
încheierea vizitei oficiale 
DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 

HICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUSESCU,
IN REPUBLICA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceausescu au revenit, miercuri, 
în Capitală, din vizita oficială 
de prietenie efectuată în Egipt 
Ia invitația președintelui Repu
blicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, și a doamnei 
Suzanne Mubarak.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa^ Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați 
de membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al partidu
lui. membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat șl ai 
guvernului. conducători dc 
instituții centrale, alte persoane 
oficiale.

Un grup de pionieri a oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elenă Ceaușescu 
buchete de flori.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Arabe Egipt. 
Mohamed Hosni Mubarak, au 
semnat, miercuri, in cadrul u- 
nei ceremonii, care a avut loc 
la Palatul Prezidențial din 
Heliopolis, Acordul pe termen 
lung privind lărgirea colaboră
rii economice și tehnico-știin- 
țifice, a schimburilor comer
ciale dintre Republica Socialis
tă România și Republica Arabă 
Egipt, pină în anul 2000.

La ceremonie a participat 
tovarășă Elena Ceaușescu.

După semnare, cei doi pre
ședinți și-au strips miinile cu 
prietenie și s-au îmbrățișat, 
exprimînd, astfel, satisfacția 
față de rezultatele rodnice ale 
noului dialog la nivel înalt, 
față de înțelegerile convenite, 
manifestînd convingerea că. 
prin transpunerea lor în viață, 
se vâ realiza o conlucrare tot 
mai fructuoasă intre România 
și Egipt, atît pe plan bilateral, 
cît si în sfera vieții internațio
nale, în interesul și spre binele 
ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii, înțelegerii și coo
perării între națiuni.

Miercuri, 25 noiembrie, s-a 
încheiat vizita oficială de pri
etenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu au efectuat-o în

ARABĂ EGIPT
Egipt, ia invitația președinte
lui Mohamed Hosni Mubarak 
și a doamnei Suzanne Mubarak.

Prin caracterul ei rodnic, 
prin documentele semnate și 
înțelegerile convenite, vizita se 
înscrie ca un moment de cea 
mai mare însemnătate în dez
voltarea, în continuare, a re
lațiilor de prietenie și colabo
rare dintre România și Egipt, 
ca o contribuție de scamă la 
cauza păcii, înțelegerii și coo
perării internaționale.

Ceremonia plecării oficiale a 
inalților oaspeți români a avut 
loc la Palatul Prezidențial din 
Heliopolis.

O gardă de onoare, aliniată 
pe platoul din fața Palatului, 
a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Arabe Egipt.

Inalții oaspeți români și-au 
luat rămas bun de la persoa
nele oficiale egiptene prezente 
Ia ceremonie, precum și de la 
membrii misiunii de onoare.
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

însoțit de președintele Mohamed 
Hosni Mubarak, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Suzanne Mubarak au trecut în 
revistă garda de onoare.

Un grup de copii egipteni a 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

De la Palatul Prezidențial, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de președintele Moha
med Hosni Mubarak și doamna 
Suzanne Mubarak, s-au îndrep
tat, în mașini escortate de mo- 
tocicliști, spre aeroportul din 
Cairo.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat un 
călduros rămas bun de Ia 
președintele Mohamed Hosni 
Mubarak și doamna Suzanne 
Mubarak.

Cei doi președinți și-au ex
primat, încă o dată, ia înche
ierea vizitei, satisfacția față 
de convorbirile avute, față de 
rezultatele noii întîlniri Ia ni
vel înalt și hotărîrile stabilite, 
care deschid perspectiva unei 
dezvoltări și mai intense a 
conlucrării dintre România și 
Egipt, corespunzător dorinței 
și aspirațiilor de pace și pro
gres ale celor două țări și 
popoare.

La ora 10 aeronava preziden
țială'a decolat, îndreptîndu-se 
spre patrie.
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PETROLIȘTII BRĂILEI SE RECOMANDĂ PRIN FAPTE
Schela Petrolieră de Pro

ducție Brăila se întinde pe 
zeci de kilometri, cuprinși în
tre Jugănaru, Oprișenești, Bor
dei Verde, Lișcoteanca, Stân- 
cuțar și Independența, comune 
care pînă acum 20 de ani „dor
meau pe o comoară", cum plas
tic remarca președintele aso
ciației sportive Petroiul Brăi
la, ing. Ivan Dinu, șeful auto
bazei de transporturi. Afirma
ția tînărului inginer nu este 
doar o figură de stil, pentru 
că descoperirea „aurului ne
gru" în Bărăganul brăilean a 
schimbat radical existența lo
calnicilor, care din tată-n fiu 
nu făcuseră altceva decît să 
cultive pămîntul. „Ce a însem
nat petrolul pentru noi? O mare

șansă. A însemnat locuri de 
muncă și pentru alte zece me
serii în afara celei de sondor", 
ne-a explicat Păun Cociaș, din 
satul Perlșoru. unul din miile 
de petroliști de aici, care a 
învățat meseria, cum se zice, 
la locul de muncă și ca să 
afle locul acesta n-a fost nevoie 
să se depărteze prea mult de 
casă. Mai tntîi a lucrat ca o- 
perator de extracție șl tn 1981 
a luat loc în băncile școlii de 
maiștri din Pitești. Astăzi, fos
tul luptător este un mai
stru de intervenții mult a- 
preciat de ing. Iulian Natu, 
șeful brigăzii nr. 2 Oprișenești. 
„La noi în brigadă toți sîntem 
membri al asociației sportive, 
ne-a spus la începutul discu

ției tînărul inginer Iulian Natu. 
Pe lingă diferitele concursuri 
și campionate de casă or
ganizate de consiliul asociației 
sportive, adesea ne relaxăm 
jucînd șah la clubul brigăzii 
sau fotbal pe stadionul din 
Ianca. Mulți dintre prietenii 
statornici al unui sport • sau 
altul sînt și în prima linie a 
bătăliei pentru cît mai mult 
țiței».

Am aflat că majoritatea lu
crătorilor și specialiștilor din 
brigadă sînt tineri sportivi, cu 
vocația luptei, care caută șl...

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pap. 2-3)

PATINAJUL ARTISTIC SPERĂ 54 „SPARGĂ GHEATA"
Patinajul artistic românesc 

va reînnoda o frumoasă tradiție, 
anume aceea a participării la 
competițiile continentale și 
mondiale, care, toate, vor avea 
loc în anul următor. Este ur
marea firească a muncii depu
se în ultimii trei ani, de cînd 
practic, această disciplină — 
considerată mult timp fără 
șansă de progres — a renăscut, 
dînd la iveală copil talentați 
și dotați. Protagoniștii noștri 
se numesc Codruța Moiseanu 
și Cornel Gheorghe, prima ur- 
mînd să fie prezentă la „eu
ropene", al doilea — la toate 
marile confruntări din 1983.

Avînd în vedere pașii im
portanți care au fost făcuți, 
federația, împreună cu tehni
cienii care se ocupă de pregă
tirea lotului, au alcătuit un 
plan de pregătire realist și ri
guros, atît pentru cei doi, cît 
și pentru ceilalți sportivi care 
se pregătesc în cadrul Centru
lui olimpic IMF : Beatrice
Kurceakovschi, Raluca Duda, 
Fabiola Vîșinoiu, Zsolt Kere-

kes, Marian Prisăcaru și Luis 
Taifas. Aceștia din urmă au 
în vedere, in anul care se a- 
propie, puternica întrecere în
tre tinerii patinatori din țările 
socialiste — „Concursul Prie
tenia" —, care, în luna aprilie, 
se va desfășura in țara noastră.

Sezonul competițional intern 
a debutat doar cu o lună în 
urmă, o dată cu desfășurarea, 
la Miercurea Clue, a Campio
natelor Internaționale ale 
României, reluate după o în
trerupere de opt ani. Pregăti

rea în așteptarea noilor con
fruntări internaționale a în
ceput chiar de astă-vară, cînd 
soarele ardea mai puternic: 20 
iulie. Patinatorii noștri se pot 
lăuda cu unsprezece luni de 
lucru specific, pe gheață. Așa
dar, o singură lună de pauză 
(față de 6—7 cîte au existat 
doar în sezonul trecut). A fost, 
fără doar și poate, un cîțtig.

