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Marți, 24 noiembrie, la Pala
tul Prezidențial din Heliopolis, 
a avut loc o nouă rundă de 
convorbiri între tovarășul 
N ieolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni 
Mubarak.

Cei doi șefi de stat au exami
nat noi căi și modalități 
privind dezvoltarea relațiilor 
româno-egiptene pe plan poli
tic. economic, tehnico-științific, 
cultural și in alte sfere de ac
tivitate, în interesul ambelor 
țări și popoare, al progresului 
și prosperității lor.

A continuat, de asemenea, 
schimbul de păreri în legătură 
cu aspecte actuale ale vieții po
litice mondiale.

în cadrul convorbirilor, s-a 
relevat că, in actualele Împre
jurări internaționale, deosebit 
de grave și complexe, se impu
ne să se facă totul pentru în
făptuirea dezarmării, în primul 
rând a celei nucleare, pentru 
asigurarea păcii pe planeta 
noastră. A fost salutată înțele
gerea de principiu dintre Uniu
nea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii cu privire la rea
lizarea unui acord în problema 
eliminării rachetelor cu., rază 
medie și mai mică de acțiune 
din Europa și Asia.

S-a evidențiat, de asemenea, 
necesitatea reglementării pe ca
le pașnică, prin tratative, a tu
turor problemelor litigioase 
dintre state. în acest sens, o 
atenție deosebită a fost acor
dată ultimelor evoluții ale si
tuației din Orientul Mijlociu.

S-a apreciat că, în spiritul re
zoluției Organizației Națiunilor 
Unite, trebuie să se acționeze 
pentru a se pune capăt războ
iului dintre Iran și Irak, pen
tru rezolvarea politică, prin tra
tative, a problemelor dintre ce
le două țări.

în timpul convorbirilor a 
fost relevată necesitatea lichi
dării subdezvoltării, a marilor 
decalaje dintre țările sărace și 
bogate, inclusiv a soluționării 
echitabile a problemelor dato
riilor externe, care împovărea- ■ 
ză tot mai greu țările în curs 
de dezvoltare, a realizării unei 
noi ordini economice interna
ționale, bazată pe deplina ega
litate in relațiile dintre state.

S-a apreciat că la rezolvarea 
marilor probleme ce confruntă 
omenirea trebuie să participe 
toate statele, indiferent de mă
rime și orînduire socială.

Președintele Mohamed Hosni 
Mubarak a exprimat aprecierea 
deosebită de care se bucură în 
Egipt politica externă dinamică 
a României, demersurile șl ini
țiativele președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Subliniind cu satisfacție 
identitatea sau apropierea punc
telor de vedere în problemele 
abordate, președintele 
Ceaușescu 
Mohamed 
reafirmat 
țări de a 
arena 
tribui 
lume 
dere, 
re și largă cooperare internațio
nală.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, stimă și înțelegere reci
procă.

Nicolae 
și președintele 

Hosni Mubarak au 
hotărârea celor două 
intări conlucrarea pe 

internațională, de a con- 
activ la instaurarea in 

a unui climat de destin- 
securitate, pace, înțclege-

★
In cursul zilei do marți, 

președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Mohamed Hosni 
Mubarak și doamna Suzanne 
Mubarak, au fost oaspeții ora
șului 10 Ramadan (10 iulie), 
important centru economic al 
Egiptului.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost infor
mați că înălțarea acestui oraș 
in plin deșert, in imediata 
apropiere a Deltei Nilului, a 
început in anul 1978. De atunci, 
el a cunoscut o dezvoltare con
tinuă pe plan economic și so- 
cial-edilitar, in perimetrul său 
fiind deja amplasate 160 de 
unități productive din domeni
ile construcțiilor de mașini, in
dustriei ușoare șl farmaceutice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost invitați să viziteze fa- 
brica de covoare orientale din Ș 
localitate.

In continuare, este vizitată 
întreprinderea producătoare de j; 
medicamente „Egyptian Inter- 
national Pharmaceutical 
cea mai modernă unitate 
acest fel din Egipt.

In după-amiaza aceleiași zile, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au înapoiat la reședința ce 
le-a fost rezervată la Palatul 
Kubeh.
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MOMENTE

ALE SEZONULUI
în Întrecerile Campionatelor 

Naționale la diferite jocuri 
sportive este — sau urmează 
foarte curând — timpul unor 
veritabile momente de vîrf ale 
sezonului.

La RUGBY, de pildă, sfirșitul 
acestei săptămîni programează 
o etapă al cărei cap de afiș îl 
reprezintă „eternul derby" Stea
ua — Dinamo, 
ch iar acum pe 
ale Diviziei A, 
puncte.

BASCHETUL feminin 
i centrul atenției iocu:

echipe aflate 
locurile 1 si 2 
la egalitate de

BASCHETUL feminin aduce 
în centrul atenției jocurile du
ble, din cadrul rundei de sîm- 
bătă și duminică de la Bucu
rești și Cluj-Napoca. în Capi
tală se întîlnesc formațiile Vo
ința CSȘ 2 și Chimistul CSS 
Rîmnicu Vîlcea, ocupantele pri
melor două poziții în clasamen
tul actual, iar în orașul de pe 
Someș „U“ CSȘ Viitorul din 
localitate primește replica O- 
Iimpiei București, deci un meci 
al locurilor 3—4.

Un derby și în campionatul 
de POLO. După Dinamo — Cri- 
șul si Dinamo — Sleaua, etapa 
dublă cu numărul 11 are în 
prim-plan partidele Rapid 
București — Crișul Oradea, e-

IN INTIMPINAREA
CONFERINȚEI NAȚIONALE 

PARTIDULUI

„Prin Daciadă — ținea să re
marce Alexandru Tăbăcaru, 
președintele C.J.E.F.S. Vaslui 
— am reușit să atragem, într-o 
suită de întreceri, sute și sute 
de amatori de exercițiu fizic, 
de toate vîrstele. Cel mai mulți 
s-au aflat, cîndva, în afara a- 
cestei preocupări: acum au de
venit practicanți fervent! ai 
unei ramuri de sport, dacă nu 
chiar ai mai multora..."

în,tr-adevăr, în acest județ 
moldovean în care tradiția spor
tivă s-a^ statornicit timid, prac
tic o dată cu primele competi
ții In cadrul Daciadel, campio
natul . pe asociație a devenit o

realitate, de&fășurindu-se la 
dimensiuni fără precedent. Și 
nu este — cum ne-am convins 
— nota specifică a unor unități 
sportive luate izolat, ci o carac
teristică a majorității asociați
ilor sportive vasluiene de la 
orașe și sate. S-a reușit ca, 
înainte de orice, să fie asigura
tă o bună bază materială a 
sportului pentru toți. Să sub
liniem in acest sens și sprijinul 
concret pe care l-au dat mișcă
rii sportive din județ mulți di
rectori de Întreprinderi din ora
șele Vaslui (de la Combinatul 
de fibre sintetice șl întreprin
derea de materiale izolatoare),

TINERI
Bîrlad (întreprinderea de rul
menți și întreprinderea de con
fecții) șl Huși (întreprinderea 
mecanică) sau ai unor unități 
de Invățămînt. Iar în așezări
le rurale, alături de cadrele teh
nice din C.A.P. și S.M.A., foarte 
mulți primari dornici cu to-țil 
de a face din Daciadă „compe
tiția Întregului tineret"; cazul 
lui George Malanca (Puiești), 
Mihal Kusu (Băcești), Ținea 
Botezu (Vulturești). Ion Banu 
(Zăpodeni), Mana Hîncu (Tuto- 
va) șl al altora ca ei.

Tiberiu STAMA
(Continuări In pag. 8-3)

Etapa a 12-a a Diviziei A de fotbal

STEAUA SI DINAMO SE DISTANȚEAZĂ J a
# 10 goluri in derbyul de la Craiova 1 O Petrolul (0—0 la Pitești) nu renunța.
9 Flacăra — învingătoare in extremis £ C.S.M. Suceava — la a doua victorie 

O Oțelul a cedat greu la Tg. Mureș

REZULTATE TEHNICE

Co", 
de

(0-0)

S. C. Bacău — Corvinul 2-0 (2-0)
C.S.M. Suceava - Rapid 2-0 (1-0)
Univ. Craiova - Steaua 4-6 (2-4)
Flacăra Moreni - F.C.M. Bv. 2-1 (0-0)
Dinamo
F. C. Argeș 
A.S.A. Tg. Mureș

Meciurile Sportul

4-0 
0-0 
2-1

- „U“ Cj.-Nap.
- Petrolul PI.
- Oțelul Gl.

Studențesc - „Poli" 
șoară (1-1) și Victoria - F.C. Olt 
disputat in devans.

CLASAMENTUL

(3-0)
★

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru ai gu
vernului, președintele Consi
liului Național al Științei și 
Invățăminiului, a primit, marți, 
24 noiembrie, la Palatul Kubeh 
o delegație de oameni de ști
ință egipteni din institutele de 
cercetări și invățămînt, con
dusă de Âdel Abdel Hamid 
Ezz, ministru de stat pentru 
cercetarea științifică, și prof, 
dr. Abu El Fatouh Abdel La
tif, președintele Academiei de 
Cercetări Științifice și Tehno
logice.

DE VIRE

Cu

1. STEAUA 12 11 1 0 48- 9 23
2. Dinamo 12 11 0 1 32- 9 22
3. Victoria 13 7 1 5 21-16 15
4. Oțelul 12 7 1 4 15-12 15
5. Flacăra 12 5 4 3 14-14 14
6. Univ. Craiova 12 5 3 4 19-16 13
7. F. C. Argeș 12 5 3 4 14-14 13
8. „Poli" Timișoara 12 4 4 4 16-14 12
9. Corvlnul 11 5 1 5 20-18 11

10. „U“ Cluj-Napoca 12 3 5 4 13-15 11
11. F. C. Olt 12 5 1 6 15-23 11
12. F.C.M. Brașov 12 3 4 5 17-14 10
13. A.S.A. Tg. Mureș 12 4 1 7 18-27 9
14. Rapid 12 2 4 6 10-20 8
15. S. G Bacău 12 2 4 6 9-23 8
16. Sportul Studențesc 12 2 3 7 10-22 7
17. C.S.M. Suceava 12 2 3 7 11-23 7
18. Petrolul 12 2 3 7 11-24 7

(1-1)
Timi- 
s-au

acest șut, Mateuț (în dreapta) înscrie al treilea 
gol al partidei binamo — „XJM Cluj-Napoca

Foto : Nicolae PROFIR

COMPETIȚIONAL
chlpe ce vizează podiumul (pe 
care se șl află, de altfel. Ia a- 
ceastă oră).

Șirul exemplelor poate con
tinua. în definitiv, pînă în ziua 
marelui derby al celui mai 
iubit dintre sporturi, FOTBA
LUL, nu a mai rămas decît o 
săptămînă: Steaua și Dinamo
vor juca între ele miercurea 
viitoare.

