Slezak (Vie- 
na) — mijlocași; Stoger (Vie- 
na). Weber (Rapid), Zeller 
(Voest Linz) — atacanți. For
mația probabilă, dedusă din al
cătuirea la jocul de verificare 
de eăptămîna trecută, ar fi ur
mătoarea; Knaller — Stausenk, 
Speer — Poiger, Schottel, Spe- 
gler, F. Weber, Heratf, Hasen, 
Herzog, Slezak.

Intilnirea de Ia Stockerau va 
fi eondusă de T. Diacanowicz 
(Polonia), unul dintre tușierii 
partidei din C.C.E., din această 
toamnă, de la București, din
tre Steaua și Omonia Nicosia. 
Observator U.E.F.A. va fi H. 
Elensberger (R.F.G.).

Tot marți se dispută și celă
lalt meci din grupă, Spania — 
Albania. înaintea celor două 
înfâlniri, clasamentul se pre
zintă astfel :
1. Spania
2. România
3. Austria
4. Albania

5 3 2 0 S—1 a
5 3 0 2 0—5 0
5 1 2 2 3—6 4
5 6 2 3 4—7 *

Eftimie IONESCU

)N '871'88 ANUL
vi, HOTELURI $1 RESTAURANTE 
UREȘTI TURISTIC
iul '87/'88 in cele mai frumoase 
alitoți din țard :

1988

ifort I și II) 
Bucovina") 
el „Napoca") 
Cerbul”) 
ăpșunico") 
3.S.R.)
I „Mureș") 
a")
’arc") 
„Mangalia")

are

1 trenul sau outocarul în data 
joierea în Capitală făcîndu-se

toate agențiile de turism ale

începînd cu data 
16 noiembrie 
I.T.H.R. BUCUREȘTI a 
pus spre valorificare bi- 
letede la odihnă-trata- 
ment pentru semestrul 
I 1988, în toate stațiu
nile din țară, cu excep
ția stațiunilor Hercula- 
ne, Sovata și Felix.
Pentru aceste trei sta
țiuni se găsesc bilete
numai pentru trimestrul 
I 1988.

înscrieri și informații 
la toate agențiile de tu
rism ale întreprinderii 
de Turism, Hoteluri șl 
Restaurante București.

ANOTIMP ESTE POTRIVIT
RSII $1
irism și I.T.H.R. 
această perioadă

labele, Bolboci, 
'adina, Peștera, 
ul cu Dor.
Arpaș, Bîlea 

u. Capra, Cum- 
i, Urlea, Valea

Baraj Bicaz,

de
1987,

VACANȚE LA CABANE
București vă sugerează cîteva destinații po- 
la cabanele montane.

Dochia. Fintînele, Izvorul Muntelui.
Munții Apuseni: cabanele Arieșeni, Padiș, 

Leșu, Peștera, Vadu Crișului, Valea Drăga- 
nului.

Munții Retezat : cabanele Balcia, Gura 
Zlata, Pietrele.

Munții Semcnic : cabanele Bîrzava, Crivaia. 
Gozna, Nedeia, Semenic, Trei Ape.

GOLGETERII EȘALONULUI SECUND
Calafeteanu (Eiectroputere), Chi- 
rlță (C.S. Tlrgovlște); « 5 GO- 
L.URI: Năuiu (Sportul Muncito
rești Caracal), Palea (A.S. Dro- 
beta Tr. Severin) Tănase (Spor
tul .30 Decembrie"), Guda (Me
canică Fină București); • 4 GO
LURI: Cirțu și Lu ,â (Eiectropute
re), Ologu (Gaz Metan), Răduț 
(Sportul Muncitoreoo Slatina), 
Dumitrescu (C.S. Tirgoviște), 
Birsan (Inter Sibiu); • 3 GO
LURI: Bărbuleseu (Sportul Mun
citoresc Caracal). Pavel, 
și David (A „A Diobeta), 
ectromu-eț Tg. Mureș), 
(Jiul), Ot’man (Sportul 
toreso Slatina) Șumulanschl 
(Metalul București), Bealcu (Pro
gresul Vulcan Buourești), Tres- 
ehin (Chimia), Aldea (Tracto
rul), Gașpar I Marius și Gheor
ghe (C.S.M. Pandurii Tg. Jiu) 
Gtagu șl Stănescu (Inter).