Doino STANESCU

(Continuare In pag 2-3)

Obținind victoria (5-1) $1 In partida retur cu echipa 

San Marino, din cadrul preliminariilor C E. de Juniori B

SELECȚIONATA U.E.f.A. ’90 A ROMÂNIEI
S-A CAIÎEICAI EA TURNEUL EINAL

TiJJâa' STEAUA SAU PERMANENTUL ASALT
AL „EVERESTULUI" PERFORMANȚEI

ASA CUM ÎNTR-UN CAM
PIONAT MONDIAL de auto
mobilism liderul precedentului 
sezon poartă întreg anul ur
mător numărul de concurs 1, 
am putea spune că STEAUA 
„aleargă" In actualul an com
petițional cu această cifră în
scrisă pe tricourile sale roș-al
bastre. Succese în- lanț, în pri
mul rînd la marile competiții 
internaționale, apoi tn cele in
terne au impus clubul militar 
pe cea mai de sus treaptă a 
clasamentului sportului nostru 
din ultimii ani. Un început de 
tradiție care are toate șansele 
să fie continuat și în 1987, din 
rpoment ce — pînă la ora ac
tuală — 20 de medalii ale di
feritelor Campionate Mondiale 
(dintre care 9 de aur), 20 la 
Jocurile Mondiale Universitare 
de la Zagreb (tot 9 de aur) și 
33 la Campionatele Europene 
(8) au venit să îmbogățească 
vitrina cu trofee a clubului. 
Sînt date sintetice pe care 
le-am notat în discuția purtată 
cu vicepreședintele clubului, 
col. Carol Kramer. L-âți recu
noscut. desigur, pe fostul in
ternațional al rugbyului nos
tru... Am 'mai consemnat și .cele 
178 de titluri de campion’ na
ționali cucerite pînă în pre
zent, cu mențiunea că întrece
rile anului nu s-au încheiat 
încă — mai sînt de disputat

titlurile la lupte, haltere (chiar 
azi încep finalele), judo. Și de
clarația interlocutorului nos
tru: „Atît preocupările actuale 
ale clubului — sprijinit înde
aproape, cu grijă și exigență, 
de conducerea ministerului nos
tru —, cît și cele de perspec
tivă vizează să asigure secții
lor, sportivilor, condițiile de 
pregătire pretinse de marea 
performanță. Ca și o mentali
tate absolut necesară sportivu
lui, ce trebuie să tindă numai 
spre vîrfurile ierarhiilor inter
naționale, fiindcă, în ultimă in
stanță, acesta este obiectivul 
principal al întregii noastre 
activități" • PARCURGEM 
LISTA CELOR 23 DE SECȚII, 
a tehnicienilor ce dirijează, în 
cadrul lor, procesul de pregă
tire. Și înțelegem că Steaua, 
înainte de a însemna un mare 
club sportiv, înseamnă o mare 
familie, în care succesele pre
zente sînt legate cu fire pu
ternice de un trecut sportiv, 
de asemenea glorios : pregăti
rea atlețllor este condusă de 
Carol Corbu și Iolanda Balaș, 
boxerii sînt dirijați din colț 
de un Alee Năstac, Constantin 
Ciucă sau Nicolae Gîju, luptă
torii de Constantin Alexandru 
și Gheorghe Berceanu, scrime- 
rii de Petru Kuki sau Alexan
dru Nilca, handbaliștll de Radu 
Voina, motocicliștii de Gheor

ghe Ioniță și Mihai, Dănescu — 
cu toții mări valori ale spor
tului nostru din anii trecuți. 
Incit un Nicu Vlad sau Elisa- 

(beta Tufan, Angelin Velea, 
Marioara Popescu sau Ei’ge-

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. 2-3)

ARAD, 25 (prin telefon)
Fotbalul nostru juvenil reali
zează o nouă frumoasă perfor
manță, selecționata U.E.F.A. '90 
a României cali£icîndu-se la 
turneul final al Campionatului 
European de juniori B. înregis- 
trînd șl în partida retur o di
ferență netă — aceeași ca și în 
prima manșă — tinerii jucători 
nregătiți de antrenorii Marin 
Țițeica și Sorin Avram obțin 
dreptul de participare '.a ulti
ma fază a tradiționalei compe
tiții continentale (programată tn 
Spania, între 11 si 21 mai 1988) 
după un scor general alocvent 
(11—3) tn compania iunîorilor 
din San Marino

Și in acest meci retur, „tri
colorii" au atacat cu aplomb 
încă din start, dar de data a- 
epasta nu au mai marcat foarte 
repede, așa cum s-a tntîmplat 
tn meciul de la San Marino. 
Ei au ratat tn primele 20 de 
minute nu mai puțin de cinci 
mari ocazii prin Moisescu (min. 
4 și 8). Gabor (min. 9) și Ră- 
dos (min. 19). Totuși, continua 
presiune asupra careului oaspe
ților s-a concretizat — tn pri
ma oarte a întrecerii — prin 
două goluri, ambele la capătul 
unor faze spectaculoase bine

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare tn pag 2-3)

EVOLUȚII PROMIȚĂTOARE Șl 
GIMNAȘTILOR JUNIORI

N-au lipsit faptele de interes 
și semnificație nici în între
cerea masculină a Campiona
tului Național de gimnastică 
pentru juniori, disputat la 
finele săptămînii trecute la 
Timișoara. Primul lucru pe 
care dorim să-l subliniem este 
victoria netă a brașoveanului 
Nicușor Pascu (C.S.Ș. Bra- 
■șovia) la categoria maeștri. 
Succesului previzibil de la in
dividual compus el i-a adău
gat alte patru victorii tn fi
nalele pe aparate (cal cu mi
nere, sărituri, paralele și bară 
fixă), grație talentului său in
contestabil și pregătirii rigu
roase a acestui important exa-

men competițional. Evoluția sa 
a fost sigură și la un înalt 
nivel la toate aparatele, tînă
rul gimnast tăcînd astfel un 
pas decisiv spire porțile primei 
reprezentative a țării. L-a se
cundat. cu real succes, bucu- 
resteanul Adrian Călănoiu 
(C.S.Ș. 7 Dinamo). cu două 
succese în finale și cu pres
tații care au reținut atenția 
tehnicienilor. Victorii asemă
nătoare a repurtat, la categoria I. 
bistrițeanul Adrian Gal. remar
cabil prin constanta si măies
tria dovedite atît ta indivi
dual compus, cit și în finale, 
el tranșînd net disputa cu o- 
rădeanul Florin Purie. care nu

IN ÎNTRECEREA
s-a aflat, tn acest concurs, la 
potențialul competitiv pe care 
l-I intuiam. Alături de învin
gătorul categoriei s-au mai 
evidențiat Cristinel Brezeanu, 
Cătălin Mirean (ambii de IM 
O.S.S. Brașovia) Nicu Stroi» 
(C.S.Ș. Gheorgheni) și Adrian 
Ciucă (C.S.Ș. 7 Dinamo). cu 
toții sportivi de reală perspec
tivă cu certe promisiuni penj- 
tru viitoarele examene ale 
îimnasticii noastre masculine.

La categoriile mai mici de 
clasificare a fost rîndul altor 
sportivi si altor cluburi să se 
evidențieze. La „a IV-a“ de 
pildă resițenii au fost, cum

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 2-3)



MICILE GIMNASTE DE LA „CASA 4" 
VOR SĂ O AJUNGĂ PE CAMPIOANA LUMII

Divizia A de baschet feminin In Campionatele Diviziei A tfc volei 0

„Zarvă mare la Casa pionîc- 
Hlor ți șoimilor patriei din 
Sectorul 4 al Capitalei. Toată 
lumea este preocupată de re
zolvarea uneia dintre proble- 
mele-cheie, aici. Ne-a formu
lat-o directoarea Casei, prof. 
Eleonorâ Faur: „Cel puțin 4 
dintre gimnastele care activea
ză în cercul nostru doresc — 
nici mai mult, nici mai puțin
— să o ajungă pe Aurelia 
Dobrc ! ! !“.

Cînd ne face cunoscută a- 
ceastă dorință, prof. Faur ne 
privește Întrebătoare, parcă ar 
vrea să adauge : „Ce ziceți ! 
Nu-î prea mult? Să vrei să 
ajungi campioană mondială !?" 
Aflăm de la interlocutoarea 
noastră că Aurelia Dobre nu 
este o necunoscută pentru mi
cile gimnaste ale „Casei 4“. In 
repetate rînduri au văzut-o la 
pregătire, la Dinamo. Apoi au 
revăzut-o, pe micul ecran, cu 
evoluțiile ei strălucite, de la 
Rotterdam. De atunci, discu
țiile nu mai contenesc. Cele 
patru mici cutezătoare — să le 
amintim numele : Lcontina 
Duță, Carmen Stoian și Miha- 
ela Cazacu, toate în clasa I șl 
Georgiana Fumea, clasa a II-a. 
care învață la Școala nr. 190
— nu fac decît să... își asalteze 
profesoara-antrenoare cu care 
lucrează, Mariana Becic, și pe 
profesoara-instructoare a „Casei 
4", Doina Păltineanu-Bîrcă, cu 
fel de fel de Întrebări: dacă 
e adevărat că Aurelia Dobre 
a început exercițiile încă de la 
vîrsta grupei mijlocii de gră
diniță, dacă atunci cînd era 
ca ele, în primii ani de școală, 
se și afla între premiantele fe
tițelor care au descifrat tainele 
sportului grației la Dinamo, 
dacă două antrenamente pe zi 
sînt suficiente pentru ca, să 
zicem, în acest an școlar, să 
ajungă campioane pe Capitală.