— C.S.M. Suceava
— Dinamo

ETAPA VIITOARE
SIMBĂTĂ 28 NOIEMBRIE
Steaua
Rapid
DUMINICĂ 29 NOIEMBRIE
Sportul Studențesc 
F.C.M. Brașov 
,, Podi" Timișoara 
Petrolul Ploiești 
Oțelul Galați 
Corvlntd
F.C. Olt

— Flacăra Moroni
— F.C. Argeș
— „U" Cluj-Napoca
— Victoria București
— S.C. Bacău
— Univ. Craiova
— A.S.A. Tg. Mureș

VERONA, 24 (prin telefon, de la trimisul nos
tru- special). După spectaculoasa eliminare a echi-

SCRIMEIIil JUNIORI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
Săptămîna trecută, la 

Brașov, s-a disputat eta
pa a II-a a Campiona
tului Național de juniori 
I la scrimă, la toate cele 
patru arme, atît în pro
ba Individuală, cit șl în 
cea pe echipe.

Cu acest prilej, s-a a- 
plicat noul sistem pre
conizat de federația de 
specialitate, prin care 
pentru campionatul ju
niorilor I clasamentul la 
individual se stabilește 
prin cumularea punctaju-

cele două 
cei 24 de

lui realizat în 
etape de către 
sportivi calificați la fie
care armă. Astfel îneît 
la floretă fete, spadă și 
floretă băieți, deși în
vingători în etapa bra- 
șoveană au terminat Cor
nelia Moise (CS Satu 
Mare) și, respectiv, G. 
Pantelimon (Albatros Ma
maia) și M. Băloi (Met. 
Bistrița), campioni pe a- 

' nul 1987 au devenit Laura
Badea (C.S.Ș. 1 Buc.), C. 
Ciobanu (Albatros Ma-

maia) și A. Balint (Fla
căra S. Mare). Singurul 
învingător în ambele eta
pe a fost sabrerul D. Cos- 
tache (Centrul de tineret 
Tractorul Brașov), care 
a Intrat în posesia titlu
lui de campion cu punc
taj maxim.

Iată primii trei clasați 
In proba individuală : 
FLORETA FETE — 1, L. 
Badea (CSȘ 1 Buc), 2. E. 
Banduila (C.S. Satu Mare), 
8. C. Moise (C. S. Satu

(Continuare in pag 2-3)

pelor 'G.K.S. Katowice și Brondby Copenhaga, 
lat-o pe Sportul Studențesc în optimile de finală 
ale Cupei U.E.F.A. „Un meci extrem de greu — 
sublinia mijlocașul Laurențiu Bozcșan, care 
duminică s împlinit 28 de ani — ținînd scama 
de valoarea fotbalului italian, dar echipa noastră 
are capacitatea să se mobilizeze exemplar în 
confruntări decisive, așa cum va fi și partida cu 
Verona. Am dovedit-o și. în cele patru jocuri sus
ținute pînă acum, din care, într-un clasament 
sui-generis, am acumulat 6 puncte : patru cu Ka
towice, două cu Brondby. Ceea ce mă . îndreptă
țește să cred că și miercuri scară, la Verona, 
noi, toți vom ști să ne strîngem rândurile, așa 
cum am făcut-o în partida retur cu Brondby. Cu 
alte cuvinte, trebuie să jucăm cu convingerea că 
putem obține un rezultat care să ne îndreptă
țească să privim cu optimism meciul retur de 
la 9 decembrie, de Ia București".

Intr-adevăr, Sportul Studențesc, cu toate scă
derile din campionat, poate să facă o partidă bună 
împotriva Iul Verona. De altfel, antrenamentele 
desfășurate în ultimele zile, inclusiv cel de marți

(Continuare in pag. a 4-a)

Gheorghe NERTEA
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[III „RADU GRECEANU“ DIN SLATINA !

Poate mai pregnant ca în alte unități de 
învățămînt, la Liceul „Radu Greceanu” 
din Slatina atletismul reprezintă calea_ cea 
mai accesibilă în activitatea sportivă de 
masă. Că așa stau lucrurile o atestă , con
cursurile de cros inițiate de Comitetul 
U.T.C. pe liceu, la nivelul tuturor clase
lor, acțiuni sportive în care elevii de aici 
dețin, în ceea ce privește participarea șl 
buna organizare, o întîietate incontesta
bilă între unitățile de învățămînt similare 
din oraș. Și tot de necontestat sînt șl re
zultatele lor, mai departe, în etapele pe 
oraș, județ și chiar la nivel republican, de 
vreme ce elevii atleți de la „Radu Gre- 
ceanu“ au dominat întrecerile din cadrul 
Crosului tineretului, cele ale Pentatlonu
lui atletic școlar și Concursului de ștafeta, 
iar una dintre reprezentantele fetelor, 
Grațiela Bădoi, s-a aflat printre finalis
tele republicane. Colegele ei, Ligia Ncacșu 
șl Dumitra Dumbravă, fac parte, împreună 
cu Grațiela, din lotul atletic de perspec
tivă al județului Olt, în timp ce băieții, 
în «speță Nicolae Milru și Horațiu Kadu, 
sînt și ei foarte aproape de... ambițiile fe
telor. în toate cazurile, în probe pe dis
tanțe între 800 și 1500 de metri.

„Trebuie să știți — ne amintea pro-f. 
Constantin Ghițescu, secretarul C.J.E.F.S. 
Olt — că în acest liceu toată lumea, elevi 
și profesori, consideră necesar ca atletis
mul să se afle prezent în programul tu
turor activităților sportive de masă, chiar 
dacă nu toți elevii rămîn să. se. consacre 
unor probe de alergări, sărituri sau a- 
runcări".

Un adevăr pe care îl întărește și pro
fesoara de educație fizică Elena Manda, 
cadru didactic ce se bucură de prețuirea 
tuturor colegilor de breaslă din oraș ți 
județ : „Prin atletism, am reușit să trezim 
gustul spre sport în rîndurile a sute de

IN VERVA

Foto : Aurel D. NEAGU

UNIV. C 
STEAUA

tri, a trimis balonul 
un gol la „activ**,

demarat, în mm. 
dreaptă, a efectuat

elevi și eleve, care ulterior an 
dovedit vocație
pentru alte ra
muri — handbal 
sau fotbal, volei 
sau șah, tenis de 
masă sau lupte. 
Important este că 
atletismul a însem
nat .începutul pen
tru cei mai mulți 
elevi. Cn toții a- 
preciază că peri
oada de ucenicie 
în atletism a avut 
o influență hotărî- 
toare în reușitele 
lor viitoare, în dis
ciplinele în care 
s-au consacrat sau 
sînt pe cale de a se 
consacra".

Cu alte cuvinte, Liceul „Radu Greccanu" 
din Slatina rămîne o școală a atletismu
lui, o pepinieră a Clubului Sportiv Școlar 
din localitate, „una dintre cele mai la
borioase", cum ne asigură prof. Gabriel 
Cosma, directorul clubului. Tot el. face 
precizarea : „De aici sînt selecționați, a- 
nual, peste 100 de elevi și eleve. în prin
cipal, atlețl și atlete, dar și jucători de 
handbal și volei, viitori specialiști și în 
tenis de masă sau în lupte. Este un fapt 
pozitiv, un sprijin direct adus clubului 
nostru, ca pepinieră a activității de per
formanță din Slatina și din județul Olt. 
Iar meritele trebuie atribuite, fără nici 
o rezervă, colegilor noștri de specialitate, 
profesorii de educație fizică Elena Manda 
și Ion Popescu, precum și conducerii aces
tui liceu de elită și în planul învățăturii,

Indiferent de starea vremii, elevii liceelor din Sebeș (mai 
ales cei care activează în cadrul Clubului Sportiv Școlar din 
localitate) iau cu asalt bazele sportive în aer liber. Din ne
voia de mișcare, de exercițiu fizic, „dar și pentru a realiza prin 
antrenamente zilnice, noi și noi pași spre măiestrie", cum 
fine să sublinieze prof. Florin FTeșariu, directorul C.S.Ș. 
Sebeș. In fotbal, ca in imaginea alăturată, dar fi in hand
bal (sport cu o statornică tradiție in acest oraș din județul 
Alba), în volei și baschet, precum și intr-o serie de spor
turi individuale.

prof. Ion Georgescu, în calitate de direc
tor fiind un adept convins al necesității 
unei simbioze între carte și sport, defini
torie pentru eficiență în întregul proces 
educativ-formativ care stă la baza învăță- 
mîntului nostru".

Să mai reținem și faptul că în spriji
nul - dezvoltării și propășirii atletismului 
în liceu se înscriu și măsurile luate de 
C.J.E.F.S. Olt, care a pus la dispoziția e- 
levilor Stadionul Municipal din Slatina, 
amenajările speciale pentru alergări și să
rituri (de fapt, porțile acestui stadion sînt 
larg deschise tineretului din TOATE uni
tățile de învățămînt), ca o invitație la 
mișcare, la exercițiu fizic, la sport șl că
reia elevii îi dau curs, permanent, fără 
să aștepte prea multe îndemnuri.

Tiberiu STAMA

I
I
I
I
I
I

PUNCT FINAL ÎN DIVIZIA I FINALELE DE ȘAH
I

DE TENIS DE MASĂ (SÎNT (sau nu) INTERESANTE ?
I

Partidele din ultima etapă a 
seriilor secunde ale Diviziei A 
s-au desfășurat la Cluj-Napoca, 

’ — Iată amă.București și Brașov, 
n unte.

CLASAMENTE
MASCULIN 

Grupa I

la 
dat

mascu- 
o luptă 
pentru

CLUJ-NAPOCA. Șl 
Un, și la feminin s-a 
strlnsă, pe de o parte . 
desemnarea echipei care va sus
ține barajul pentru promovare in 
prima grupă valorică, iar pe de 
alta pentru desemnarea formații
lor care vor retrograda. C.SJW. 
Cluj-Napoca s-a Impus la ambe
le categorii, sltutadu-se detașat 
pe locul I, In timp ce C.S.Ș. Teh- 
noutilaj Od. Secuiesc șl C.S. A- 
rad au retrogradat din divizie. 
REZULTATE : masculin — C.S.M. 
CLUJ-NAPOCA cu Mecanică Fină 
București >—4, cu C.S.Ș. Tehno- 
utllaj Od. Secuiesc 9—6, eu Sti
cla C.S.Ș. Bistrița 9—3 ; MECA
NICA FINA cu Tehnoutllaj 9—4, 
cu Sticla 9—7 ; C.S.Ș. STICLA cu 
Tehnoutllaj 9—« ; feminin — 
C.S.Ș. 2 ȘTIINȚA UPIPS CON
STANȚA cu C.S.M. Cluj-Napoca 
5—1, cu c.s. Arad 5—2, cu con
structorul TAGCM C.S.Ș. Univer
sitatea A.S-A. Craiova 5—0;
C.sjm. eu CjS. Arad 5—4, cu Con
structorul 5—1 ; C.S. ARAD CU 
Constructorul 5—1. (M. RADU —
coresp.).

1. Univ ASA I Cv 12 12
2. Constr. Tg. M. 12 8
3. Univ ASA II Cv 18 3
4. Progr. Buc. ia 1

Grupa a Il-a 
Seria I

12
12
12
12

n
5
5

26 34
68 20

1
7
7

3 9

107- 43 23
79- 93
76- 94
73 100

lfl
17
15

1. Sti.rom
2. Voința
3. Știința
4. Hidro.

FEMININ
IGrupa

1. Juventus Buc. 
Spar tac Buc. 
Metalul Rm. V. 
Constr.

2.
3.
4.