SERIA I

GOLURI: Zahiu (F.C. Con-• s stanța);
• 7 GOLURI: Petcu (F.C. Con

stanța) ;
• 6 GOLURI : Burdujan (Poli

tehnica Iași), Chlriță (Unirea 
Focșani), Profir (Gloria Buzău), 
Kereszi (C.F.R. Pașcani), Con
stantin (Unirea Slobozia); • I
GOLURI: Toma șl preda (Me-

I talul Plopenl) Croltoru (Politeh
nica Iași), Stan (Gloria Buzău), 
Petrache (F.C.M. Progresul Bră
ila); • 4 GOLURI: Paveliuc (Po- 

Illtehnica Iași), Vasilache (Cea
hlăul P. Neamț). Cîubotariu (Pe
trolul Brăila) Galeș și Grigore 
(Steaua Mizll): • 3 GOLURI: Ia- 

Imandl (F.C.M. Delta Dinamo Tul- 
cea). Fi. Sandu (Unirea Focșani) 
State (C.S. Botoșani), TUlrișcă 
șl Cațaros (F.CM. Progresul), 
Ian ou (C.F.R. Pașcani), A. Ene 
(Steaua), Dumltrache (FEPA ”14 
Bîrlad), LIbiu si Clsmaru (Pra
hova C.S.U. Ploiești).

I
I

I
I
I
I
I

SERIA A ll-o

GOLURI : Mangalagiu• 10
(Chimia Rm. Vîlcea) ;
• 9 GOLURI: Biță (Electropu- 

tere Craiova). Lasconi (Jiul Pe
troșani) ;
• 8 GOLURI: Tiglariu (Gaz 

Metan Mediaș); • s GOLURI:

VACANTA la
8

SERIA A IHI-o

Păuna 
Gal (E-

Păuna 
Muncl-

• ? GOLURI: Georgescu (F.C. 
Bihor), Seleș (Victoria 
Cărei);
• « GOLURI: Șuvagău 

Bistrița), 
Băltaru ( 
Kulcear ( 
(Metalul 1 
gul Arad)

F.I.U.T.

(Gloria 
Arad),Negrău (U.T.

(A.S Paroșenl Vulcan), 
(F.C. Bihor), Ormenișan 
Bocșa) Petrescu (Strun-

O 5 GOLURI. Fio rea (Gloria 
Bistrița), Vesa (Dacia Mecanica 
Orăștie); • 4 GOLURI: Buzgău 
(F.C. Maramureș Bala Mare), Țir- 
ban și Keresi (U.T. Arad), Giu- 
chlcl (A.S.A. Progresul Timișoa
ra), O. Lazăr (F.C. Bihor), Sze- 
neș (Olimpia I.U.M. Satu Mare), 
Rua II (St'cla Arleșul Turda), 
Mărgineanu (Chimica Tirnăvenl); 
• 3 GOLURI: Soare și Manea 
(Gloria Bistrița), D. Moldovan 
(F.C. Maramureș) Vlnătoru (U.T. 
Arad), Mociran (Minerul Bala 
Sprle), Crăciun (A.S. Paroșenl 
Vulcan), He șl Mureșan (F.C. Bi
hor), Borhldan (Olimpia I.U.M.), 
tancu (Strungul Arad), Ludușan 
(Sticla Arleșul), Dobr'n (Chimi

ca), Mitu (Dac’a Mecanica).
După cum se vede, realizările 

golgeterilor eșalonului secund 
stat destu de modeste — nici mă
car un gol de meci I Această si
tuație este o reflectare a pre
ocupărilor echipelor de a nu pri
mi gol, In primul rînd, și apoi, 
în secundar. de a construi faze 
frumoase, periculoase, pe care 
să le finalizeze. încă o remarcă: 
n aceste clasamente se află — 
in marea lor majoritate — ju
cători din formațiile care luptă 
pentru șefia seriilor pentru pro
movarea ta Divizia A (excepția 
este oferită de Mangalagiu, dar 
să nu uităm că el face parte 
dintr-o fostă divizionară A).