Deocamdată, Leontina, Car
men, Mihaela șl Georgiana, 
precum și celelalte colege sînt 
vicecampioane ale Bucureștiu- 
lui. De aici ar urma să încea
pă urcușul lor spre treptele 
măiestriei, cum își doresc.

„E posibil ? Sînt capabile, 
realmente, de un asemenea e- 
fort?“. Cele două profesoare

„Chiar și pentru iubitorii gimnasticii, citeua probe atletice prind 
bine..." par si ne demonstreze copiii din Alba lulia, in plină 
alergare pe stadionul din localitate Foto: Aurel D. NEAGU

PERMANENTUL ASALT AL „EVERESTULUP PERFORMANTEI
tUrmare din oag 1)

nia Golea, Andrei Vasile, Ali
na Astafei, Ion Corneliu sau 
Sorin Babii, pentru a numi 
doar pe cîțiva, reprezintă o 
superbă continuare • RA- 
MINEM, FIREȘTE, PE IDEE, 
dacă vom înscrie aici nun e- 
le lui Anghel Jordănescu, an
trenor principal al echipei de 
fotbal. Pe jucători i-ani găsit 
în plin antrenament, gîndul 
mărturisit fiind acela de „a 
aborda cu motoarele în plin 
finalul turului (meciul cu Di
namo va decide campioana de 
toamnă). Dar, mai ales sezonul 
de primăvară — adăuga Iordă- 
nescu —, în care dorim să re
prezentăm din nou cu cinste 
fotbalul românesc, să ajungem, 
decj, din nou în finala CCE". 
In acest sens, pregătirile in
tensive sînt un argument, do
sarele sau benzile video pe 
care stă scris Bayern, Real, 
Benfica ș.a.m.d. rîndulte cu 
grijă — un altul, la fel de so
lid. Cunoașterea perfectă a vi
itorilor adversari e o condiție 
Cbligatorie. Trecem pe terenu
rile învecinate, unde activează 
centrul de copii șt juniori. 
Fostul internațional Nicolae 
Pantea coordonează pregătiri
le; îl ajută Angheiini, Hajdu, 

răspund, fără ezitare, afirma
tiv. Și tocmai de aceea, cu a- 
ceeași cutezanță ca șl micile 
lor eleve, se străduiesc să le 
pregătească, să le Îndrume, 
„să le dea aripi pentru împli
nirea unui asemenea vis**, cum 
se exprima prof. Alexandru 
Cote, instructor metodist la 
„Casa 4“. Să notăm, tnsăȚ că 
alături de micile gimnaste și de 
conștiincioasele lor profesoare 
se află și Școala nr. 190 care, 
iată, după atletism (sport ce a 
consacrat aici mulți elevi și e- 
leve, în frunte cu săritorul în 
tnălțime Sorin Matei), promite 
să fie și o pepinieră a gim
nasticii feminine. Se află ală
turi de ele, de asemenea, colec
tivul Casei pionierilor și șoi
milor patriei din Sectorul 4, 
care caută soluții pentru a 
asigura cercului de gimnastică 
toate condițiile necesare afir
mării. De altfel, o preocupare 
existentă și față de celelalte 
cercuri sportive, de atletism și 
tenis, de tir și volei, de tenis de 
masă și fotbal. Dovadă : baza 
sportivă a Casei, cea a „Teme
rarilor" cunoaște, an de an, 
noi completări, astfel ca să fie 
în măsură să cuprindă activi
tatea tuturor cercurilor, a tu
turor grupelor, mereu mai 
multe. Pentru că șl în Sectorul 
4 al Capitalei copiii, șoimi ai 
patriei și purtători ai cravatei 
roții cu tricolor su față de 
sport o mare atracție. Tot mai 
mulți doresc să facă parte din 
cluburi sportive; să cunoască 
satisfacțiile performanței. Chiar 
dacă, pentru a ajunge aici, ca
lea nu este niciodată bătăto
rită.

Și un amănunt c3re stimu
lează și mai mult ambițiile 
copiilor de aici șl din întreaga 
țară spre noi trepte ale deve
nirii în sport: din acest an 
școlar se inaugurează întreceri 
cu finale republicane și pentru 
reprezentanții Caselor pionieri
lor și șoimilor patriei. O mă
sură primită, peste tot, cu 
bucurie. Un binevenit prilej 
pentru mii și mii de copii de 
a-și etala talentul, de a-și mă
sura forțele și ambițiile..

Tiberiu STAMA

Voinea, Negrea, Marin Florin 
— recomandările, deci, deve
nind de prisos. „Nu uităm că 
de aici au plecat zeci și zeci 
de divizionari A, de interna
ționali, și dorim să continuăm 
în același mod. Recent, Ilie Du
mitrescu și Dan Petrescu au 
întregit seria, vor urma, veți 
vedea și veți... auzi, multe 
talente". O spunea Pantea și 
nu ne îndoim că asa va fi. 
• AM FOST OASPEȚII STE
LEI într-un moment organiza
toric aparte, centrul de greu
tate mutîndu-se dinspre Calea 
Plevnei la Stadionul Ghencea. 
Aici funcționează o veritabilă 
..uzină de fotbal", o alta de 
tenis, un modern „fief" al rug- 
•gbystilor, au fost date In folo
sință o sală de scrimă, una de 
tir cu aer comprimat, grupuri 
de refacere. Vor urma, sîn- 
tem Informați, și alte obiecti
ve, toate aflate la cel mai ri
dicat grad de funcționalitate. 
Un întreg eșalon de tehnicieni 
contribuie ca plămădirea rezul
tatelor să se facă după toate 
regulile pretinse de înalta per
formanță : vom nota cabinetul 
metodic condus de maestrul e- 
merlt al sportului Aurel Dră- 
gan, pe cel medical (foștii 
sportivi Eugen Pădureții, Va
lentin Stănescu, sau Mugur 
Ghimpețeanu sînt doar cîțiva

VOINȚA A REVENIT IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Baschetbalistele de la Voința 

C.S.Ș. 2 București au cîștigat 
șl manșa a două a meciului cu 
Politehnica Mine-Energie
C.S.Ș. 4 București, victorie da
torită căreia au revenit în 
fruntea clasamentului Diviziei 
A, totalizînd 26 p și fiind ur
mate de : 2. Chimistul C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea 24 p, 3. Universi
tatea C.S.Ș. Cluj-Napoca 23 p, 
4. Olimpia București 23 p, 5. 
Politehnica București 15 p, 6. 
Rapid C.S.Ș. 5 București 15 p.

In partida de Ieri (în prima, 
desfășurată marți, a învins cu 
68—54), Voința a cîștigat cu 
65—62 (29—38), la capătul unui 
meci în care echipa studențeas
că a condus majoritatea tim
pului (12—2 în min. 5, 24—14 
în min. 12, 38—29 la pauză), da
torită unui joc rapid, cu fru
moase realizări sub panou, 
precum și unei apărări dîrze. 
La Voința a fost inexplicabilă 
apatia jucătoarelor, care pri
veau tabela de scor și nu le 
venea să creadă că sînt con
duse. In repriza secundă, eli
minarea din formația Politeh
nicii a două jucătoare de bază 
(Anamaria Gera șl Sanda Dăian 
—5 greșeli personale) și mai sla
ba valoare a rezervelor au di
minuat evident potențialul stu
dentelor care (ne referim la 
cele din „5“-ul de bază) nici 
nu au putut fi odihnite pe par
cursul întrecerii. De aceste nea
junsuri a profitat Voința, care 
a egalat în min. 32 (50—50) și, 
după cîteva minute de joc e- 
chilibrat, s-a desprins in final, 
la capătul unei partide intere
sante, în care însă principalul

CAMPIONATELE NAȚIONALE

DL ȘAM
PREDEAL. După cîteva runde 

mai burînd liniștite, lată șl o zi 
animală in finala campionatului 
masculin, cu cinci partide decise 
din totalul de opt. Ciștigînd la 
V. Nicolaide, marele maestru 
Florin Gheorghiu și-a mărit ta 
+3 scorul net și continuă să fie 
singur lider. La a doua victorie 
consecutivă se află M. Ghindă 
și O. Foișor. învingători asupra 
lui M. Tratatovlci și, respectiv,
I. Biriescu. In același timp, Mi
hai Șubă a fost ținut cu remiză 
de Val. Stoica, tn alte întîlniri 
ale rundei a 9-a : Grilnberg — 
Ghițescu 1—0. Dumitrache — Io- 
nescu 0—1, Pavlov — Armaș șl 
Clolac — Marir remize. Ștefanov 
a fost liber Așadar, în clasa
mentul finalei conduce Florin 
Gheorghiu, eu 6 puncte, urmat 
de Mihal Ghindă, Sergiu Griin- 
berg și Ovidl’j Fo șor — 3,5 p, 
Mihai Șubă 5 p (o partidă mai 
puțin jucată). PInă la Încheiere, 
mal sînt opt runde.