12 9
12 6

24108- 15
72- 84 18
72- 91
43-105

17
13

Tg. M.
Grupa a

Seria
1. CJSdd.
2.
3.
4.

Știința 
Constr. _ 
C.S. Arad

CJ.-N. 
C-ța 
Cv.

3
6

12 6 6
12 3 9

54-46 
52-40
46-51
39-54

21
118
18

n-a
I

12 12 9
< 6 « «
3

12
12
12

48- 42 20
49- 41 18
43-40 18

9 33-50 16

Craiova, 24 (prin telefon). 
Tribune pline la „Centralul" ol
tean (ca în zilele de glorie ale 
localnicilor), pentru un joc care 
șl-a onorat titulatura de derby, ■ 
avînd un tepipou alert, faze pal
pitante de poartă, și goluri, mul
te goluri...începutul a aparținut formației 
gazdă' (care a atacat prin talen
tatul Badea, Infiltrat pe partea 
stingă), dar golul a căzut... din
colo, in poarta lui Lung, la pri
mul șut al steliștilor. Lăcătuș a - --------- ... 17)
____ _ o 
înapoi spre BALINT șl șutu 
rect al acestuia, de la 7—8

In

pe aripa 
centrare 
șutul di- 
" 3 mc- 

_ plasă. Cu 
__„_____________ , campionii, 
deconectați, au zburdat literalmen
te pe dreptunghiul gazonului, 
oferind faze aplaudate de spor
tivul public craiovean și — in
tr-un interval relativ scurt — au 
Înscris încă două goluri: în min. 
24, Hagi îi așează pe cap lui PI- 
ȚURCA o min°re de gol și... Lung 
n-are replică; apoi, în min. 28, 
la o lovitură liberă, cu „schemă** 
de 3—4 pase, HAGI încheie faza 
înscriind ”_______- - —
marcați 
primite 
nu renunță 
min. 33, vor 
prin CI UREA, 
plasă, 
mingea 
lovitură 
doi, de _ . ____ ___________ ___
tribune, flacăra speranței (într-o 
minune) se reaprinde^ dar, nu
mai patru minute mai tîrziu BE- 
LODEDICI (servit de Hagi) re
stabilește diferența, înscriind din 
voleu: 4—1. Azi "
Craiova este o... 
pînă la sfîrșitul 
înscrie CIUREA 
de la 11 metri, acordată \_pentru 
faultul comis, în careu, de Ro- 
tariu asupra lui Șt. Stoica.

v Golurile vor curge și după pau
ză, cîte două pentru fiecare e- 
chipă. Cu singura diferență că 
cele ale Stelei vor fi... primele, 
marcata- de BELODEDICI (min.

din 
evident 
în

apropiere. Deși 
de golurile 

serie, craiovenii 
la luptă și, în
reduce din scor 

____  , care a reluat, în 
cu capul, din plonjon, 
respinsă de Liliac, la o 
liberă executată de Săn
ia circa 39 de metri! în

(n.r. ieri), la 
zi a golurilor și 
reprizei va mai 
dintr-o lovitură

BRAȘOV. Hidrotehnica C.S.Ș. 
C.S.M. Buzău s-a distanțat net, 
beneficiind de aportul jucătoare
lor Iulla .Rișca nu. Daniela Mu- 
șetolu șl Săndica Calcan. REZUL
TATE : HIDROTEHNICA C.S.M. 
C.S.Ș. cu Faimar B. Mare 5—1, 
cu Tractorul Brașov 5—2, cu 
C.S.Ș.I.P.C. Slatina 5—4 ; TRAC- 
TORUL CU C.S.Ș.IjP.C. 5—3, CU 
Faimar 5—3 ; C.S.ȘJJP.C. cu Fai
mar 5—1. (C. GRUIA — coresp.).

a

BUCUREȘTI. Stirom C.S.Ș. 2 
București a terminat neînvinsă 
ta actuala ediție, urmînd să sus
țină barajul pentru promovare 
ta prima grupă valorică, T. Cio- 
ciu, D. Onețiu, R. Revisz, S. 
Oauri devansîndu-și clar adver
sarii. REZULTATE : STIROM eu 
Hidrotehnica C.S.M. C.S.Ș. Buzău 
9-hl, cu Voința S. Mare 9—1, cu 
Știința C.S.Ș. 2 UPIPS Constan
ța 9—3 ; ȘTHNȚA cu Voința 9—7, 
eu Hidrotehnica 9—6 ; VOINȚA 
cu Hidrotehnica 9—2.

ANUNȚ
Oficiul Județean de 

turism Prahova — Si
naia anunță că in data 
de 3 decembrie 1987 va 
avea Ioc Ia sediul din 
Sinaia al O.J.T. Prahova 
examenul de atestare și 
rcatcstarc a monitorilor 
de schi care vor activa 
în sezonul de iarnă 
1987—1988.

Informații suplimenta
re la telefon 973/14751 — 
int. 106 sau 346.

Stat. ftn 
timp excel 
45.000. Șuti 
10—12). Cc 
cat: bal: 
CA (mim. 
BELODED 
CATUȘ (n 
REA (min. 
BÎCU (mu 
GEOLGÂU

UNIVERJ 
Negrilă 5, 
Ad. Popes 
min. 46 C 
Irimescu 
Șt. Stoica

STEAUA 
Bumb eseu 
riu 7 — t 
Ioni 7,5, I 
jaru) — 1 
lan), Pitțuu

A arbitr 
ciunescu 
M. N-eșu 
ddn Qr-aide.

Cartonaș 
CIOROIAN 
BE SCU.

Cartonaș 
(pentru iu:

La sper
66, din vi 
o pasă d 
TUȘ (mir 
la 6—7 m 
Belodedic 
replica... 
care se a 
golurile i 
76 clin pe 
fault în 
asupra lu 
(scăpa •* 
înscrii 
se înex-iw*. 
sipită în 
cine mai 
rile la un

Gh

tepe, cei 
cq^ștrucț 
a u.'c. în 
viarii au 
chiderea 

. (prin Pi 
Țîră, de 
7, cind i 
din Iovi 
clu, însă 
vat golu 
dentari 
el a și 
15, suc< 
suporteri 
gol spect 
cutat o . 
teral <1 
înălțat, t 
giuleșten 
sub „trai

Rep-' 
faze 
marea pi 
de a mi 
sale, însi 
pictor s 
corner, 
șansa în 
acțiunea 
Popa, în 
de Cristc 
pronunța 
aprig pe 
parte, m 
vor fi îi 
57 și 60, 
turile li 
Damaschi 
lingă ega 
final (mi 
așteptau 
fluierul 1 
pare o fc 
nație Ca 
mată de 
MULȚESt 
final al 
(muncită 
de aproa

Steli

C.S.M. SUCEAVA
RAPIDI Stadion Arenă ; teren 

timp friguros, ceață 
spectatori — circa 9.000. T_____
12—5 (pe poartă ; 5—2). Cornere: 
9—2. Au marcat : GAFENCU 
(min. 15) și MULȚESCU (min. 
86).

C.S.M. : Alexa 7 (min. 24 Bucu 
II 6) — P. Grigore ^,5, Oristescu 
7, Butnaru 6, Ciobanu 7 — Păiuș 
6,5 (min. 68 State 6), Gafencu 7, 
Muilțesou 8, Buliga 7 — Sfrijan 
6, Cașuba 7.

RAPID : To ader 6 — Marinescu 
5, M. Grigore 6. Matei 6, Bacoș 
5 — Drăghici 6, St. Popa 7. 
Goanță 5, Cîrstea 7 — Pistol 5 
(miin. 43 Damaschin II 6), Țîră 7.

A arbitrat foarte bine ’ Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea) ; la li
niile : C. Popovici (Cîmpia Turzii) 
și V. Titorov (Drobe'ta Tr. Seve- 
rini).

Cartonașe galbene : TO ADER, 
MATEI, CRISTESCU.

La speranțe : 2—3 (0—0).
• —I,

SUCEAVA, 24 (prin telefon). 
Iarnă adevărată, aici, în Țara 
de Sus. în ajunul partidei, or
ganizatorii au făcut eforturi 
serioase pentru degajarea tere
nului de zăpadă, dar a apărut 
și alt adversar al fotbalului, 
ceața, care a pus sub semnul 
incertitudinii desfășu. vrea me
ciului. Primele 12 minute au 
fost favorabile echipei giuleș-

moale ; 
densă ; 
Șuturi :

La Predeal, iarna a venit mai 
devreme, acoperind brazii șl po
ienile cu u.n covor de nea. Mo
tiv «în plus pentru participanți! 
la finala Campionatului Național 
de șah să se simtă protejați In 
confortabila sală de joc, la ho
telul „Orizont". Din păcate, e- 
ventualii spectatori, ai turneului 
sînt atrași mai mult de frumu
sețea peisajului montan șl la 
runde am numărat vreo... 12 
spectatori.

Este justificată indiferența pu
blicului ? Desigur, nu. Finala 
noastră este cea mai puternică 
din ultimii ani (3 mari maeștri 
internaționali, medie Elo de peste 
2400), partidele se ridică- adese
ori la un apreciabil nivel cali
tativ. în prim-plan sînt marii 
maeștri Florin Gheorghiu șl Mi
hai Șubă, ambii cu +2 pe tabela 
de puncte înaintea zilei libere, 
de luni. Șubă are și avansul vir
tual al unei partide jucate mai 
pluțin, datorită numărului impar 
de concurenți. Impar, fiindcă al 
IB-lea participant — de fapt pri
mul, fiind vorba de Adrian Ne- 
gulescu, deținătorul titlului — nu 
s-a prezentat Ia start, anunțin- 
du-șl ta ultimul moment indis
ponibilitatea, justificabilă, dar, 
oricum, de regretat.

Așadar, cu Șubă șl Gheorghiu 
lideri, cu alțl fruntași necontes
tați ai șahului nostru, ca M. 
Ghindă, O. Foișor șl M. Pavlov 
in imediata lor apropiere, ta 
sfirșit cu mai tinerii I. Armaș 
șl P. ștefanov pregătind un re
zultat peste așteptări, lată finala 
noastră la jumătatea programu
lui de desfășurare, bine pigmen
tată cu puncte de atracție. Fără 
îndoială, sînt și detalii mai puțin 
reconfortante. Doi vechi : ' 
pieri al reprezentativei, Th. Ghi
țescu și V. Stoica, joacă sub 
forța lor recunoscută (serii de 7 
și, respectiv, 8 remize'1), iar un 
al treilea, C. Ionescu, tot abia 
la linia celor 50 la sută. Mai 
neplăcut este să vezi la periferia 
clasamentului doi tineri în oare 
punem multe speranțe, maestrul 
Internațional M. Marin și viito
rul maestru internațional D. Du- 
mitrache. Dacă pregătirea lor și 
programul competițional dinainte 
de finală au fost tatr-adevăr cele 
mai bune, ar trebui să ne răs
pundă federația de specialitate și 
clubul nostru campion, Politeh
nica București, de care amîndol 
aparțin.