„NEPTUN"
Stațiunea turistică „Neptun" pune la dis

poziția doritorilor complexul de odihnă și 
tratament „Doina"

Complexul dispune de sală de gimnastică 
săli de masaj etc., oferind condiții optime 
pentru odihnă, cantonamente sportive și de 
recuperare a forței fizice oentru toate ca
tegoriile de sportivi.

Pentru agrementarea dumneavoastră în 
stațiune funcționează restaurant cu orchestră 
cinematograf, bowling, popicărie mecanică 
sală centru tenis de masă săli de tocuri 
mecanice, teren de fotbal

Policlinica complexului este specializată 
in tratarea diferitelor boli și afecțiuni, res
pectiv: reumatisme cronice si degenerative 
artroze, spondiloze sechele post-trauma ti ce 
sau post-oneratorii. afecțiuni ale sistemului

nervos periferic, 
ginecologice.

Doritorii ee pot 
oficiilor județene 
I.T.H.R. București,

rino-laringite.

Bta-

face
din

afecțiuni

agențiile 
filialelor 

__________________._____  Palatului 
(tel. 15.15.33) sau direct la dispeceratul 
tiunii (tel. 917/31845).

De asemenea, prezentarea se poate 
direct la complexul balnear „Doina" 
Neptun.

Stația C.F.R. — halta „Neptun". care 
servește stațiunea, se află la numai 150 de 
metri de hotel.

Complexul de odihnă șl tratament func- 
ționează nînă la data de 22 decembrie 1987 
și se redeschide pentru dumneavoastră la 
data de 18 ianuarie 1988. A

adresa la toate 
de turism, 

agenției Sălii

de-



In presa de peste hotare

NOI APRECIERI ELOGIOASE LA ADRESA GIMNASTICII ROMÂNEȘTI
Presa de peste hotare a acor

dat in ultima perioadă spații 
lard unor performante de ră
sunet ale sportivilor români. 
Astfel, ziarul vest-german 
„Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung", intr-un articol consacrat 
Campionatelor Mondiale de 
gimnastică de la Rotterdam, 
menționează elogios succesul 
gimnastelor românce, care au 
cîștigat titlurile mondiale pe e- 
chipe si la individual, precum 
fi alte dteva prețioase meda- 
ML în articol se scrie Intre al
tele: „La Campionatele Mon
diale din Olanda a fascinat sti
lul deosebit de ușor, grațios al 
gimnastelor din România, stil 
prin care acestea au putui să 
exprime talentul lor acrobatlo 
fi artistie. Cu felul lor de a 
face gimnastică, o gimnastică 
eu adevărat feminină si de o 
mare frumusețe, româncele au 
cucerit la Rotterdam chiar și 
pe unii dintre criticii cei mai 
exigent! al acestui sport*1.

Aurelia Dobre, în vîrstă de 
15 ani, noua campioană mon
dială la individual compus, a 
câștigat pentru prima oară 

acest tițlu ce nu se afla pînă 
acum în palmaresul gimnasti
cii românești. Evoluția sa a 
fost captivantă, grațioasă, plină 
de elegantă. După obținerea ti
tlului de campioană, ea ți-a 
precizat dorința: „Vreau să fiu 
ea Nadia Comăneci!“. Dar nu 
numai Aurelia Dobre a fost 
sărbătorita acestor campionate. 
Ea face parte dintr-o echipă 
foarte omogenă care șl-a atins 
telul suprem, cucerirea titlu
lui mondial. Sînt sase gimnas
te, șase caractere, șase chipuri 
care Iți rămîn în minte după 
ce au prezentat încîntătoarele 
lor exerciții.