BUCUREȘTI. Aseară, in runda 
a 9-a din finala feminină, s-au 
intîlnit fruntașele clasamentului, 
Gertrude Baumstark și Llgia Jic- 
man, partida încheindu-se remi
ză. Alte rezultate : Bădulesou — 
Boicu 1—0, Kun Mitescu — Ganț 
0—1, Ghindă — Duminică 1—0, 
Stanca — Mureșan 0—1 ; remize 
Popescu — Chlricuță, Stroe — 
Stanciu, Kozma — Caravan. Con
duce tn continuare Gertrude 
Baumstark 6,5 p. urmată da Li- 
gla ji'eman, Gabriela Stanciu, 
Eugenia Ghindă și Margareta 
Mureșan — 6 p.

dintr-un corp de elită), punc
tul video (dispecerat de fcștul 
atlet internațional Nicolae I’er- 
ța). „Un titlu mondial sau o- 
limpic — gindește cu glas tare 
Carol Kramer — reprezintă un 
fel de Everest ; dacă vrei să-l 
urci, nu există amănunt negli
jabil, totul trebuie pregătit cu 
mare minuțiozitate**. O opinie 
care, în fond, sintetizează mo
dul în care se lucrează la 
clubul pe al cărui frontispiciu 
stă scris STEAUA.

PATINAJUL ARTISTIC SPERA

(Urmare din pag i)

care s-a materializat într-o a- 
lunecaie mai în viteză, în îmbu
nătățirea calității programelor, 
atît din punct de vedere teh
nic (îmbogățirea bagajului), cît 
și artistic (expresivitate). După 
cum ne-au spus antrenorii lo
tului, Gabriela și Cornel Mun- 
teanu, precum și coregrafa 
Mariana Dudaș (intrată mai de 
curînd în această „familie"), 
atenția' a fost îndreptată în 
foarte mare măsură în direc
ția creșterii calității figurilor 
obligatorii, la care patinatorii 
români mai au încă mult de

merit l-au avut... învinsele. Au 
înscris : Filip 16, Ștefan 16, 
Borș 12, Urogdi 9, Coeîrlan 6, 
Măringuț 6 pentru Voința, res
pectiv Roșianu 19, Paudrea 15, 
Gera 14, Dăian 10, Făgărășanu 
4. Au arbitral bine C. Dumi- 
trache și M. Oprea.

Paul IOVAN

POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI
ȘOARA — C.S.U. PRAHOVA 
PLOIEȘTI (tem., grupa 7—12) 
2—0: 68—65 (41-31) și 80—72 
(47—39). Jocuri atractive, de 
mare luptă, dar în care au fost 
consemnate multe greșeli de 
tehnică și ratări. In ambele 
partide timlșorencele au con
dus permanent, însă la dife
rențe mici. Coșgetere : Stamin 
23+15, Bcde 17+27, Kovacs 
7+30 pentru Politehnica, res
pectiv Lambrino 20+7, Oprcs- 
cu 10 + 16, Micu 7+13. Arbitri: 
AI. Columban și M. Coldea. 
(Constantin CRETU — coresp.).

C.S.U. T.A.G.C. IND. BRA
ȘOV — C.S.U. BALANȚA SI
BIU (mase., grupa 7—12) 0—2 : 
88-109 (34—54) și 91—97
(47—56). Un meci lâ discreția 
oaspeților, urmat de' unul c- 
chilibrat. cîștigat tot de sibieni. 
Coșgeteri : G. Calancea 12+39. 
D. Calancea 12+20 de la gaz
de, respectiv Apostu 25+30, 
Gh. Dăian 26+24, Herbert 
2.9+18. Arbitri : N. Ioneseu și 
R. Stănciulescu. (Carol GRUIA 
— coresp.).

PETROLIȘTII BRĂILEI SE RECOMANDĂ PRIN FAPTE
{Urmare din pag h

descoperă, experimente-ză și 
fructifică soluții : s-a trecut 
la înlocuirea motoarelor elec
trice supradimensionate cu 
altele de mai mică putere; s-a' 
înjumătățit consumul de elec
tricitate ia iluminat și- se re
duc permanent pierderile, prin- 
tr-o perfectă etanșeitate, la 
transportul gazelor. De aseme
nea, maistrul de reparații Ion 
Radu și oamenii lui au recu
perat. din sondele casate, pes
te 700 m de material tubular, 
refoilosit la alte instalații.

_ S-a întîmpiat să fim de față 
cînd prin stația de radio-telefon 
de pe biroul inginerului Iulian 
Natu se anunța că sonda 1-29 
a fost reactivată cu 3 zile mai 
devreme de către tinerii Adrian 
Rezea, Ion Stroe, Iulian Ure
che și Costel I’opa — toți în 
echipa de fotbal a brigăzii —, - 
fapt de muncă consemnat în 
registrul intitulat „Raportul 
zilnic de producție". Din acest 
raport am mai aflat că în a 
doua decadă a lunii noiembrie 
uteciștii Gelu Danga, Nelu Al- 
dea și Gigei Zaharia au pus 
in funcție o sondă nouă (1-2), 
pe structura Plopu, înainte de 
termen. Tot în luna noiembrie, 
tinerii Costache Bălăbăneanu, 
Vasile Broască, Tudorache 
Broască, Virgil Jipa, Constan
tin Bîscă și Grigore Mocanu 
au scurtat timpul de intervenție 
la sonda 233, unde apăruse o de
fecțiune mecanică, de îa 12 la 
8 ore. Am notat și aiți prota
goniști ai întrecerii socialiste, 
în prim-plan menținîndu-se 
Petrache Creț», sondor șef, 
Gheorghe Popa, operator prin
cipal, Niculae Hagiu, sondor 
șef, Emil Dumitrescu, maistru 
de reparații, veterani ai echi
pei de fotbal. Șeful brigăzii e 
mindru că are ajutoare de 
nădejde pe Gheorghe Stroe, 
Ștefan Toadcr și Ilie Jcrcăîa- 

,nu, maiștri de extracție, prin
cipalii animatori ai concursu
rilor de atletism, handbal și, 
respectiv, volei, pe arbitrul de 
dirt-track Aurel Comărnicea- 
nu, maistru de reparații, pri
mul cîștigător pe țară al „Tro
feului sondorului", in 1973,

SĂ „SPARGĂ GHEATA-'

lucru pentru a ajunge la un 
nivel competitiv corespunzător.

In vederea participării la 
competițiile internaționale de 
nivel ridicat la valoarea ma
ximă a posibilităților lor, re
prezentanții noștri au fost an
grenați în mai multe con
cursuri internaționale, cu alte 
cuvinte, au fost deja aruncați 
în focul aspru al bătăliilor. Le
ningrad, Praga, Berlin, Buda
pesta — iată locurile de dis
putare a unora dintre acestea, 
Cornel Gheorghe terminînd pe 
locul 3 la primul dintre ele și 
pe locul 4 la Berlin.

Prezența tinerilor noștri spor
tivi la marile întreceri ale a-

Ieri, în Campionatele feminin șl 
masculin ale Diviziei A de volei 
s-a desfășurat o nouă etapă, a 
șasea. Iată rezultatele șl amănun
te de la partidele acestei runde 
(din care meciul C.S.U. Rapid 
Galați — Universitatea C.F.R. 
Craiova a fost amînat).

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI — ȘTIIN

ȚA BACAU 3—0 (3, «, 2). Privind 
jocul celor două noi promova
te, am avut impresia că asistăm 
la un antrenament cu public, In 
care Rapidul exersează diferite 
scheme tactice in perspectiva u- 
nel întreceri cu miză, fn tot ceea 
ce au întreprins în teren (puncte 
direct din serviciu, blocaje efi
ciente, combinații variate), 
bucureșteneele au izbutit, fără 
vreo reacție cît de cit notabilă a 
partenerelor. Rapid a aliniat 
echipa : Daniela Buhlea fran
ța Cetirea), Gabriela Dumitrescu, 
Cristina Anton (Dumitra Dima), 
Daniela Bumbăcllă, Doina Chirie, 
Daniela lacob-Țaga. Arbitraj 
fără probleme al cuplului Gh. 
Toma — M. Stamate.

Gheorghe DED.U
DACIA C.S.S.U. PITEȘTI — 

DINAMO BUCUREȘTI 3—2 (8, 
—15, 8, —8, 12). Derbyul zilei 
și-a justificat interesul, ofe
rind spectatorilor cel mai fru
mos meci jucat în actualul cam
pionat la Pitești. După o dispută 
de mare angajament, cu multe 
răsturnări de scor și numeroase 
faze de real spectacol, piteșten- 
cele — avînd în Cristina Buznosu, 
Anca Gheorghe și Felicia Popes
cu „piesele de bază" — au cîș
tigat în fața unei formații în care 
își fac tot mai mult loc jucătoa
rele foarte tinere. De la dina- 
moviste merită subliniată contri
buția. Măriei Chitic, Danei Coso- 
veanu și Irinei Velicu. Arbitri : 
D. Dobrescu și E. Mendel. (Nar- 
cisa PEȚEANU, coresp.).

considerat de toată f urnea im 
specialist de marcă. Angrenați 
în diferite forme profesionale, 
fotbalistul Boris Bîscă, luptă
torul Gheorghe Bilaus și șa- 
histul Nicolae Dănilă au de
venit stăpînj- pe niște cunoș
tințe care le-au legitimat as
pirațiile în actuala ediție a 
„Trofeului sondorului", ei fi
ind calificați , în. faza pe mi
nister și '.Jjienținîndu-se în 
cursa pentru un loc pe podium.