Câte ceva despre finala femi
nină. Aid, la clubul I.T.B. din 
Capitală, avem și spectatori. Lor

11 se oferă o sală separată (fina
listele joacă la etaj) cu prezen
tarea celor mai interesante par
tide pe table de demonstrație. Prin
tre demonstratorl se află șl tî- 
nărul maestru Internațional Dan 
Bărbulescu, care a ratat califi
carea pentru Predeal, dar este 

•prezent Intr-un lăudabil efort de 
popularizare a șahului. Alăturat, 
pe tabela de concurs, putem ve
dea că lideră, după 8 runde, este 
o veche cunoștință <a noastră, tl- 
mlșoreanca Gertrude Baumstark, 
cu excelentul scor de 6 p (4-4). 
La numai jumătate de punct se 
află campioana de anul trecut, 
Ligia Jieman. Așteptam mal mult 
de la tinerele jucătoare, în spe
cial Cristina Bădulescu, Smaran- 
da Boicu, Mădălina Stroe. Ulti
ma, e drept, după un început 
slab s-a redresat 
gând două dintre 
până acum, marea 
gareta Mureșan și 
liana Duminică.

Deci, un spectacol atractiv pot 
oferi și șahistele. N-am crede că 
meciul Kasparov — Karpov de 
la Sevilla le-ar face concurență, 
cum a scris recent un confrate. 
Dimpotrivă, 
stimulează 
pentru șah. 
un efort ta 
spectatori

vizibil, învin- 
fruntașele de 
maestră Mar- 
maestra Ma-

I
I
I
I
i
I
I
I
ICampionatul Mondial 

pretutindeni interesul 
Dar, foarte adevărat, 
plus pentru a atrage 

_______ la finalele noastre 
trebuie să facem !

Radu VOIA IH-a
12 ia
12 7
12 5

Seria
Hidro. Bz.
C.S.S.I.P.C. SI. 
Tract. Bv.
Faimar B.M.
• Au cucerit titlurile de cam

pioane naționale echipele UNI
VERSITATEA A.S.A. I CRAÎOVA 
(m) șl JUVENTUS MILMC BUCU
REȘTI (f).

A Au retrogradat din prima 
grupă valorică formațiile Pro
gresul iiruc Bucureștii (m) și 
Constructorul IJGCL Tg. Mureș 
CO, iar ta campionatul de califi
care C.S.S. Tehnoutllaj Od. Se
cuiesc, Hidrotehnica C.S.Ș. C.SJH. 
Buzău (m), C.S. Arad, Faimar 
B. Mare (f).

1. 
2.
3.
4.

1
5
7

12 i n

58-29 23 
50-39 ÎS
43-49 117
25-59 13

• Echipele C.S-M. Cluj-Napoca 
și Stirom C.S.Ș. 2 București (m) 
și C.S.M. Cluj-Napoca șl Hidro
tehnica Buzău (f) vor susține 
barajul pentru promovare In pri
ma grupă valorică. In timp ce 
formațiile de pe locurile 2—3 ale 
grupelor secunde vor juca me
ciuri de Clasament. Partidele vor 
avea loc In ziua de ( decembrie, 
la Tg. Mureș.

echi-

SCRIMERI! JUNIORI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
(Urmare din pag. 1)

Mare) ; FLORETA BĂIEȚI — L 
A. Balint (Flacăra S. Mare), 2. 
M. Băloi (Metalul Bistrița), 3. A. 
Săveanu (Flacăra S. Mare) ; 
SPADA — L C. Ciobanu (Alba
tros Mamaia), 2. G. Pantelimon 
(Albatros Mamaia), 3. A. Pop 
(Steaua) ; SABIE — 1. D. Cos- 
tache (C.T. Tr. Brașov), 2. D. 
Grigore (C.T. Tr. Brașov), 3. B.

Horeanu (-C.S.S. Unirea Iași), 
întrecerea echipelor a adus pe 

podium următoarele Cluburi : 
FLORETA FETE — 1. C.S. Satu 
Mare, 2. C.S.S.-I.L.F. Satu Mare, 
3. Tractoruil Brașov ; FLORETA 
BĂIEȚI — 1. C.T.A. Steaua, 2. 
Flacăra Satu Mare, 3. C.S.U. Tg. 
Mureș ; SPADA — 1. Albatros 
Mamaia, 2. Tractorul Brașov, 3. 
C.S. Satu Mare ; SABIE — 1. C.T. 
Tr. Brașov, 2. C.S..S. Voința Slo
bozia, 3. C.S.S. Unirea Iași.

FESTIVALUL SPORTULUI VASLUIAN
(Urmare din pag. I) ------------------------------------ ,---------

Iubitorii de sport din Județul 
Vaslui au putut fi prezenți în 
tot mai multe întreceri, care au 
debutat la nivelul asociațiilor 
și au ajuns la cel județean. Cel 
mai convingător 
Festivalul sportului 
anul acesta la a X-a ediție, ju
biliară, pe care tinerii și cei
lalți entuziaști participanți l-au 
dedicat Conferinței Naționale a 
partidului. O întrecere poli
sportivă care a angajat o cifră 
record de amatori de exercițiu 
fizic — peste 115 000 la etapa 
pe asociație —, copii, tineri și oa
meni ai muncii din toate așeză
rile urbane și rurale vasluicnc; 
o competiție de masă care a 
depășit în amploare toate edi
țiile precedente, dacă ținem 
seama că Ia startul finalelor au 
luat parte, alături de reprezen
tanții Vasluiului, mulți alții din 
județele Bacău și Botoșani, Bu
zău și Iași, Vrancea, Suceava 
și chiar Prahova.

Festivalul sportului vasluian 
a confirmat dimensiunile în 
continuă creștere ale activității 
sportive de masă din acest ju
deț, prilejuind totodată multor 
elemente tinere și talentate să 
se afirme, așa cum au făcut-o, 
prin intermediul edițiilor pre
cedente, atleții ciștigători ăi fi-

exemplu: 
vasluian,

nalei pe tară a Cupei U.N.C.A.P. 
și ai Balcaniadei de marș, 

- rugbyștii de la Rulmentul Bir- 
lad, de două ori consecutiv
laureați ai „Cupei României”,
gimnasta Alina Codreanu (in 
prezent Ia C.S.M. Baia Mare, 
dar formată în acest județ, în 
cadrul C.S.Ș. Birlad), clasată 
pe locul I la Concursul interna
țional de la Frankfurt pe Oder, 
sau echipa de judo a Rulmen
tului Bîrlad, care a promovat 
în Divizia A.

Exista, așadar, suficiente mo
dele de urmat pentru foarte 
tinerii sportivi vasluieni care 
s-au evidențiat la ediția jubi
liară a Festivalului (printre ei, 
Camelia Buciumaș, Valeria Fru- 
muz și Ilie Munteanu la atle
tism, handbaliștii de la C.S.Ș. 
Vaslui, luptătorii de la Viitorul 
Vaslui, șahiștii de la Izolatorul 
și Moldosin Vaslui), care au 
ambiția, cum ne-au și mărtu
risit, ca prin Daciadă să ajun
gă a fi cunoscuți, treptat, și 
în activitatea de performanță. 
Este șl angajamentul pe care 
cu toții și l-au luat in cinstea 
Conferinței Naționale a parti
dului, acela de a face ca și 
Vasluiul să înregistreze în do
meniul sportului tot mai multe 
reușite. Tuturor, marea compe
tiție națională Daciada le ofe
ră un cîmp larg de afirmare.
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PENTRU FIECARE METRU DE TEREN CIND REDNIC DESCHIDE JOCUL fizi, la Arad, partida retur
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etri, Ia 
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sat, de 
i lui 
m la 
licilor, 6, prin
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tru un 
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>, csire 
Meciul 
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rată-

PITEȘTI, 24 (prin telefon). 
Meci nici mai frumos, nici mai 
urît decît altele, tipic de cam
pionat, dar care s-a desfășurat 
sub semnul tensiunii, gazdele 
căutînd — și negăsind — dru
mul către un gol care mereu... 
a plutit în aer ! Din primul 
pînă in ultimul minut, F.C. Ar
geș a atacat pe toate frontu
rile și în toate modurile (in
clusiv cu fundașul central D. 
ștefan „urcat" lîngă Radu II, 
spre final), dar, fie că s-a pri
pit, fie că s-a izbit de ~ —5 
rare grupată (cu Pancu 
zător"), care a rezistat 
Petrolul a fost azi o 
scai, care s-a bătut
.pentru fiecare metru de teren 
și s-a agățat cu abnegație de 
fiecare minge, izbutind pînă la 
urmă cucerirea unui punct 
prețios.

Repriza I a fost, în general, 
mai echilibrată, ea a purtat 
amprenta superiorității și ofen
sivei gazdelor. Am notat pînă 
la pauză mai multe ocazii la 
poarta excelentului Jipa, cea 
mai mare petreeîndu-se în min. 
21, cînd portarul ploieștean a 
intervenit senzațional la' „bom
ba" lui Ignat, 
după corner și, 
ranța că golul 
devreme sau 
însă n-a căzut, 
za a II-a, Petrolul s-a „barica
dat" și mai tare, adunînd în 
fața careului propriu 10 din 
cei 11 jucători. Prilejurile de 
gol s-au succedat (Vlădoiu min. 
47; D. Zamfir min. 50, Pîrvu 
min. 62, D. Ștefan min. 64, 
Voicu min. 87), dar n-a lipsit 
mult ca oaspeții să-și depășeas
că programul de meci egâi, I.

F.C. ARGEȘ 
PETROLUL

o apă- 
„închi- 

eroic. 
echipă 
frumos

în rest, corner 
în tribune, spe- 
va cădea mai 
mai tîrziu... El 
deși, în repri-

,1 Mal“_; teren bun ; 
. . 1 — peste

șuturi : 14—4 (pe ' poartă : 
Comere : 20—0.
ARGEȘ : Hristea 7 — Voi- 
stanou 7, D. ștefan 7, E- 
7 — Pană 6 (min. 46 Vlă- 

doiu 6), Badea 6, Ignat 6 (min. 
61 Pîrvu 7), Bănuță 6 — D. Earn • 
fir 6. Radu II 7.

PETROLUL : Jipa 8 
7, Pitulice 7, “
Gușe 7 — _ 
Grigore 6. .
Gușe 7) — Or. Ene 7 (mto. 86 
Purcăreață), Ursea 7.

A arbitrat bine G. lonescu ;. la 
linie : V. Alexandru șl L. Pan- 
tea (toți din București).

Cartonase galbene : PANAIT. 
D. ȘTEFAN

La speranțe : 3—1 (1—1).
O i i.

Stadion „1 Mal“ ; ter 
timp însorit ; spectatori 
îo.ooo. . ...........................
8—2).

F.C.
cu 7, 
du ard

_ _ Pauait
C. Ștefan 7,

Ruse 7. O. 
(min. 67 I.

Panou 7,
Zafirls 6

p.

Gușe scăpînd singur în min. 
76, șutul său fiind însă blocat 
in extremis de Hristea. „Ase
diul" argeșean s-a întețit, Pe
trolul a recurs tot mai des la 
degajări fără adresă, dar ta
bela de marcaj a rămas ima
culată, ultimul minut de joc 
notînd, la cornerul 20, și cea 
din urmă mare ocazie la poar
ta lui Jipa, unul dintre fun
dașii oaspeți (imposibil de 
identificat într-un careu cu 21 
de jucători!) salvînd de pe li
nia porții ! în rezumat, deși 
aflată la discreția Argeșului, 
partida a demonstrat, o dată în 
plus, că fotbalul se joacă pe 
goluri, neaducînd puncte for
mației incapabile să înscrie.