Ziartil evidențiază aportul an
trenorilor Adrian Gorcac, Maria 
Cosma, Octavian Belu și Adrian 
Stan, care au pregătit noua echi
pă la centrul sportiv din ora
șul Deva. Aici au fost create 
sportivelor cele mai bune con
diții de dezvoltare a personali
tății lor. Altfel nici nu ar fi 
fost posibil ca gimnastele ro
mânce să cucerească atîtea me
dalii șl Inimile miilor de spec
tatori. Adrian Goreac a prezis 

aceste frumoase victorii spor
tive chiar înaintea competiției: 
„Vom învinge pentru că sîn- 
tem foarte bine pregătiți". 
Aurelia Dobre a și numit ur
mătorul ei obiectiv: „în 1988, 
la Jocurile Olimpice, doresc ca 
echipa noastră să cîștige me
dalia de aur, iar eu vreau să 
devin campioană olimpică".

La Rotterdam, Aurelia Dobre 
a fost 6 descoperire, în viitor 
urmează ca lumea sportului să 
o cunoască mai bine — se spu
ne. în încheiere. în articol.

CONCURSUL DE TENIS DE MASĂ DE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 16 (Agerpres). 

Proba de dublu mixt din ca
drul Concursului_ internațional 
de tenis de masă de la Buda
pesta a revenit perechii iugo
slave Jasna Fazlici, Ilia Lupu- 
lesku care a întrecut în finală 
cu 2—0 cuplul Otilia Bădescu, 
Călin Creangă (România). In 

'semifinale, Bădescu și Crean
gă au eliminat cu 2—1 pere
chea Kasalova, Janci, după ce 
în „sferturi" cîștigaseră cu 2—0

„SUPERCUPA MONDIALĂ1
Intre 17 și 22 noiembrie, în 

cinci orașe din R. F. Germa
nia (Dortmund, Kiel, Lemgo, 
Padeborn și Wuppertal) va în
cepe o ncuă ediție a „Supercu- 
pei Mondiale" la handbal mas
culin. Participă echipe repre
zentative care de-a lungul a- 
nilor șt-au înscris numele prin
tre protagonistele sau învingă
toarele la Jocurile Olimpice și 
Campionatele Mondiale. Cele 
opt echipe care-și vor disputa 
mult rîvnitul trofeu (în anul 
1983 el a revenit selecționatei 
României) au fost împărțite în 
două grupe : Ungaria, Suedia, 
Cehoslovacia și R. F. Germa
nia fac parte din grupa A, în . 
timp ce formațiile României, 
Iugoslaviei, R. D. Germane și 
Uniunii Sovietice se vor între
ce în cadrul grupei B. După 
jocurile în grupe, vineri 21 no
iembrie se vor disputa semi
finalele (1 A—2 B și 1 B—2 A) 
sîmbătă — meciurile pentru 
locurile 7—8 și 5—6, iar dumi
nică, 22 noiembrie, jocurile 
pentru pozițiile 3—4 și finala 

la Feng Chupin, Vang Jungkan 
(R. P. Chineză).

In sferturile de finală ale 
probei de simplu bărbați Kim 
Song (R.P.D. Coreeană) l-a în
vins cu 3—0 pe englezul Dou
glas, în timp ce suedezul Lin
don a cîștigat cu 3—0 în fața 
iugoslavului Kalinici.

S-A APRINS, LA OLYMPIA, FLACĂRA J 0.

LA HANDBAL MASCULIN
pentru 1—2 (Westfalenhallen, 
din Dortmund).

Echipa României va întîlni, 
în grupa B, în ordine, 
formațiile Uniunii Sovietice
— astăzi, de la ora 20,30, 
la Wuppertal (în deschi
dere : iugoslavia — R. D. Ger
mană), R. D. Germane — 
la Lemgo, ora 17 și Iugoslaviei
— la Padeborn, ora 21. Din 
selecționata noastră (antrenori 
Cornel Oțelea și Ghiță Lieu) 
fac parte, printre alții, Mun- 
teanu. Huligan, Stingă, Dumi
tru, M. Voinea, Berbece.