Despre ing. Iulian Natu, un 
tîngr cu fa(a. arsă de soarele 
și vi»U£ din,. cîmpia sondelor 
Brăilei se spupe că e... sufle
tul activității .sportive. Incinte 
de țoale, e Un bun organizator 
în, /producție,, Venit în 198?, ca 
stagiar de la Facultatea du fo- 
răj-extacție .ain' Ploiești, ..la 1 
iulie ,1987 a ’ fost numit, 'țț *)? 
de^ahi, șeful celei mai'” mari 
brigăzi. Cu astfel de tineri, 
petroliștii de la schela din 
Brăila dau strălucire prin fap
te angajamentelor luate în 
efortul de creștere a produc
ției de țiței. Oameni cu o ar
dentă conștiință a muncii, iz
vorul de apă vie ce le hră
nește realizările...

----------«ssrsaaBMECTsnrsaa---------

CUPA DE IARNĂ
LA TIR REDUS
Cupa de iarnă ia tir pentru ar

me cu aer comprimat s-a desfă
șurat recent la Focșani, cu par
ti oip area uno trăgători din Iași, 
Bacău, Cugir. Rădăuți. Iată cîteva 
dintre rezultatele demne de a 
fi luate în considerație : pușcă 
junioare : 1. Lili Corduneanu
(Politehnica Iași> 371 p ; juniori:
1. A Varga (Unirea Focșani) 559 
p. 2. I. Lupu (Unirea Focșani) 
553 p ; pușcă Haennel : 1. I.’ Ti- 
mi-nger (CSS Rădăuți) 36o p, 2. 
G. Avadanei (Politehnica Iași) 
355 p 3 C Epure (Politehnica 
Iași) 354 p ; junioare : 1. Gabrie
la Teleaga (CSS Rădăuți) 380 p,
2. Mihaela Lach (CSS Bacău) 
378 p, 3. Loredana Gafton (CSS 
Rădăuți) 372 p ; .pistol, junioare : 
1. Carmen Hanu (CSS Rădăuți) 
364 p ; juniori : 1. Gabriel Rus>u 
(Politehnica Iași) 529 p. (Aureî 
SECELEANl — coresp.).

FLACARA 
— C.S.M. S 
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[VOLOflI
(Urnu

nului viilor („decanul de vîr- 
stă“ al tricolorilor. Cornel 
Gheorghe, va mai fi și în 1988... 
junior) este așteptată cu ne
răbdare și curiozitate, dar este 
privită și cît se poate de rea
list, după cum reiese dintr-o 
scurtă declarație a secretarului 
federației de specialitate, Ma
rian Ncdelescu : „începutul a 
fost foarte greu, cu crearea a- 
cestui centru olimpic, cu se
lecția, pînă am pus în mișcare 
angrenajul. Acum, însă, pot 
spune că greul abia... începe !*• 
Cunoscînd seriozitatea cu care 
se muncește ia federația res
pectivă, se poate spera, nu fără 
temei, că participarea patina
torilor noștri nu - se va încheia 
doar cu sirapla prezență, ci cu 
una remarcată și... remarca
bilă.
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pînd prime 
individual 
toate 1’inaLc 
la bară fix 
prezent' ’i 
ria a a 
gimnasticii 
Gabriel Ni< 
la individul 
cîteva fina 
a „II-a“ Vi 
C.S.Ș. Buză 
(primul cla; 
Ștefan Met; 
Baia Mare) 
voluții pron

REZULTAI 
goria a IV- 
pus — Doris 
sile Cioană 
55,20, Floren 
(toți CSS R 
(CSS 1 Ora 
Ferencz (CS 
primii clasa 
— Tolnaf, 1 
Bistrița), IU 
Tg. Mureș) 
Petcu, Cioa 
(CSM Cluj-f 
Molnar, Cioi 
caru, Cioană 
Cluj-N.) ; 
Molnar, Pete 
nă, Pescaru, 
Reșița) l cat. 
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divizionari A ,și urcat la ă—8, 
dar s-au oprit aici. Si astfel 
Steaua — în formația n ic a (P. 
lonescu), CZfcdula, Constantin, 
Spinu (Pitlgoi). Dascălu. Solea 
(Pentelescu) — și-a adjudecat 
victoria la un scor anticipat. Dc 
La oaspeți mal deciși s-au ară
tat a fi doar Fi. l’opescu și 
Strauff. Arbitrai corect al lui 
V. Ioncscu si V. Săndulescu.

George ROTARU
DINAMO BUCUREȘTI — C.S.M.U. 

SUCEAVA S—9 (2, S. 12). t, pri
mele două seturi, dinamoviștil 
— cu o garnitură tn reconstruc
ție masivă, cum spunea antre
norul lor C. Oros doar Câta 
Chitiga si Vrîncut din ..vechea 
gardă" fiind prezent! în teren — 
s-au ^plimbat" pur și simplu 
îhtrucît sucevenii au greșit to
tul î blocaje. atacuri servicii. 
Singur Enuca mai dovedea că 
este jucător de „A®. în timp ce 
Mîndru. Mărginean si Costeniuo 
erau de nerecunoscut. în setul 
al treilea se ajunsese ta 11—a (!) 
pentru Dinamo, moment tn care 
din sextetul echipei au fost scoși 
Vrîncut si Căta-Chițiga. Cîteva 
puncte realizate de suceveni 
le-au dat acestora curai si. din- 
tr-o dată puși pe joc, ei au în
tors scorul în favoarea lor ! 
Dar minunea nu s-a întîmplat. 
A reintrat Căta-Chițiga. acesta 
și-a mobilizat mai tinerii coechi
pieri. dinamovîștiî cîstîgînd setul 
si meciul (în 55 de minute). De 
la învingători i-am* remarcai pe 
Vrîncut. Căta-Chiiiga. Rotar, câ- 
rora 11 s-au alăturat în un.eîe 
faze Mader si Dalaru. Arbi
traj corect, la o partidă ușoară, 
al cuplului I. Stoica — M. Mită.

Modest© FFRRAR’NI
POLITEHNICA TIMISOARA — 

EXPLORĂRI MOTORUL C.S.S. 2 
BAJA MARE 0—3 (—9. —14. —10). 
Tînăra echipă a studenților ti
mișoreni a pierdut încă un rr.Eîci 
pe teren propriu. Evidențiat! : 
Szilaghi, 
f eld (E).
Orelt. Arbitri : 
V. Tilcă. (C. CRETU. core<n.).

TRACTORUL BRAȘOV — UNI
VERSITATEA C.F.R. CRATOVA 
3-0 (H, 5. 12). Gazdele și-au 
trecut în cont o nouă vi efori?, 
în special prin aportul lui Ste- 
rea. Cășvean si Crîșan. 
laltă parte a ...........
remarcat jocul 
al lui Văsuică. 
gorescu —• CI. 
Gruia, coresp.).

ELCOND DINAMO ZAT.AU — 
VIITORUL DINAMO BACAU 3—1 
(10. —12, 3. : A.S.A. ELFr’TRO-
MURES TG. MURES — RET.O- 
NUI. SAVINEȘTI 3—0 (11. 10 10). 
(Corespondenți : N. DANCTU. C. 
ALBU).

alăturat în
Dalaru.

o partidă

G. Dumitru 
respectiv 

G.

R. 
sl Reiss- 
Balint sl 

Nedel ’1 si

d? oca- 
flleului fiind de 
Iul Mătusoki și, 
Arbitri : I. Gri- 
Murguleseu. (C.