Ovidiu fOANITOAIA

Caseta tehnică e cum nu se 
poate mai sugestivă. Și dacă 
mai adăugăm că cifrele, zdro
bitoare, sînt — în special — 
produsul reprizei a doua, ne 
vom apropia de fizionomia me
ciului, un meci în care Dina
mo n-a găsit — în prima parte
— un antidot eficace la apă
rarea supraaglomerată a „șep
cilor roșii", pentru a se des
prinde hotărîtor după pauză, 
în momentul în care Rednic, 
pînă atunci cantonat pe ultima 
linie, ca libero, a trecut în 
față (cedîndu-i locul lui Mo
vilă). Această mutare inspirată
— de tip șahistic — a acti
vizat toate piesele ușoare (Lu- 
pescu, Mateuț), a deschis cu
loare pieselor grele (Andone, 
Varga și Movilă), făcînd ca a- 
părarea' clujeană, pînă atunci 
mobilă și promptă, să nu mai 
facă față schimbărilor de flanc.

După pauză, 
ente șase minute 
(Mateuț, min. 46, 
lovitură liberă, 
47, peste bară, de 
metri), pentru ca 
să deschidă scorul (min. 52), 
în fața unei apărări aflate în 
corzi. Un scor care avea să fie 
majorat în min. 59, cînd 
REDNIC, angajat de Lupescu, 
a șutat sec și... imparabil. Di- 
namoviștii insistă, atacă cu 
toate liniile („bombă" Movilă, 
min. 62, Mihăescu singur-sin- 
gurel, din pasa lui Rednic, min. 
64, din nou Rednic, ocazie 
imensă, min. 74), pentru ca 
al treilea gol să cadă în min. 
80, în urma unei rapide combi
nații Rednic — Varga — MA
TEUȚ, ultimul înscriind de a-

DINAMO 4 (0)
„U" CLUJ-NAFOCA 0

btaa.vh Dinamo ; teren moaie; 
timp frumos ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 24—3 (pe poartă : 
15—2). Cernere : 13—1. Au mar
cat : DAMASCHIN I (min. 52) 
REDNIC * -----------
(min- 80) 
82).

DINAMO 
chipeb —

(into 59), MATEUȚ 
șl MIHAESCU (mim.

au fost sufici- 
de „pistonări" 
șut bun, din 

Andone, min. 
la numai șase 
DAMASCHIN 

52),

: Moraru 7 (media e- 
Jencălău 6, Rednic 8, 

Andone 6,5, Varga 7 — Mihăescu 
7, Lupescu 6,5, Mateuț 
6 — Răducioitu 6 (min. 
vilă 7), Damaschin I 6 
Timiș 6).

„Utt CLUJ-NAPOCA :
— C>adar 5, Ciocan 6, Neamțu 
Mesaroș 5,5 — L. Moldovan 
Mujnai 5, Feșnic 5 (min. 72 Po
jar 5), Bucur 6 (min. 67 Bdro 5)
— Cîmpeanu 6, Boeru 5.

A arbitrat bine A. Moroianu ; 
la linie : D. G. lonescu (ambii 
dih Plodești) si Cr. Teodorescu 
(Buzăuj.

La speranțe : 0—0.

7, Lupu
46 Mo- 

(mim. 66
Iasko 6

6,
5,

proape. După numai alte două 
minute, tînărul Timiș va șuta 
extrem de puternic și MIHA
ESCU va relua în gol. în final, 
Timiș (bară, min. 84) își va 
marca încă o dată prezența, cu 
un aplomb de titular. Să mai 
menționăm că acest serial de 
goluri și ratări a fost „între
rupt" de singurul șut din ac
țiune al clujenilor (cel al lui 
Cîmpeanu, din min. 73), apărat 
de Moraru fără dificultate, spre 
finalul unei partide în care 
startul anevoios a fost com
pensat de spectacolul reușit al 
„actului doi".
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UN START LANSAT Șl FRUCTUOS 
ză în lanț. Un minut mai tîr
ziu, ele vor obține arhimerita- 
tul gol al doilea: bine lansat în 
adâncime, I'ulga șutează din 
alergare, Ioniță respinge în ul
timul moment și TISMĂNARU, 
venit în viteză, trimite mingea 
in plasă: 2—0. Pină la sfîrșitul 
reprizei, notăm acțiunea lui Co
jocar u (min. 36), rezolvată de 
Cîmpeanu, și alte intervenții 
reușite ale portarului hunedo- 
rean în min. 40 și 42.

Repriza secundă este ceva 
mai săracă în faze de poartă, 
dar ea ne arată, totuși, pe gaz
de în primul sfert de oră ini
țiind noi atacuri, ratate de Ful- 
ga (min. 47 și 57) și Scînteie 
(min. 58 și 60). Oaspeții mar
chează un reviriment în minu
tele următoare, dar Tîrnoveanu 
trimite peste poartă balonul 
primit din lovitură liberă de la 
Klein (min. 67). iar Ivanov îl 
obligă pe Ioniță la o interven
ție de ultim moment (min. 83), 
tot ca urmare a unei lovituri 
libere. Băcăuanii vor trece prin 
mari emoții în min. 84, cînd 
Nicșa, scăpat singur, este faul
tat de portarul Cîmpeanu la 17 
m de buturile sale, șl în min. 
88, cînd același Nicșa este de
posedat in-extremis de balon 
la 14 m de poarta lui Cîmpeanu.

Eftimie IONESCU

S.C. BACĂU 
CORVIN Ui.

2 (2)
0

u

Stadion „23 August" ; teren 
moale ; timp rece, ceață ; In re
priza secundă soare și, din nou. 
oeață ; spectatori — circa 4.000. 
Șuturi : 26—9 (pe poartă : 15—3). 
Comere : 9—2. Au marcat : șoi- 
MAN (mto. 4) și TISMANARU 
Cmto. 34).

SPORT CLUB : Cîmpeanu 7 - 
Viscreanu 7. Arteni 7. Agr.chi 
7, CMidta 7 — Burleanu 7,5, Pe- 
noff 7 (min. 83 Ivanov), Tismă- 
naru 7 — Șoiman 8, Scînteie 7,5, 
Fulga 7 (min. -70 Andronic 7).

CORVINUL : Ioniță 8 — 'Ba-rdac 
6, Mărginean 6, Du b induc 7, 
Tîrnoveanu 6 — Nicșa 6. Stroia 5 (min. 46 Suciu 6), Klein 7. 
Petcu 6 — Cojocaru 6 (mto. 71 
Băjenaru 6), Burl^i 6,5.

A arbitrat bine M. Constanti
nescu ; la Etnie : V. Angheloiu 
și N. Milea (toți din București).

Cartonașe galbene : TtRNO- 
VEANU.

La speranțe : 3—1 (2—1).
» mur..-.,,.,. ... .... ...

BACAU, 24 (prin telefon). în
ceput de cavalcadă băcăuană. 
Pe un teren foarte greu, gaz
dele se mișcă cu multă ușurin
ță, combină dezinvolt. Startul 
lansat se vede fructificat rapid, 
chiar în nun. 4, la capătul unei 
spectaculoase combinații cu 
Tismănaru, ȘOIMAN înscriind 
plasat: 1—0. Băcăuanii continuă 
ofensiva lor în trombă, după 
ce, în min. 12, hunedorenli a- 
vușeseră o zvîcnire. Cîmpeanu 
ieșind inspirat și degajind ia 
30 m de buturile sale, din fața 
lui Cojocaru. Ocaziile la poar
ta cealaltă se succed: min. 18
— șut Șoiman de la 8 metri, 
insă Ioniță este imbatabil; min. 
26 — centrare Penoff, Fulga re
ia de la 14 m, dar mingea trece, 
însă, pe lîngă poartă; min. 27
— o fază electrizantă: Șoiman 
pătrunde in viteză, șutează de 
la cârca 10 m în bară, balonul 
revine la Scînteie, care șutea
ză direct în... Ioniț?. După ce 
Cîmpeanu (min. 31) boxează la 
centrarea Iui Nicșa, min. 33 
oferă gazdelor posibilitatea de 
a majora scorul, dar ele ratea-
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DE SANATATE
JNI MONTANE
«E TURISM și I.T.H.R. BUCU 

stă perioadă, posibilitatea petrecerii 
ite tntr-o stațiune montanfe

te de munte înseamnă nu numai 
(actori naturali specifici, ci și petre- 
i. Organizatorii de turism vă oferă 
! participare la manifestări cultural- 
îare atracție, 
nejiitat.
î care vi le

o vacantă la

sugerăm, cea

munte

mai în-

i Lacu Roșu
LÎa • Borșa S Izvoarele;.

a plecării în stațiune sînt în func- 
roastră.

• Bușteni • Predeal

7,

SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII
I A.S.A. TG. MURES
| OȚELUL

Stadion 
le ; timp 
tru joc ; .______ ____ _____
Șuturi : 14—6 (pe poartă : 9—4). 
Cornere : 11—5. Au marcat :
CRAIU (min. 29). EROS (min. 
65), respectiv ANTOHI (min. 12).

A.S.A. : Vodă 7 — Szabo 6, 
Jenei 6, Botezan 7, Fodor 7 — 
Erbs 7, Ivan 6, C. Ilie 6 (min. 
46 A. Stoica 7) — Ciorceri 6,
Albu 5 (mi<n. 61 Fanici 6). Craiu 
7.

OȚELUL : Călugăru 7 — Borali 
6, Agiiu 7, Nicoară 7, G. Popescu 
6 — M. Stan 6, Măstăcan 7, Bur- 
cea 7 — Drăgoi 6 (min. 61 
State 6), Antohi 6 (min. 75 Sandu 
5), O. Popescu 7.

A arbitrat slab A. Gheorghe 
(P. Neamț) ; la linie : M. Stoe- 
nesciu (Bucureștii și L. Sălăjan 
(Satu Mare)r ultimul cu greșeli.

Cartonașe galbene : CALUGA- 
RU, A. STOICA, AGIU.

La speranțe î 1—o (1—0).
e ii »i r

TG. MUREȘ, 24 (prin tele
fon). Da, Oțelul a convins din
nou că este o echipă greu de 
depășit, chiar și fără unul din 
pilonii săi, Anghelînei, suspen
dat pentru cumul de cartonașe 
galbene. însă Nicoară a făcut 
un cuplu bun cu Agiu, defensi
va s-a grupat bine în jurul lor, 
Călugăru a apărat și el bine și

Municipal ; teren moa- 
răcoros, dar bun pen- 

spectatori — circa 6.000.

ÎN ULTIMUL MOMENT
FLACĂRA
F.C.M. BRAȘOV

teren bunStadion Flacăra ; ____ ___
timp frumos ; spectatori — circa’ 
7.000. Șuturi : 18—7 (pe poartă : 
6—3). Cc’.'nere : 14—2. Au marcat: 
DRAGNEA (min. 73 — din 11 m), 
VAIDEAN (min. 89). respectiv 
AVADANE1 (min. 78).

FLACARA : Dohot 6 — G. Radu 
6, Beldie 6,5, Butufel 6,5, Stâ- 
nescu 6 (min. 67 M. Pană 7) — 
Săndoi 6, Dragnea 7, C. Pană 7 
— D. Sava 6, Văidean 7, Marcu
6.5 (mto. 64 Lala 6).