JEANNIE LONGO - 
SUSPENDATĂ! ?

NEW YORK, 16 (Agerpres).— 
Ciclista franceză Jeannie Lon
go, cîștlgătoarea din acest an 
a Turului Franței, a titlului 
mondial în proba de fond și 
deținătoare a trei recorduri 
mondiale, va fi probabil sus
pendată pe o durată de 6 
luni pentru utilizarea de 
substanțe stimulatoare neper- 
mise sportivilor. La controlul 
antidoping, efectuat după con
cursul de la Colorado Springs 
(S.U.A.), analiza a stabilit că 
Jeannie Longo a folosit un me
dicament pe bază de efedrina,' 
substanță interzisă în timpul 
competițiilor sportive. Recordul 
mondial stabilit cu acel prilej 
— 3:42,828 pe 3 000 m — va fi 
și el anulat.

Șl AL INTELIGENȚEI TACTICE
CAMPIONUL REGULARITĂȚI

1 S-a încheiat, la Adelaide (Australia), ultimul con
curs de Formula 1 al sezonului. Gerhard Berger (Fe
rrari) a parcurs 309,796 km în 11152:56,144, cu o me
die de 164,631/km/h. în continuare: 2. Ayrton Senna 
(Lotus-Honda) la 34,845 ; 3. Michele Alboreto (Ferrari) 
la 1’4)7,884. Clasament final, 1987 (16 concursuri) • 
1. Piquet 73 p, 2. Mansell 61 p, 3. Senna 61 p, 4. 
Prost 46 p, 5. Berger 36 p, Johansson 30 p.

DE IARNA DE LA CALGARY

Deci, brazilianul Nelson Pi
quet eiste noul campion mon
dial al automobiliștilor de For
mula 1, titlu la care a ajuns 
Înainte ca lanțul de competiții 
să se fi sfîrșit. Fapt curios, 
lupta nu s-a terminat într-o 
cursă oficială, cea contînd pen
tru Marele Premiu al Japoniei, 
desfășurată acum două săptă- 
mîni pe circuitul de la Suzuka, 
ei... în timpul primei ședințe 
de antrenament oficial pentru 
«tabilirea „grilei de plecare". 
Maf precis, principalul contra
candidat la supremație, engle
zul Nigel Mansell, a trecut, re
almente, pe lîngă ultimul său 
drum, căci s-a izbit, la un du
blu S, de parapetul din cau
ciucuri. cînd avea înspăimîn- 
tătoarea viteză de 240 km pe 
oră. A scăpat ca prin minune, 
fără fraoturi, dar și fără titlu, 
căci contuziile și durerile con
tractate nu i-au mal permis să 
iu startul în ultima încercare 
a anului, la Adelaide. Rămî- 
nind ne...... eternul loc 2“ (cum

I s-a mai întîmplat de două 
ori pînă acum) Mansell i-a e- 
libenat calea spre prima treap
tă a podiumului lui Nelson Pi
quet.

Brazilianul urcă astfel ferm 
și definitiv în galeria de onoa
re a automobilismului mondial 
din toate timpurile cu acest al 
treilea său titlu de campion al 
lumii, devenind egalul unor ce
lebrități ca Brabham, Stewart, 
sau Lauda, cu toți „locotenen- 
țl“ ai — deocamdată — inega
labilului Manuel Fangio, care 
are la activ cinci asemenea is
prăvi. Piquet e însă lansat și, 
fiind singurul încă în activita
te, mai are, Ia cei 35 de ani ai 
săi, timp și posibilități de a-1 
ajunge pe ilustrul său prede
cesor.

Regularitatea a fost principa
la armă de cîștig a campionu
lui, calitățile de sprinter 
lui Mansell fiind înfrînte
constanta șl inteligența tactică 
ale sud-americanuiui. Cum au 
anunțat mereu agențiile inter-

naționale de presă. între cei 
doi ași, componenți ai aceleiași 
echipe (Williams-Honda), s-au 
ivit mereu în acest sezon fric
țiuni șl chiar „lovituri sub 
centură". în final insă a apă
rut necesarul fair-play: „A în
vinge in campionatul mondial, 
a spus Piquet, ca urmare a in
cidentului nefericit al colegului 
meu, e o treabă care, din punct 
de vedere sportiv, nu mă sa
tisface. Aș fi preferat să ne 
disputăm titlul pe pistă, pînă 
la ultimul metru din ultima 
cursă".