I in ciMwșiinin jurai
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cu
la 

nd 
iar 
□st 
JO- 
al 

rin 
sat 
în 
la 
la 
ho

1 
e-

re) Szenteș . pa alde : xicorici, 
Leric, Adrian Muleș (CSS Sibiu);

: Nicorici Burlă, Bene ; 
a ll-a, individual compus : 

Victor Angliei (CSS Duzău-CSS 
7 Diinamo) 55.55, Ștefan Mcțac 
(CSS i Baia Ma;e) 55,475. Călin 
Zaro (CSS 1 Oradea) 54,525. Va- 
si.le Șcrban (CSS i Baia Mare) 
53,825, Robert Ladany (CSS 1 
Baia Mare) 53,55, Arpad Ma- 
gyary (CSS Ghebrgheni) 
primii clasați 
— Zaro.
Buzău-CSS 7 
cal : Mețac, 
Craiiova-CSS 
nel Aruștei 
inele : Mețac,
Sibiu), Ladany ; sărituri : Tăciu
leț, Anghel Mihai Mateșan (CSS 
1 Baia Mare) ; paralele : 
zaro, Ladany ; bară : 
Șerban, Ladany » cat. I.
dual compus: Adrian Ga! (CSS 
Bistrița) 57,10. Cătălin Mirean
(CSS Brașovia) 56,55 Adrian
Ciucă (CSS 7 Dinamo) 56.05, Flo
rin Purje (CSS ’ Oradea) 55,75. 
Nicu Stroia (CSS Gheorghen-i) 
54,90. Cristine’ Brezeanu (CSS 

z Brașovia) 54,90 • primii clasați pe 
aparate : sol — Gal, Ciucă, Da
niel Ț.a?că (CSS Brașovia) : cal : 
Mirean, Stroia. Gal ; Inel? : Gal. 
Mirean , Cosmin Li ca ciu (CSS 7 
Dinamo) ; sărituri : Brezeanu.
Ciucă, Stroll ; paralele : 
Stroia, Ciucă ; bară : Gal, 
Ciucă 
pus : 
via> 
(CSS
56,35,

bară : 
cat.

53.525 : 
pe aparate : soi 

Robert Tăciuleț (CSS 
* “ Dinamo). Anghel : 

Petre Dima (CSS 
7 Din.amo), Cristl- 
(CSS Gheorgheni): 
Dan Bu-rincă (CSS

Mețac, 
Mcțac, 
indivi*

Gal,
Pu-rje, 

; maeștri, individual corn - 
Nicușor Pascu (CSS Brașo- 

57,95, Carol Schttpkegel 
Brașo via-CSS 7

Adrian Cătănoiu,
Dinamo) 55,475.
(CSS 7 Dinamoi
Codilian (CSS _
Radu Sideris
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I
I
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I
I
I
I

i- 
ă, 
in 
o-

a-

Dinamo) 
(CSS 7 
Pătăluță 

Lucian 
53.725. 

____ _____  (CSS Buzău-CSS 7 
Dinamo) 53,10 ; primii clasați pc 
aparate sol______ ' - - ■ —
tănoiu, 
Cătănoiu, 
Moghioros 
Cătănoiu, 
paratele : 
Schupkegel : bară :
Schupkegel. Pătăluță.

Petrteă
51,575.

Reșița)

Schupkegel, Că-
Codiîlan : cal t Pascu și 

Pătăluță sî Bogdan 
(CSS Arad) : inele • 

Codii’an, Schupkegel : 
Pascu șl Cătănoiu,

Pascu,

sl LOTO PRONOSPORT INFORMTAZi
7.
3; 6.736 lei clin care o excursie de
j, 1 loc în U.R.S.S. și diferența 4n
,. numerar șl 44 variante 25% a
.• 1.684 lei; cat. 4:-84 a 1.283 iei:
% cat. 5: 165,75 a 650 lei: cat. 6 :

299,50 a 300 lei; cat. 7: 534.75 a 
II 200 lei; cat. 8: 3.030,50 a 100 lei.

15 FAZA a Il-a — Cat. A: t varian-
— tă 25*1/0 a 50.000 lei; cat. B: 1 va-
>- riantă 100% a 20.071 lei, din care
t. . o excursie de 2 locuri în U.R.S.S. 
ai și diferența în numerar și 9 vâ
ri riante 25% a 5.018 lei: cat. C : 10
!- a 5.762 lei: cat. D: 76 a 758 lei:
a cat. F : 921,50 a 100 lei. Autotu

I
I
I
I
I

UN JOC
Mal rar ne- a fost dat să 

vedem o formație oaspete 
atît de dezlănțuită la puțin 
timp după lovitura de Începe
re, cum a fost, marți, la Cra
iova, campioana țării, Neler- 
tindu-și, parcă, punctul pier
dut nu demult, la PMeștl, 
Steaua a jucat, de astă-dată, 
cu totul altceva declt o fă
cuse atunci In „Trivale“. Șl 
anume un joc pe eît de tran
șant, pe atl. de complet, cu 
un Hag* dispus °ă alerge in 
mod repetat după partenerul 
direct pînă în „lf“-le propriu, 
cu un Belodcoicl avid să per
foreze poarta iul Lung in sti
lul celui mal autentic golge- 
ter. Nimeni dintre suporterii 
cralovenl prezenți in tribune 
nu-șt aminteau să-și fi văzut, 
vreodată, echipa de inimă 
condusă ou ?—0 (in mal pu
țin de o jumătate de oră), 
da." scorul sever — indicat de 
tabela electronică (și atunci 
tn min. 88 c- șl tn mln. <8, 
etnd se ajunsese la 0—2) — 
era „motivat". tn bună mă
sură de forci-gul unei echl-

COMPLET
pa aflată int.--o perfectă con 
dlție pslho-fizică.

Dîndu-i Cezarului ce este 
al iul (șl invitlnd șl alte e- 
chipe de frunte ale primei 
noastre di vizi' a prestații cit 
ma aproape cu putință de 
locurile pe care le ocupă In 
ierarhia divlzi marelor A), ne 
vom explica rezultatul meciu
lui din „Bănie" șl prin repli
ca modestă dată de Univer
sitatea Craiovi Ea a Înscris 
înti-adevăr patru goluri 
(d-ouă. Inse din penalty, tn 
momente In cure Steaua, dis
tanțată pe tabela de scor, s-a 
relaxat prematur), dar, nu 
trebuie omis » și primit ne- 
permls de muxte. Să-l „jude
căm” pentru aceasta pe Sil
viu Lung 7 Nu o putem face 
tn condițiile In care tn fața 
„iureșului" stelist s-a aflat 
un sistem defensiv lipsit de 
aportul lui Gică Popescu 
(cumul de cartonașe galbene) 
șl al lui Zamftr.

Gheorghe NICOLAESCU

ÎNTRE VESTIAR...
• „Ci CA NEVOIE 

AVEAM DE ACEAS
TA VICTORIE 
Declarația aceasta 
succ ntă, aparținând 
președintelui clubu
lui sucevean, C. A- 
lexa, și rostită ime
diat după meciul 
cu Rapid, spune a- 
proape totul despre 
star a de spirit a 
echipei din Țara de 
Sus : echipă căreia, 
lată, li renasc spe
ranțele pentru ,mai 
bi.ne“. Și, parado
xal. adauga antre
norul V. Simionaș, 
„jocul nostru n-a 
fost la parametru 
calitativi din parti
da cu Dinamo, cînd 
am pierdut...*. D-ale 
fotbalului. • Mulți 
suporteri al echipei 
sucevene susțineau 
după meci că pre
feratul lor, Cașuba, 
n-a fost In... apele 
lui, că nu și-a fă
cut jocul. Dar el 
uitau că la ambele 
goluri „vîrful" e- 
chip d locale a a- 
vut partea sa de 
contribuție, ceea ce 
nu-i deloc de ne
glijat. • „Pe cine 
tncălzește dacă In 
cimp realizezi faze 
cursive de fotbal, 
avînd tn anumite 
perioade și inițiati
va in treimea ad
versarului 7 Puteam 
să jucăm o săptă- 
mină la Suceava și 
nu știu dacă am fi 
dat gol. Deci, avem 
nevoie și de un 
„puncher-”. Confe
siuni a aparține u- 
nui om priceput in 
materie — I. Langa, 
membru în condu
cerea secției de
fotbal a clubului
Rapid, fost compo
nent al ,nlb-vișinii- 
lor"
• REDNIC a ju

cat foarte bine în 
meciul cu ,U“. atît 
ea libero (în prima 
repriză), cît și ca 
mijlocaș (în a do
ua). Internaționa
lul dlnamovist, care 
s-a căsătorit dumi • 
nica trecută, și-a
făcut și un... cadou, 
mareînd un gol
spectaculos, a Că
mătarii. accidentat 
în meciul cu Aus
tria a fost mena
jat pentru partidele, 
viitoare, a înlocui
torul său, Rădu- 
cioiu, a alergat 
mult, a încercat să 
.spargă", dar a a- 

vut și neșansa de 
a fi fost în teren 
în repriza In care 
clujenii s-au masat 
în careu, a Cu to

tul remarcabilă lon
gevitatea fundașului 
centrai Ciocan, oa
re aduce.— indife
rent de scor — un 
suflu de... tinerețe 
tn defensiva „șep
cilor roșii”, a Îna
intea meciului de 
pe Dinamo, antre • 
norul Remus Vlad, 
anunțîndu-1 pe Ca- 
dar fundaș dreapta, 
ne spunea că nu 
este exclusă consa
crarea lui, tn timp, 
pe acest post. Ca- 
dar nu a jucat rău 
in noul său post, 
dar a terminat tot 
ca ,vtrf“. El are a- 
cum două varian
te.. a Sportiv ca 
întotdeauna, Remus 
Cimpeanu ne decla
ra după meciul e- 
chtpelor de speran
țe : „Am reușit un 
rezultat nesperat, 
dar terenul foarte 
greu a dezavanta
jat net echipa mai 
bună. Dinamo”.
• MECI FRUMOS,