F.C.M. BRAȘOV : Polgar 7 — 
Bălan 6 (mto. 67 Moldovan 6), 
Ștefănescu 6, Naghl 6,5, Andraș
6.5 — Filip 6, Avădanei 7,5, Man
doca 3 — Cramer 6 (min. 86 Măr
gărit), Terheș 6,5, Barbu 6.

A arbitrat bine J. Grama ; la 
linie : L. Ciuou (ambii din Bucu
rești) și Gr. Maca vel (Deva).

Cartonașe galbene: MANDOCA.
Cartonașe roșii : MANDOCA 

(mic. 53).
La speranțe: 3—2 (t—H).

e I.,..«.u—u.—

MORENI, 24 (prin telefon». 
Sprintenă, vivace, „cavaleria 
ușoară" a Flacărei (echipă fă
ră jucători de mare gabarit) își 
croiește ușor drum prin apăra
rea brașoveană, dar nu găsește 
soluțiile cele mai bune la fina
lizare. Atacuri repetate, reușite 
cu precădere pe flancuri, eșu
ează în centrări fără 
combinațiile pe 
nese în blocul 
vean, pe care Vlidean, vîrf fra
gil, cu predilecție pentru jocul 
individual nu-1 poate disloca 
(mai mult, în min. 13, el nu iz
butește decit o „bară“, din 6 m.

adresă,

Ian tru se potic- 
lafensiv ;brașo- 
idean, vîrf fra-

la centrarea lui C. Pană). Cum 
Polgar nu este deranjat de șu
turile „telefonate" ale gazdelor, 
F.C.M. Brașov, care mai mizea
ză și pe infiltrările bătăiosului 
Terheș și pe șuturile prin sur
prindere 
o echipă 
zuitul ei 
plasare.

Nu mult după pauză se pe
trece un eveniment (eliminarea 
lui Mandoca în min. 53), care 
ar fi putut fringe decisiv echi
librul jocului. Paradoxal, însă, 
F.C.M. Brașov, „rarefiată", își 
simplifică jocul, limpezindu-1, 
optînd pentru o apărare supra
aglomerată, la care nu renun
ță decît în momentele cele mai 
propice pentru contraatac. Do
minarea masivă, dar dezordona
tă a gazdelor nu pare să aibă 
sorți de izbindă, dar, tn min. 
73, Lala este faultat de Ștefă- 
nescu în suprafața de pedeapsă 
și DRAGNEA transformă pe- 
nalty-ul acordat, deschizînd sco
rul. Acest gol deșteaptă insă 
orgoliul de șuteur a lui AVA- 
DANEI, care, părăsind careu! 
in care se refugiase și el, lese 
Ia atac, greșește un șut in min. 
77, dar nu și pe cel din min, 78, 
eu care trimite mingea ’a vin- 
clu, de la 20 m. Ultimele mi
nute de „foc": în min. 85, Cra
mer, după o cursă solitară de 
50 m, îl scoate pe Dohot din 
poartă, dar șutează.incredibil, 
pe lingă bară. Răzbunarea fot
balului este întotdeauna ama
ră, căci peste alte patru mi
nute, la centrarea lui M. Pană, 
VAIDEAN își răscumpără toate 
greșelile, rcluînd, din voleu. în 
gol.

ale lui Avădanei, pare 
liniștită, sigură de nă- 
rezultat egal in de-

A.S.A. avea să aibă un meci 
greu, deși, față de cum am vă
zut-o la Hunedoara, a jucat a- 
cum mult mai bine, în perma
nentă mișcare, cu acțiuni pe
netrante. In min. 12, tabela a- 
vea să arate 0—1: Szabo a alu
necat și a greșit, Drăgoi s-a 
încurcat in situație bună și a 
obținut doar un corner, execu
tat de O. Popcscu, Botczan și 
Szabo au greșit preluarea eu 
capul și ANTOHI a inscris din 
colțul careului mic. A mai avut 
Agiu o situație bună (min. 17), 
după care gazdele au forțat e- 
galarea, insă Ciorceri (min. 18) 
și Craiu (min. 23) au ratat oca
zii favorabile. In min. 28, Eros 
a șutat puternic, însă pe mij
locul porții, și Călugăru a fost 
la post. In minutul următor, 
inspirație a lui CRAIU, care, 
de la 20 de metri, puțin lateral, 
a șutat puternic, cu boltă, Că
lugăru a atins balonul, acesta 
a lovit stilpul din stingă și a 
intrat in plasă, la vinclu. Gol 
spectaculos. în min. 36, la o lo
vitură liberă executată de .C. 
Ilie, Călugăru a deviat balonul 
în bară.

După pauză, jocul avea să 
continue cu același frumos an
gajament și în viteză, Albu a 
ratat în min. 55, șutul lui A. 
Stoica, de la 20 m (min. 58), a 
întâlnit din nou „transversala", 
pentru ca in min. 65 să vedem 
ce n-am mai văzut pină acum: 
lovitură liberă de la 20 metri 
și, in timp ce arbitrul aranja 
zidul gălățean (nici Călugăru 
nu era pregătit), EROS a trimis 
mingea in plasă, iar arbitrul, 
uluit și el, a’validat golul. Jo
cul a degenerat, au apărut une
le accidentări (A. Stoica, An- 
tohi), iar finalul avea să fie 
deosebit de aprig. După ce Fa- 
nlci a ratat în min. 85, în min. 
88 Borali a trimis cu capul, dar 
Vodă, cu un frumos reflex, a 
scos în corner, iar în min. 90 
Craiu, scăpat pe contraatac, a 
șutat din 6 metri în colțul ba
relor.

Astăzi, de la ora 12,30, sta
dionul arădean Strungul găz
duiește partida retur dintre se
lecționatele U.E.F.A. ’90 ale
României și San Marino, din
cadrul preliminariilor Campio
natului European de juniori B. 
Un meci care trebuie să fie ju
cat. dar de care nu mai depin
de practic soarta calificării, ea 
fiind ca și realizată, după ce 
în prima manșă, la San Ma
rino, pe gazonul stadionului. o- 
limpic Serravalle, tinerii noș
tri jucători au reușit o victo
rie clară, cu scorul de 6—2 
(5—0), prin golurile marcate de 
Bereș, Țicu, Rădos (2), Iliuță 
și Dicut respectiv Benedettini 
și Conti. Diferența este, deci, 
prea mare — ca și valoarea 
dintre cele două echipe 
tru ca jucătorii noștri 
aibă emoții. Numai că 
ția lor din primele 40 
nute de la San Marino 
te frumoasele goluri
acolo îi obligă la un retur pe 
măsură, care să întregească 
imaginea unei evoluții de an
samblu unanim apreciate. Este 
exact ceea ce doresc și antre
norii echipei, Marin Țițeica și 
Sorin Avram.

Lotul nostru s-a pregătit în 
ultimele zile la Arad. Echipa 
de start va fi cea din partida 
tur : Cioacă — Bereș, Artimon. 
Haidiner, Constantinescu — 
Rădos, Moisescu, Iliuță — Ga
bor, Țicu, Săvoiu. Rezerve : 
Colceag, Dicu, Chioar, Jercan. 
Deaconu.

Juniorii sanmarinezi au sosit 
luni la Arad. Ei au efectuat, 
ieri, un antrenament pe stadio
nul pe care se va juca meciul. 
Nici antrenorul Pietro Paolini 
nu va efectua modificări mari 
în „ll“-le pe care îl va alinia 
în această partidă retur față 
de echipa cu care fotbalul san- 
marinez a debutat într-o com
petiție oficială : Selva — Della 
Baida, Bollini, Benedettini. 
Mauro — Conti, Bacciocchi, 
Mularoni — Sarti, Zucchi, Be- 
lardi. Rezerve : Bedetti, Bizzo- 
chi, Casadei, Valentini, Ber
nardi, Cecneti.'

Partida va fi condusă la 
centru de Ivan Timoșenko 
(U.R.S.S.), ajutat la linie de R. 
Cîmpeanu și I. Bălan (ambii 
din Arad).

Laurențiu DUMITRESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

Ion CUPEN

Constantin ALEXE

• ASTAZI, SÎNT PROGRAMA
TE MECIURILE etapei a 14-a din 
campionatul eșalonului secund 
al fotbalului nostru. Rețin aten
ția cîteva partide de real inte
res: C.F.R Pașcani — Steaua 
Mizil, Unirea Slobozia — F.C.M. 
Progresul Brăila, Sportul „30 De
cembrie” — Chimia Km. vilcea, 
C.S.M. Pandurii Tg. Jiu — C.S. 
Tîrgoviște și, îndeosebi, U.T. 
ARAD — F.C. BIHOR. Partidele 
vor începe la ora 14.
• TRIALURI PENTRU LOTU

RILE DE JUNIORI. La București 
se vor desfășura în zilele urmă
toare două trlaluri avînd drept 
scop întărirea loturilor de ju
niori. Astfel, în zilele de 26 și 
27 noiembrie au fost convocațl 
36 de jucători pentru selecționata 
U.E.F.A. ’90, iar pentru comple
tarea lotului U.E.F.A. '88 trialul 
— cu 30 de jucători — va fi e- 
fectuat in zilele de 30 noiembrie, 
1 și 2 decembrie. .

ADMINISTRAȚIA Ot SI4Î 10T0 PRONOSPORT INTORMEAZA
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 22 NOIEM

BRIE 1987
Categoria 1 (13 rezultate) î 1

variantă 100% a 14.589 lei și 
variante 25% a 3.647 lei ;

Categoria 1 (11 rezultate) t « 
variante 1-00% a ®«3 lei și 3.229 
variante 25% a 166 tei »

Categoria 3 (U rezultate) : «0J 
variante 100% a 130 lei și 27.198 
variante 25% a 33 lei.
• Seria interesantelor și atrac

tivelor concursuri PRONOSPORT 
din ultimul 
minică, 29 
programate 
1. Avellino 
— Verona ;

timp continuă și du- 
nolembrie, cînd sînt 
următoarele partide : 
— Como ; 2. Cesena 

_____ , 3. Empoll — Milan ;
4. Intennazionale — Napoli; 8. Ju
ventus — Ascoll î 6. Pescara — 
Torino ; 7. Pisa — Florentina ;
8. Sampdoria — Roma ; 8. Lazio
— Triestina ; 10. Lecce — Genoa ;
ta. Modena — Bologna ; 12. Pa
dova Catanzaro ; IS. Udineee
— A taianta.

A Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri, 25 
noiembrie, va avea loc in Bucur

rești, în sala clubului din str. 
Doamnei, nr. 2, tncepind de la 
ora 15,56. Aspecte de la efectua
rea operațiunilor de tragere vor 
fi radiodifuzate șl in reluare, pe 
același program, la ora 23,05, și 
mîlne, joi, 26 noiembrie. Trage
rea fiind publică, sînt Invitați să 
asiste la efectuarea tragerii toți 
cel interesați.* Frumoase cîștiguri continua 
să atribuie Lozul In Plic, aflat 
în vinzare la agențiile și vtnză- 
toril volanțl din rețeaua Loto- 
Pronosport, precum și la unită
țile mandatare (comerț, turism, 
poștă, cooperative de credit, 
chioșcuri de desfacerea tutunului 
și presei etc.).