Un final frumos în lupta pa
sionantă a bolizilor...

Din nou emoționantul cere
monial al aprinderii Flăcării 
olimpice s-a desfășurat în stră
vechea localitate Olympia din 
Grecia. De astă-dată evenimen
tul s-a desfășurat în cinstea 
Jocurilor Olimpice de iarnă de 
la Calgary, a căror festivitate 
de deschidere este prevăzută 
pentru ziua de 13 februarie 
1988. Potrivit tradiției, soarele 
Peloponezului a fost sursa de e- 
nergie a Flăcării olimpice, am
plificată de o oglindă parabo
lică. Rolul vestalei olimpice, 
personaj pitoresc al antichită
ții elene, a fost interpretat de 
actrița Katerina Didaskalou, 
îmbrăcată în costum de epocă. 
Simbolul ollmpismulul a fost 
preluat de către primarul ora-

șuiui Calgary, Ralph Klein, 
care a înmînat-o ștafetei ce 
va ajunge astăzi la Atena. Va 
urma un drum aerian și pe 
apele Oceanului de la Atena 
pînă în orașul St. John’s, pe 
o distanță de 7 036 km. Apoi, 
lanțul de ștafete alcătuit din 
sportivi ai țării-gazdă va stră
bate teritoriul Canadei pe o 
distanță record de 10 944 km. 
Numărul total al atleților pur
tători ai Flăcării este de 6 956, 
ei străbătînd toate cele 10 pro
vincii ale țării, timp de 88 de 
zile. Va fi cea mai lungă șta
fetă din istoria Olimpiadelor, 
precedentul record fiind deținut 
de traseul străbătut de Flacăra 
J.O. de vară de la Los An
geles.

PE TERENURILE DE TENIS
• Tenismanul cehoslovac 

Ivan Lendl a terminat învin
gător în turneul de la Wem
bley, în finala căruia l-a în
trecut cu 6—3, 6—2, 7—5 pe ju
cătorul suedez Anders Jarryd.
• în finala turneului de la 

Frankfurt pe Main, contînd 
pentru „Marele Premiu", jucă
torul american Tim Mayotte

l-a învins cu 7—6, 6—4 pe An
dres Gomez (Ecuador).

Proba de dublu a fost cîș- 
tigată de cuplul vest-german 
Boris Becker — Patrick Kuh- 
nen. care a dispus în finală 
cu 6—4, 6—2 de perechea ame
ricană Scott Davis — David 
Pate.Modesto FERRARINI

C M. de șah O REMIZA FRUMOASA...
După un debut spectaculos, 

au întoarceri de scor, iată me
dul pentru titlul mondial de 
Bah într-o perioadă de calm a- 
parent Numai aparent, fiindcă 
remiza din parLda a 13-a este 
considerată de comentatorii a- 
gențiilor de presă vrednică de 
un „premiu de frumusețe" 
pentru amin toi competitorii, 
care s-au întrecut în subtilități 
pe eșichier, pînă la consemna
rea egalității.

A fost o dispută foarte in
teresantă. caracterizată de o 
cale nouă de joc adoptată de 
Karpov împotriva „Apărării 
Grfinfeld" (Cf6, g6, d5 — folo
sită în continuare de Kasparov 
la negru), pentru a evita pe 
cea din a 11-a partidă, ta care 
• fost învins. S-a ajunz la 
„varianta schimbului" (5.c:d5) 
de strictă actualitate ta teoria 
deschiderilor. Pînă la mutarea 
17, cînd Kasparov a introdus 
o hiovație (18...Nf6), care a 
adus lupta în necunoscut. Kar- 
pov a reușit să găsească la rtn-

dul său soluții (28.Cd4), Kaspa
rov nu s-a lăsat mai prejos 
(31.,.«5) și ceea ce părea să 
ducă la un final complicat a 
ajuns totuși la o poziție per
fect echilibrată. Remiză, con
semnată cu 4 mutări înaintea 
controlului de timp.