curat, angajant. la 
Tg. Mureș, pînă la 
golul doi al gazde
lor cind spiritele 
s-au încins. Funda
șul G. Popescu l-a 
accidentat pe A. 
Stoica, iar acesta, 
cînd șl-a reluat jo
cul, s-a... revanșat șl 
a primit un cartonaș 
galben, cum ar fi 
trebuit să primeas
că și gălățeanul. • 
tn timp ce A.S.A. 
era condusă cu 1—0, 
mureșenii se gîn- 
deati la meciul cu 
„U“ Cluj-Napoca, 
cînd oaspeții au 
marcat în min. 45. 
Șl atunci, șl acum, 
A.S.A. a cîștigat cu 
2—1 1 Deci, mure
șenii așteaptă să fie 
conduși și după a- 
ceea joacă ? •
N-am Înțeles starea 
de excesivă nervo- 
zitat- a lui Borali, 
car se tot certa 
cu coechipierii, ui- 
tînd că cel ce ega
lase. Oraiu, era ad
versa -ui său direct.
• RECUNOSCUT 

pentru caracterul 
său „vulcanic”, an-

zille, dar nici chiar 
atît I”. N-a mai mi
rat pe nimeni că, 
așa stînd lucrurile, 
ședir ța de pregătire 
a partidei a durat, 
in cabina Argeșului, 
cam oît cea de... 
după partidă 1 •
Se părea că fără 
Mocanu, Drăgan și 
Bărbulescu, acci
dentați, ploieștenii 
nu prea aveau la 
ce să spere In 
„Trivale”. Iată Insă 
că adunîndu-se bi
ne în apărare șl 
acoperind cu inteli
gență centrul tere
nului, ei au luat 
un punct la Pitești, 
portarul Jipa ară- 
tîndu-se un adevă
rat „înger salva
tor”. a Aflat in 
star- de suspenda
re portarul Spe- 
riatu s-a agitat 
mult pe banca de 
rezerve a Argeșu
lui. declarîndu-ne 
că „Intre titulari, 
pe gazon, ar fi fost 
de o mie de ori mal 
ușor”. Ce-și face 
omul cu mina lui...
• AU FOST A- 

PLAUZE pentru jo
cul echipei Victoria 
tn prima repriză a 
partidei cu F. C. 
olt. Dezinvolt, pre
cis. dar... Înlesnit, 
am zice, și de re
plic- palidă, de ne
înțeles, a adversa
rei. a Vaișcovici a 
avut în această par
te « întîlnirli o 
comportare foarte 
bună. Evoluție teh
nică pe mari su
prafețe de teren, 
precis la executa • 
rea loviturii de la 
11 m autor a două 
goluri • C. Solo
mon — remarcau, 
cu 11c, cei din tri
bune — a ju
cat foarte bine 
și era p -Intre 
puținii care... aveau 
echipamentul foarte 
curat — pe un te
ren olin de noroi, 
— deci fără să fi 
căzut vreodată. Cu 
alte cuvinte, poți fi 
tehnic șl pe un te
ren greu. A F. C. 
Olt a ieșit la joc, 
arătînd cîte ceva 
din ceea ce poate 
abia tn repriza se-

/£»/, ÎN ETAPA A 14-a A DIVIZIEI B
SERIA I

F. C. CONSTANTA — PRAHO
VA C.S.U. PLOIEȘTI 1—• (1—«) I 
Câmui (min. 1*0).

INTER VASLUI — GLORIA BU
ZĂU 1—6 (•—•) ț Stoica (min. 77).

METALUL PLOPENI — C. S. 
BOTOȘANI »-l (2-1) ț Crîngașu 
(mln. 2), Toma (mln. 19), respec- 
peetlv State (mln. 69).

OLIMPIA BM. SARAT — UNI
REA FOCȘANI 1—6 (I—0) : Sul- 
tanolu (min. 2).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — FEPA *76 BIRLAO 3—4 
(1—4) : Utode (mln. 23). lorda- 
ehe (min. 61). Iamandi (mln. 79).

UNIREA SLOBOZIA — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 1—1 (0—1): 
Constantin (min. 90). respectiv 
A. Marin (mln. 35).

POLITEHNICA IAȘI — ȘIRE
TUL PAȘCANI 1—0 (0-0? : Bur- 
dujan (min. 68).

PETROLUL BRAILA — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 9—1 (0—1) : 
Nelcu (mln. 60 din 11 m), Petcu 
<min. 83). Oaie (min. 86). res
pectiv Amarghioalei (mln. 18).

Meciul C.F.R. PAȘCANI — 
STEAUA MIZIL s-a întrerupt In 
minutul 15. la scorul de 0—0. din 
cauza timpului nefavorabil (ceață 
densă). Jocul va continua astăzi, 
de la ora 10,30, din minutul în
treruperii.

Relatări de la S. Nace. M. Flo- 
rea. V. Frfncu. T. Budescu. I. 
Diaconu, I. Matei. Al. Pintea. Tr. 
Enachc si C. Enca
1. POLIT. IAȘI 
L F.C. Constanța
3. Prog. Brăila
4. Steaua Mlzll
I. Unirea Focșani
6. Met. Plopenl
7. Șiretul Pașc.
8. Glorie Buzău
9. FEPA -14

10. Unirea Slob
11. Ceahlău
18. C.S. Botoșani
13. Prahova PI.
14. Delta Tulcea 
U. Inter Vaslui
16. CFR Pașcani
17. Olimpia Rm. S.
18. Petrolul Br.

14 8 2 4 26-12 18
14 8 8 4 85-18 18
14 7 4 3 83-18 18
13 8 1 4 87-14 17
14 7 3 4 17-19 17
14 7 1 6 81-1? 15
14 7 1 < 17-17 15
14 4 5 5 19-14 13
14 4 5 9 13-14 13
14 5 3 < 14-16 13
14 6 1 7 19-88 13
14 « 1 7 15-19 13

14 4 4 6 18-17 18
14 5 8 7 15-88 18
14 8 0 8 12-23 12
13 5 1 7 15-1» 11
14 5 1 8 13-24 11
14 3 3 8 14-28 9

Nițulescu (min. 18). respectiv 
Pirvu (min. 48).

Relatări de la G. Donciu, C. 
Bartales. N. Ștefan. M. Băloi. I. 
lonescu. R. Petre. G. Botezau, c. 
Gruia sl S. Manafu.
1. pandurii 14 8 3 3 23-12 19
2. Jiul 14 9 1 4 23-13 1»
3. Inter Sibiu 14 9 1 4 19-12 19
4. Electroputere 14 8 1 5 27-12 17
5. Sp. „30 Dec • 14 7 2 5 16-13 16
. Gaz Metan 14 8 0 6 20-26 16

7. A.S. Drobet'. 14 8 3 5 25-22 15
8. I.C.I.M. 14 5 5 4 14-11 15
9. Electromureș 14 6 3 5 19 18 15

10. Chimia Rm. V. 14 6 2 € 25-17 14
11. Tractorul 14 0 8 6 14-18 14
12. Sp. Muncit. Sl. 14 5 3 6 15-18 13
13. C.S. Tirgovlștt 14 5 i 7 81-18 12
14. Metalul Buc. 14 4 3 7 16-18 11
15. Mec. Fină 14 5 1 8 12-25 11
16. Sp. Alun. C 14 4 3 7 11-24 11
17. Autobuzul 14 3 3 8 9-22 9
18. Progr. Vulcan 14 1 4 9 9-19 6

ETAPA VIITOARE (duminică 29 
noiembrie) : Electroputere Craio
va — A. S. Drobeta Tr. Severin, 
Sportul Muncitoresc Slatina — 
Progresul Vulcan București Chi
mia Rm. Vîlcea — Metalul Bucu
rești, Tractorul — Sportul „30 De
cembrie”. Autobuzul București — 
Inter Sibiu. Jiul Petroșani — 
Sportul Muncitoresc Caracal. Gaz 
Metan Medias — I.C.I.M. C. S. 
Tîrgovlște — Electromureș Tg. 
Mures. Mecanică Fină București 
— C.S.M. Pandurii Tg. Jiu.

SERIA A lll-a

trenoru' pîteștean 
Florin Halagian a 
dat dovadă, după 
0—0 cu Petrolul, de 
un frumos fair- 
play. âî-am ce-i 
reproșa arbitrului, 
spunea el, n-am ce le 
repro4a adversari
lor singurii cărora 
am să Ie reproșez 
sînt jucătorii mei ! 
Te mai joci cu oca-

oundă, cînd cei de 
Ia Victoria cam re
nunțaseră la atacu • 
ri De ce n-a ju
ca' echipa olteană 
la fel de la în
ceput ? a Măcar 
de ar fi luptat toți 
jucătorii oaspeți, pe 
teren pentru culo
rile echipei lor, 
cum au făcut-o M. 
Ponescu si Tureu.