LOZ
ÎN PUC



Campionatul Național de baschet feminin

VOINȚA - POLITEHNICA 68-54
Doar o repriză a rezistat e- 

chipa Politehnica Mine-Energie 
C.S.Ș. 4 București in prima man
șă a meciului cu Voința C.S.Ș. 2 
București din cadrul etapei a 
Vl-a a Diviziei feminine A de 
baschet, tn respectivele 20 de 
minute, formația studențească 
s-a apărat cu multă atenție și 
a fructificat majoritatea acțiu
nilor el ofensive, ceea ce l-a 
adus avantaj pe tabela de scor 
(14—10 în min. 10, 31 — 24 în 
min. 19). După pauză, însă, a 
fost rindul echipei Voința să-și 
întărească apărarea ceea ce a 
determinat valorificarea în mai 
mare măsură a superiorității 
tehnice și tactice, precum și de 
talie. Ștefania Borș, Elena Fi
lip, junioarele Ioana Cocîrlan 
și Cristina Apostol, luminița 
Măringuț, Estela Urogdi șl Ro
xana Ștefan au dominat lupta 
sub panouri, au înscris aproape 
de fiecare dată cînd au arun- 
eat la coș (procentaj în aceas
tă repriză: 72,70% — 16 reuși
te din 22 de încercări) și drept 
urmare scorul a devenit favo
rabil formației Voința, care a 
Si obținut o victorie clară, cu

68—54 (31—29), la capătul unei
întreceri atractive.

La Politehnica am apreciat 
ambiția jucătoarelor de a face 
față mai valoroaselor lor ad
versare, dar tenacitatea lor a 
durat doar 20 de minute, după 
care atenția acordată defensi
vei a scăzut considerabil, iar în 
atac nu rare au fost greșelile 
de tehnică. în mod cert, actua
lul lot al Politehnicii trebuie 
să-și asume o mai mare res
ponsabilitate in pregătire și 
jocuri pentru a recupera han
dicapul provocat de 
vechilor titulare. Au 
Ștefan 18 (o notă bună pentru 
eficiență, care, însă, nu o ab
solvă de comoditatea manifes
tată în apărare), Filip 12, Co- 
cîrlan 12, Borș 9, Măringuț 8. 
Urogdi 4, Anghcluș 2, Apostol 
3 pentru Voința, respectiv Ge
ra 16, Dăian 14, Roșianu 9, Pan- 
drea 6, Făgărășanu 2, Hora 5, 
Duțică 2. Bun arbitrajul cuplu
lui B. Bădilă — N. Sdrula.

Azi, la ora 13, în sala Ko
reas ca, are loc al doilea meci 
Voința — Politehnica București, 
(D. STANCULESCU).

absența 
marcat:

CLASAMENTELE PRIMEI DIVIZII DE BASCHET

MASCULIN, GRUPA 1—6 FEMININ, GRUPA 1—6
1. Steaua 14 13 1 1466:1136 27 1. Chimistul 14 10 4 964: 887 24
2. Din. Buc. 14 13 1 1345:1044 27 2. Voința Buc. 13 11 2 911: 861 24
3. Din. Or. 14 7 7 1228:1211 21 3. „U« Cluj-N. 14 9 5 1088: 905 23
4. ICED BUC. 14 5 9 1189:1292 19 4. Ollmpi Buc. 14 9 5 950: 871 23
5. Rapid Buc. 14 3 HI 1064:1332 17 5. Rapid Buo. 14 1 13 869:1055 15
0. Acad. Mii. 14 1 13 1064:1339 15 6. Polit. Buc. 13 112 779: 972 14

JRUPA 7--12 GRUPA 7—12
7. RAMIRA 14 7 7 1284 -.1261 21 7. Voința Bv. 14 12 2 1180 : 908 26
8. Farul C-ța 14 7 7 1282:1234 21 8. Met. Salonla 14 8 6 1041:1048 22
9. CSU Sibiu 12 8 4 1078:1010 20 9. Com. Tg. M. 14 7 7 978:1074 21

10. CSU Brașov 12 6 6 1126:1186 18 10. Mob. S. M. 12 6 6 833: 849 18
11. Potit. Iași li2 5 7 1080:1140 17 11. Poli. Tins. 12 2 10 904: 944 14
12. ELBA Tmș. 12 5 7 1013:1032 17 12. CSU PI 10 3 7 603: 726 13

AZI, ETAPA A Vi a IN DIVIZIA A DE VOLEI
Astăzi, miercuri, clapă inter

mediară — a șasea — în cam- 
' pionatele Diviziei A de volei.

Amatorii de volei vor putea 
urmări partide interesante, din 
rindul cărora unele rețin în 
mod deosebit atenția. La fe
minin, de pildă, se • detașează 
întîlmrile Oltcit Craiova — Fa
rul Constanța și Dacia Pitești
— Dinamo București, iar la 
masculin, Tractorul Brașov — 
Universitatea C.F.R. Craiova, 
Elcond Dinamo Zalău — Dina
mo Viitorul Bacău și A.S.A, E- 
lectromureș Tg. Mureș — Kelo- 
nul Săvinești.

Programul etapei. FEMININ: 
Oltcit Craiova — Farul Con
stanța, Penieilina Iași — Chi
mia Km. Vîlcea, Dacia Pitești
— Dinamo București, Flacăra 
Roșie București — C.S.M. Si
biu (Sala M.I.U., ora 14), Ra-

■ pid București — Știința Ba- 
eău (Sala Rapid, ora 16); par
tida C.S.U. Rapid Galați — U- 
niversitatea C.F.R. Craiova s-a 
amînat. MASCULIN: Tractorul 
Brașov — Universitatea C.F.R. 
Craiova, A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș — Relonul Săvinești, 
Elcond Dinamo Zalău — Dina-

mo Viitorul Bacău, Politehnica 
Timișoara — Explorări Motorul 
Baia Mare, Dinamo București 
— C.S.M.U. Suceava (Sala Di
namo, ora 12), Steaua — C.S.U. 
Sănătatea Oradea (Sala Flo- 
reasca, ora 10,30). Iată și cla
samentele după cinci etape:

FEMININ

MASCULIN

1. FI. Roșie 5 4 1 14: 6 9
2. Univ. CFR 4 4 0 12: 1 8
3. Dacia 5 3 2 10: 7 8
4. Rapid 5 3 2 12: 9 8
5. Oltcit 5 3 2 12:10 8
6. C.S.U. Rapid 5 3 2 9:9 8
7. C.S.M. SibLu 5 2 3 9:12 7
8. Farul 3 3 0 9: 3 6
9. Dimaimo 4 2 2 7:6 6

10. Penicilina 5 14 7:12 6
11. Chimia 5 0 5 4:15 5
12. Știința 5 0 5 0:15 5

t—2. Dinamo
Univ. CFR

5 4 1 13: 8 9
5 4 1 13: 8 9

3. Steaua 4 4 0 12: 2 8
4. Tractorul 5 3 2 9: 7 8
5. Elcond Dlinamo 4 3 1 9:4 7
6. Dinamo Viitorul 5 2 3 11:11 7
7. Relonul 5 2 3 10:10 7
8. El-ecteomureș 5 2 3 9:10 7
9. C.S.M.U. 5 2 3 7:13 7

10. CSU Sănătatea 5 14 7:13 6
11. Politehnica 5 0 3 0:15 5
12. Expl. Motorul 312 7:64

>'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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CM de șah: KASPAROV
■MADRID, 24 (Agerpres). — 

Meciul pentru titlul mondial de 
șah, ce se dispută la Sevilla 
intre marii maeștri sovietici 
Garri Kasparov și Anatoli Kar
pov, a continuat cu partida a 
16-a încheiată cu victoria lui 
Karpov la mutarea 41-a. Sco
rul este din nou egal : 8—8.

KARPOV 8-8
în partida a 17-a, programa

tă astăzi, Karpov va avea pie
sele albe.

După cum se știe, meciul cu
prinde 24 de partide, învingă
tor fiind declarat șahistul care 
va obține primul 12,5 puncte. 
La scor egal: 12—12, titlul ră- 
mine In posesia lui Kasparov.

CAMPIONII DE BOX Al AMERICII CENTRALE
SAN JOSE, 24 (Agerpres). — 

Campionatele Americii Centra
le la box s-au încheiat la San 
Jose (Costa Rica), sportivii cu
banezi dștigind 9 din cele 12 
titluri puse în joc. într-unul 
dintre cele mai interesante me
ciuri ale galei finale, la cate-

„MONDIALELE" UNIVERSITARE

LA TENIS DE MASĂ

goria mijlocie mică, Pedro 
Duarte (Cuba) l-a întrecut la 
puncte pe campionul țării gaz
dă Arturo Jenkins. în limitele 
categoriei ușoară, Pedro Saiz 
(Republica Dominicană) a dști- 
gat prin k.o. în fața mexica
nului Ricardo Basileo. în ca
drul categoriei pană, Omar 
Catari (Venezuela) l-a învins la 
puncte pe Jesus Sollet (Cuba), 
iar la categoria grea a cîștigat 
Leonardo Martinez (Cuba), în
vingător prin k.o. tehnic în me
ciul cu Harold Arroyo (Porto 
Rico).

PE SCURT
ATLETISM • Englezul Trevor 

Hawes a terminat Învingător in 
concursul internațional de ma
raton de la Benidorm (Spania!, 
fiind cronometrat cu timpul do 
2.22:20. L-a urmat coechipierul 
său, Joseph Masterson — 2h.23:32.

BASCHET • In cadrul cam
pionatului masculin al Asiei, oe 
se 'desfășoară la Bangkok, se
lecționata B. P. Chineze a între
cut eu scorul de 109—69 (50—38) 
formația Thailandei, iar repre
zentativa Japoniei a dispus ou 
90—67 (42—33) de echipa Indiei.

BOX • La Rostock s-a dis
putat intnnlrea amicală dintre 
selecționatele R.D. Germane și 
R.F. Germania. Pugiliștil din 
R.D. Germană au obținut victo
ria CU 20—4 puncte.

GIMNASTICA • Concursul in
ternațional feminin desfășurat în 
orașul polonez Katowice a fost 
cîștigat de sportiva cehoslovacă 
Tva Kremelova, clasată pe primul 
loe la individual compus, cu 
37,80 p. Pe locurile următoare 
s-au situat gimnastele sovietice 
Viola Supakova — 37,45 p și 
Gerde Mazlekaite — 37,05 p.

SOFIA, 24 (Agerpres). — La
Campionatele Mondiale Univer- 

- sitare de tenis de masă, com
petiție ce se va desfășura la 
Sofia între 28 noiembrie șl 6 
decembrie, și-au anunțat parti
ciparea sportivi șl sportive din 
30 de țări, între care U.R.S.S., 
R.P. Chineză, Iugoslavia, Fran
ța, Elveția, Peru, R.F. Germa
nia, Cehoslovacia, Cuba, Japo
nia. Brazilia, Ungaria, Algeria. 
Anglia. Grecia.

RECORD DE ÎNOT Al ASIEI
BEIJING. 24 (Agerpres). — 

Cu prilejul concursului de na- 
tație de la Guangzhou, Inotă- 
toarea Huang Xlaomin (R. P. 
Chineză) a stabilit un nou re
cord al Asiei în proba de 200 
m bras, cu timpul de 2:27.28.

duce echipa „17“ Nentorl Tirana
— cu 17 puncte

IN „CUPA U.E.F.A.
• Astăzi sa vor desfășura me

ed urile turului trei din cadrul 
, Cupei Uf.FA.".