A. Karpov — G. Kasparov 
(C.M. ’87, partida a 13-a): 
l.d4 CfB 2.c4 g6 3.Cc3 dS 4,Cf3 
Ng7 5.c:d5 C:d5 6.e4 C:e3 l 
b:c3 c5 8.Tbl 0-0 9.Ne2 e:d4 
10,e:d4 Da54- lI.Ddî D:d2+ 12. 
N:d2 e6 13.0-0 b6 14. Tfdl Nb7 
I5.d5 e:d5 16.e:d5 Cd7 17.Nb4 
Tfc8 18.Ne7 Nf6 19,d6 Rg7 20. 
Tel Tc5 21.Nb5 NcB 22.N:c6 T:t6 
23. Tbdl Nc3 24.Te3 f6 25.g4 g5 
2O.h4 h« 27.h:g5 h:gS 28.Cd4 
N:d4 29.T:d4 Th8 3O.Tel Tc2 
31.a4 aS 32.f4 Rg6 33.f:gS R:g5 
34.TH Rg6 35.Tf2 Thc8 36.Tdf4 
T:f2 remiză.

înaintea partidei a 14-a, cam
pionul mondial își păstrează 
avansul de un punct: Kasparov 
- Karpov 7-6 (Rd.V.)

MALTA - ELVEȚIA 1-1 I
In preliminariile C.E. (gr. 2), 

echipa Maltei a produs încă o 
surpriză. După ce a terminat 1a 
egalitate (2—2) cu Portugalia, în 
deplasare, iată că duminică a 
obținut un nou punct, de data 
aceasta pe teren propriu (la La 
Valetta), în compania reprezenta
tivei Elveției: 1—1. tn mln. 2, 
elvețienii au deschis scorul 
(Zwlcker), iar în mln. 90 gazde
le au egalat prin Busuttill După 
cum se știe, în această grupă 
s-a calificat pentru turneul fi
nal echipa Italiei. Iată clasamen
tul, înaintea ultimelor două 
jocuri (5 decembrie: Italia — 
Portugalia: 20 decembrie: Malta 
— Portugalia) s 
1. Italia 
8.
3.
4.
5.

Suedla 
Elveția 
Portugalia 
Malte

1 
2
5
4
2

1
2
2
1

18— 4
12— 5
9- 9
5— 5
4—2D

11
10
7
6
2

5
4
1 
1 
0

CAMPIONATE
ANGLIA (et. 16). Coventry 

Wimbledon 3—3, Everton 
Ham 3—1, Newcastle - 
County 0—0 (pentru 
oaspeților, Internaționalul 
ton, aceasta a fost cea 
800-a prezență în prima _ . 
Norwich — Arsenal 2—4 (pentru 
oaspeți au înscris ~ 
— 2, Thomas șl Groves), 
tlngham — Portsmouth 
Sheffield — Luton 0—2, 
thampton — Oxford 3—0, 
tenham — Q.P. Rangers 
Watford — Charlton 5—1,

— West 
- Derby 
porterul 

Shll- 
de-a 

ligă).
Rocastle

NOt-
5-0, 
SOU- 
Tot- 
1—1. 

Man-

Chester United — Liverpool 1—1. 
In clasament : 1. Arsenal (35 p 
(15 j). 2. Liverpool 33 p (13 j), 
3. Q.P. Rangers 31 p (15 j), 
Nottingham 30 p (14 j).