Echipa Sportul Studențesc 
București va tatîlni în deplasare 
formația italiană Hellas Verona.

Iată programul celorlalte par
tide : Borussia Dortmund — F. c. 
Bruges ; Internazionale Milano 
— Espanol Barcelona ; F.C. Bar
celona ' ’ ■”
Honved 
nalkos 
terdam 
Vitoria__ ,____
vice ; Werder Bremen — Dinamo 
TbUlsi.

Jocurile retur vor avea loc la 
9 decembrie.

— Flamurtiari vlora ț 
Budapesta — Panathl- 

Atena ; Feyenoord Rot- 
— Bayer Leverkusen ; 
Guimares — T.E. Vitko-

• .După i etape, în campiona
tul Greciei continuă să conducă 
echipa Larissa — 13 puncte, ur
mată de formațiile O.F.I. — 12 
puncte șl Panathinalkos — ou 
oițe 11 punote.

Rezultate înregistrate în etapa 
a 8-a : Larissa — Panionios 3—0; 
PaniaUhlnaikos — PanahalM 2—0; 
Kalamaria — Aris Salonic 0—0 ; 
O.F.L — Verla 4—1 ; Ethnikoș — 
Olymplakos Pireu 0—0 ; Heraklis
— P.A.O.K. Salonic 1—0 : A.E.K, 
Atena — Serres 2—1 ; Dlăgoras
— Levadia 2—0.

POLO PE APA t» La Dubrov
nik, tn prima manșă a finalei 
„Cupei Cupelor", echipa locală 
„Jug" a învins cu scorul de 9—3 
(2—1, 2—4, 3—1, 2—2) formația
Italiană PosiHipo Napoli.

HOCHEI PE GHEAȚA A In 
cadrul C.C.E. : Tesla Pardubice 
— Varese 6—0 
La Bytom, tn 
nla Bytom — 
sar 10—3 (3—2

(2—0, 1—0, 3—0) • 
meci amical, polo» 
Dynramo “weiswas-
3—3, 4—0).

CAMPIONATE
• Meciurile din etapa a 11-a 

a campionatului! Albaniei' s-au 
soldat cu următoarele rezultate: 
Lokomotiva „17‘ 

"Dinamo
mori — Koroia 1—0 ; 
Labimoti 1—0 ; Besliju 
derbeg

Nentorl 1—0; 
Apollond-a 1—3 ; To- 

' ‘ vlaznia — 
— Skan- 

3—1. tn clasament con-

FILIERA BRAZILIANA-
g

înregistrate în e- 
oampionatului Ce- 
Tatran Presov — 
1—3 ; Dukla Ban- 

— Vltkovice 4—1 ; 
Jilin aZ.V.L.

• Rezultate 
tapa a 13-a a 
noslovadei ; 
Sparta Draga 
ska Bystrica 
Slavia Fraga
2—0 ; Ruda Hvezda Cheb — Spar
tak Hradeo Kralove 4—4 ; Sigma 
Otomouc — Dukla Praga 1—1 ; 
Bohemians Pnagr — Plastica Ni- 
tra 2—1 : Dunajska Streda — In
ter Bratislava 1—0.

Clasament : 1. Sparta Praga — 
23 puncte ; 2. Dunajska Streda
— 18 puncte ; 3. Sigma Otomouc
— 16 punote

• Meciurile disputate în etapa 
a 15-a a campionatului Belgiei 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Antwerpen — Carele
Bruges 5—2 5 F.C. Malines — 
Gand 1—0 ; Charleroi — Winter
slag 3—2 ; F.C. Bruges — Beer- 
schot 2—4 ; Couirtral — Andor- 
leoht Bruxelles 1—1 ; Racing jeit
— Beveren 1—1 ; Lokeren — Va- 
regem 1—2 ; F.C. Liege — Mo
lenbeek 4—0.

Lideră a clasamentului se men
ține echipa Antwerpen — 24
puncte, urmată de formațiile 
F.C. Malines — 22 puncte și F.C. 
Bruges " --------

» în 
natului 
Uj pești 
posvar 
zeg 1—1, Siofok — Videoton 2—1, 
Honved — Bekescsaba 3—1, Gy&r
— Haladas 4—0, Debrecen — 
VAC 4—1. MTK — Ferencvaros 
3—1. In clasament conduce Hon
ved cu 21 p urmată de Gy6r — 
20 p șl Ujpeistl Dozsa — 19 p.

MECIUL OLANDA - CIPRU 
FĂRĂ SPECTATORI I

— 21 puncte.
etapa' a 15-a a camplo- 
Ungarld : Tatabanya — 
Dozsa 1—1, Pees — Ka- 

2—1, Vasas — Zalasgers-

• Meciul Olanda — Cipru, din 
cadrul grupei a 5-a a prelimina
riilor Campionatelor Europene de 
fotbal se va rejuca la 9 decern-' 
brie cu porțile închise, pe un sta
dion din Amsterdam, se anunță 
de la secretariatul U.E.F.A.

Piloții brazilieni sini, într-un fel, ca tenls- 
menii suedezi : vin in serie, „pe bandă", nu 
știi de unde tot răsar și cînd nu cîștigă unul 
dintre el se găsește un altul in zi bună. Ia- 
tă-l, bunăoară, pe Nelson Piquet, devenit 
pentru a doua cară campion al lumii, in fața 
unei pleiade de mari maeștri ai 
Și urmat in clasamentul general, la 
citeva 
zilian

S-a 
diurn 
bilele 
banca" in actualul sezon, ocupind în ordine 
primele trei locuri (Piquet și Manșei — pe 
Williams Honda, Senna — pe Lotus Honda). 
Dar, cum se vede, gura lumii e slobodă și in 
automobilism, fiindcă dacă vom judeca la 
rece vom constata lesne că : 1. Tot pe Lotus 
Honda a alergat, întreg sezonul, și pilotul im
pus de către japonezi, Nakajima, dar asta nu 
l-a salvat de penibil, el aflîndu-se mult mai 
aproape de coada decit de fruntea plutonului. 
2, Roberto Moreno și Mauruzio Gugelmin 
au dominat in acest an campionatele lumii 

Ș la F 2, respectiv F 3, cele de rezistență au re- 
Ș venit lui Raul Boesel, iar la concursurile de 
0 formulă Ford au strălucit Alex Ribeiro și 

Ingo Hoffman, toți aceștia fiind, ați ghicit, 
compatrioți ai lui Piguet și Senna. Și s-au 

f- impus fără a beneficia de aceleași motoare 
f- Honda... 3. Dacă ne vom aminti că, nu cu 
jS multi ani in urmă, un alt pilot-carioca, 
țȘ Emerson Fittipaldi, era liderul incontestabil 
jî al circuitelor de mare viteză, vom concluziona 
ti că nu e vorba de o întîmplare, ci, evident.

volanului, 
numai 

puncte, de Ayrton Senna, celălalt bra- 
al caravanei de F 1.
spus despre ei că n-ar fi ajuns pe po- 

dacă n-ar fi fost propulsați de formida- 
motoare Honda, cele ce au „spart

g

g

g

avem de-a face cu o veritabilă „filieră bra
ziliană", cu o școală de reputație, capabilă 
să dea la iveală talent după talent.

Un drum deschis de Fittipaldi, in 1968, prin 
cîștigarea Formulei Ford din acel an, urmată 
de victoria in F 3 — 1969, de un Mare Pre
miu F 1 în 1970 și apoi de 2 titluri mondiale. 
Bucurie, poate, nu debordantă pentru o Bra- 
zilie aflată incă in plină adorație a zeilor
Pele, Rivelino, Tostao, Gerson, dar, in orice Ș 
caz, copleșitoare pentru un tată de profesie 
comentator sportiv, specializat în... *
auto. Un drum continuat, deci, acum de Pi
guet, iar pe viitor de cine ? Poate tot 
quet, poate de Senna, dacă nu 
sări vreun demn membru al 
connection".

Nu știm dacă faptul poate 
compensație pentru tribunele 
ale Marocanei, dar in mod cert este extrem 
de binevenit pentru sucursalele Volkswagen 
și Fiat, răsărite în . ultimii ani pe teritoriul 
Braziliei. Fiindcă, este limpede, victoriile bra
zilienilor școliți In Europa au ecouri favora
bile asupra desfacerii acestor mașini euro
pene produse in Brazilia ; drumul spre un 
Mare Premiu de formulă a început, întot
deauna, la volanul unei mașini de serie.

curse

de Pi
va ră-cumva

lui „brasilian

reprezenta o 
tot mai goale

Sorin SATMARJ

VERONA SPORTUL STUDENȚESC
(Urmare din pag l)

seară de aici, a scos în evi
dență dorința tuturor jucători
lor de a face șl împotriva for
mației pregătite de Osvaldo 
Bagnoli un meci „la vîrf". Vi
cepreședintele clubului. Eugen 
Banciu, făcea următoarea re
marcă : ..Respectînd tradiția, 
trebuie să avem și în meciul 
cu Verona o prestație bună. Cu 
condiția ca angajamentul și mo
bilizarea colectivă să supli
nească celelalte carențe ale ju
cătorilor noștri".

Sportul Studențesc a sosit 
marți la prînz la Pescantina, o 
mică localitate liniștită, situată 
la 10 kilometri de Verona, du
pă o călătorie de aproximativ 
5 ore, pe ruta București — Ve
neția — Verona. Datorită fap
tului că Iorgulescu șl Muntea- 
nu II nu au drept de joc (pen
tru cumul de cartonașe gal
bene), s-a ajuns la următoarea 
formulă de echipă : Cristian — 
M. Marian, M. Popa, Cristca, 
Ciucă —. Țicleanu, Pană, Polo- 
gea, Bozeșan — Țîrlea, Coraș. 
O formație care va încerca să 
stăvilească elanul ofensiv al e- 
chipei locale, cea mal grea sar
cină revenindu-i lui M. Popa, 
care va trebui să-l anihileze.

pe oît posibil, pe masivul 
Elkjaer Larsen.

Aici, vremea este închisă, 
rece, cu vînt, șl plouă con
tinuu de două zile. După me
ciul din campionat, cînd a în
trecut cu 2—0 pe Pescara, Ve
rona și-a continuat pregătirile 
în cantonamentul de la Miner- 
bio. Prin declarațiile făcute 
presei, antrenorul O. Bagnoli 
afișează un mare optimism, 
dovadă și titlul din zarul 
„Sport Veronete" : „Nu se poa
te să ratăm această calificare!" 
Aceeași idee o găsim inserată 
și în alte ziare, care antici
pează că „marele pas al cali
ficării va fi făcut chiar din 
primul meci!“

După toate probabilitățile, 
conducătorul tehnic al echipei 
Verona va trimite in teren for
mația aliniată In ultima partidă 
din campionat. Va lipsi însă 
fundașul vest-german Berthold, 
suspendat o etapă pentru cu
mul de cartonașe galbene. Iată, 
deci, „Il“-le preconizat : Giu
liani — Volpati, Volpecina, Sa- 
chetti, Fontolan — Solda, Ver- 
za, Galia — Pacîone, Di Ge
nnaro, E. Larsen.

Partida va începe la ora 19 
(20 ora Bucureștiului) și va fi 
condusă de o brigadă de ar
bitri din Elveția, avîndu-1 la 
centru pe P. Sandoz.