R.F. GERMANIA (et. 16). Le
verkusen — Dortmund 2—2, Schal
ke — K31n 2—2, Stuttgart — Ba
yern Mlinchen 3—0 I (au în
scris Klinsmann — 2 ?1
Hartmann). Uerdingen — Man
nheim 1—1, Kaiserslautern — 
Numbers 1—2, Karlsruhe — 
MUnchengladbaeh 2—2, Hanover
— Frankfurt 1—2, Hamburger 
S.V. — Werder Bremen 0—0, 
Boohum — Homburg aminat. In 
clasament conduce Werder Bre
men ou 26 p. urmată de Bayer* 
Miinchen 24 p, F.C. Koln 24 p, 
Stuttgart șl Miinchengladbach co 
cite 20 o.

IUGOSLAVIA (et. 14). Lidera 
clasamentului, Velez Mostair, a 
cîștigat ta deplasare, la Nikslcl, 
cu 3—2, în timp ce Dinamo Za
greb a învins acasă pe Sloboda 
Tuzla cu 1—1. Alte rezultate: Rad 
Belgrad — Vardar Skoplje 1—0. 
Zeleznlcear — Steaua Roșie 1—1. 
Osljek — Celik Zenlța 3—0, Nlș
— F.C. Sarajevo 2—0. Pristina — 
Buducnost 4—0, Partizan — Ri
jeka 1—1, Hajduk Split — Novi 
Sad 2—2. tn clasament conduce 
Velez Mostar ou 19 p, urmată de 
Dinamo Zagreb cu 18 p, Parti
zan Belgrad, Steaua Roșie șl 
Sloboda Tuzla eu cite 15 p.

PORTUGALIA (et. 11). F. C. 
Porto a obtlnut o nouă victorie. 
De date aceasta. In deplasare, 
eu El vas: 3—1. SI Benfica a clș-

4.

tlgat, tot tn deplasare (1—9), cu 
Espinho, iar Chaves a învins cu 
6—1,. pe teren propriu, pe Varzim. 
Alte rezultate : Sporting — Co- 
vilha 2—0, Maritimo — Setubal
1— 0, Penafiel — Guimaraes 0—0,-- 
Braga — Portimonense 2—0, Rio 
Ave — Belenenses 0—0, Salguel- 
ros — Boavlsta 0—1. Conduce 
F.C. Porto cu 19 p, urinată de 
Benfica șl Boavlsta, cu cite 
15 p.

BELGIA (et. 14). Anderlecht a 
cedat pe teren propriu, 1—2. în 
fața lu! Standard Lldge. Alte 
rezultate: Beveren — Antwerpen 
0—0, La Gantoise — Courtral 2—1, 
Winterslag — Racing Bruxelles 
0—1, Beerschot — Charleroi 1—1, 
Llăge — F.C. Bruges 0—2, Ware
gem — Malines 2—0, Molenbeek
— Lokeren 3—0, Cercle Bruges
— St. Trond 2—0. In clasament, 
pe primele locuri: Antwerpen 22 
o, F.C. Bruges 21 p. Malines 
20 p.

AUSTRIA (et. 20). Rezultate 
complete: Wiener Sportclub —
Voest Linz 4—2, Sturm Graz — 
Vienna 2—1, L.A.S.K. — Grazer 
A.K. 2—1, Modling — Klagenfurt
2— 1, Admira Wacker — Austria 
Viena 3—1. Sîmbătă s-a disputat 
meciul Rapid — F.C. Tirol 0—0. 
In clasament: Rapid Viena 
Grazer A.K. 26 p, Austria 
25 p.

POLONIA
— Baltyk 

Wola 
Slask 
Bialystok — Zagleble Lubin 
Bytom — Legla Varșovia 
Lech Poznan — Wldzew 
2—0, Lechla Gdansk —
~ 1—0, Gornik

Olimpia Poznan 3—1.

35 p, 
Viena
r.odz 
Sta-

(et. 14). L.K.S. 
Gdynia 1—0,

— Gornik Walbrzych 
Wroclaw — Szczecin

lowa
1—1,
2—1.
0—0,
2—0, 
Lodz _ 
G.K.S. Katowice 
zabrze __ ________
Tn clasament: Gornik Zabrze 26 
p, Slask Wroclaw șl Lech Poz
nan cu cite 20 p.
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