...SI GAZON
SELECȚIONATA
(Urmare din dqq. r,

gîndite: in min. 22, dună o 
cursă pe aripa stingă a lui Să- 
voi u. centrarea acestuia a fost 
fructificată de MOISESCU, care 
a șutat plasat din mijlocul ca
reului; în min. 31, SAVOIU a 
încheiat eu un șut foarte pu-

rismul ‘ Dacia 1300 de la categoria 
I a fost obținut de Dinu Grigore 
din Tîrgovlște, iar ciștigul de 
50.000 lei, de la categoria A, a 
fost obținut de Petrov Vasile din 
Focșani.

• Milne, vineri, 27 noiembrie, 
are loc tragerea obișnuită LOTO 
a săptămînil astfel că ASTĂZI 
este ultima zi pentru procu
rarea biletelor cu numerele favo
rite.

A Rețineți că. Intre acțiunile 
acestei săptămîni, se distinge — 
prin atractivitate și șansele ofe
rite — TRAGEREA MULTIPLA 
LOTO programată pentru dumi
nică, 29 noiembrie.

U. E. F. A. 90
ternic, din unghi, o acțiune- 
șnur.

Reluarea partidei i-a găsit pe 
Juniorii români deciși să-și mă
rească avantajul, ei reușind să 
înscrie destul de repede alte 
două goluri, tn min. 42, la 
centrarea lui Diaconu, paralelă 
ci»' linia porții, MOISESCU a 
împins, din apropiere, mingea 
în plasă. Trei minute mai tîr- 
ziu, la o lovitură liberă indirec
tă din careul de 16 m. același 
Moisescu a executat scurt pînă 
Ia GABOR și mingea șutată de 
acestg a intrat în plasă, după 
ce in prealabil atinsese zidul. 
Urmează o nouă suită de ra
tări în contul echipei noastre, 
pentru ca. în min. 60, oasoetii 
să reducă din handicap nrin 
MULARONI care a transfor
mat penaltyul acordai pentru 
faultul comis în careu asupra 
lui Zucchi. Deși pînă în final 
au dominat într-.o manie-ă ca
tegorică. „tricolorii” nu au

ETAPA VIITOARE (duminică 29 
noiembrie) : F.C.M. Progresul 
Brăila — Olimpia Rm. Sărat, 
Steaua Mlzll — Unirea Slobozia, 
Prahova C.S.U. Ploiești — C.F.R. 
Pașcani. Șiretul Pașcani — F. C. 
Constanta Gloria Buzău — Pe
trolul Brăila, C. S. Bot ișani — 
Inter Vaslui. FEPA *74 Bîrlad — 
Metalul Plopenl. Unirea Focșani
— F.C.M. Delta Dinamo Tulcea, 
Ceahlăul P. Neamț — Politehnica 
Iași.

SERIA A ll-a
SPORTUL MUNCITORESC CA

RACAL — TRACTORUL 2—0 
<1—0) : Toader (min. 35) și Bitcru 
(mln. 85).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 0—1 (0—0): BIță (min. 75).

METALUL BUCUREȘTI — 
SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA 2—0 (t—0) ; Ciucă (min 49 
și 75).

C.S.M. PANDURII TG. JIU — 
C. S. TtRGOVIȘTE 8—0 (0—0) :
Paraschiv (mln. 49) și Croitorii 
(min. 84 din 11 m).

INTER SIBIU — MECANICA 
FINA BUCUREȘTI 3—0 (1—0) :
GIngu (min'. 19 din 11 m) și Blr- 
san (min. 63 și 88).

SPORTUL „30 DECEMBRIE” — 
CHIMIA RM. VlLCEA 8—1 (1—0): 
Ciobanu (min. 44). Neagu (min. 
47). respectiv Carabageae (mln. 77).

ET.ECTROMURES TG. MURES — 
GAZ METAN MEDIAȘ 4—0 (2—0): 
L. Popa (min. 34), Rîtea (min. 41, 
65 si 801.

I.C.I.M. — JIUL PEROȘAN1 1—2 
(1—0) : Brasoveanu (mln. 8). res
pectiv B. Popescu (min. 56 șl 79).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN
— AUTOBUZUL BUCUREȘTI 5—1 
(5—0) : Palea (min. 3 șl 35). Mă- 
nescu (mln. 5) David (min. 16),

ARMATURA ZALAU — C.S.M. 
REȘIȚA 3—2 (1—1) : Naghi (min. 
38), Pășcuță (mln. 59). Moș (min. 
72). respectiv Hodlnă (mir.. 11) 
si Munteanu (min. 76).

GLORIA REȘIȚA — MINERUL 
BAIA SPRIE 5—0 ((1—0) : Ciocan 
(min. 35. 75 șl 84). Duță (min. 82 
din 11 m) si Croltoru (min. 86).

gloria bistrîta — meta
lul BOCȘA 6—0 (3-01 : Florea 
(min. 10 șl 10), Tălpas (min. 30. 
autogol). Bagiu (min. 511 Nico- 
lae (min. 56) si Soare (min. 70).

A.S.A. PROGRESUL TIMISOA
RA — VICTORIA F.T.U.T. CĂREI 
2—0 (0—0) • Giuchicf (min. 96) șl 
Rotariu H (min. 88).

U. T .ARAD — F. C. BIHOR
ORADEA 1—0 (0—01 î Naghi
(min. 54).

F. C. MARAMUREȘ BAIA
MARE — A. S. PAROSENI VUL
CAN 3—o (1—0) : Tulba (min. 1 
și 56) Si MIrăută (min. 88).

DACIA MECANICA ORASTTE
— STRUNGUL ARAD 1—1 (1—1) t 
Vesa (min. 61. respectiv Petrescu 
(min. 43).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE
— CHIMICA TTRNAVENI 7—0 
(2—0) • Bolha (min. 5 din 11 m, 
18 si 85). Szeneg (min. 49 si 52) 
și Bencze (min. 54 si 71).

STICLA ARIESUL TURDA — 
C.I.L. STGHET 4—0 (2—0) • Rus I 
(min. 5). Doboș (min. 25 si 771 
si Gherman (mln. 47).

Relatări de la N. Daneiu. P. 
Fuchs, I. Toma. C. Cretu. o. Ber- 
hecaru. O. Nemeș 1. Siminîe. 
S. Vida sî Cr. Fclczcn,
1. F.C. BTHOR n 9 3 1 31- 8 21
2. Gloria R-ța 14 8 3 3 34-1? 19
3 V.'T A. 14 8 3 3 26-11 19
4. C.S.M. Resî*n 14 8 1 5 14-15 17
5. F.C. M. B. Mare 14 6 4 4 16-14 16
6. Olimnîa S.M. 14 5 5 4 27-14 15
7. Armătura H 5 5 4 15-16 15
8. Strungul Ara* 14 5 4 5 16-17 14
9. A.S. Parosenl 14 5 9 6 20-19 13

10. Met. Bocșa 14 4 5 5 16-17 13
11. Dacîa Orăștîe 14 5 2 7 19-19 12
12. Progr. Timiș. 14 4 4 6 18-24 12
13. Vlct. Cărei 14 6 0 8 14-21 12
14. Chimîca Tîro 14 5 9 7 18-32 12
15. Gloria Reșița 14 4 3 7 16-25 11
16. Sticla Turda 13 5 0 8 17-26 10
17. C.I.L Sîghet 14 3 4 7 11-21 10
18. Mfn. B. Sp-ie 14 3 3 8 9-27 9

ROMANIA 5 (2)
SAN MARINO 1 (0)

Stadion Strungul teren moale, 
alunecos ; timp ploios : specta
tori — circa 2 600. Șuturi s 21—3 
(pe poartă 11—3), Corncre > 
6—1. Au marcat 1 MOISESCU 
(min. 22 și 42), SAVOIU (min. 
31) GABOR (mln. 45) DIACONU 
(min. 69) respectiv MULARONI 
(min. 60 — din penalty).

ROMANIA î Colceag — Bereș, 
HAIDINER Artinon. CONSTAN- 
TINESCU — Râdos Dicu. MOI
SESCU (min. 49 Chloar) — GA
BOR. SAVOIU Ghftă imin. 41 
Diaconu).

SAN MARINO î Selva — Della 
Balda (mim. 66 Bizzochi), Mauro.

■ ENEDETTINT Bollini — Conți. 
Baociocchl Mularonj — Sarti 
(min. 60 Bernard!! Zucchi. Be- 
lardi.

A arbitrai foarte bine I. Timo- 
scnko fU.R.S.S.) : la linie : B. 
Cimneanu si FI. Lăzu.reanu.

• 111 I .norm II
mai marcat decît o dată. în 
min 69. prin DIACONU care 
a fructificat excelenta centra
re a fundașului Constantinescu.

ETAPA VIITOARE (duminic S» 
noiembrie) t F. C. Bihor Oradea
— Gloria Resîta. Victoria F.I.V.Ț. 
Cărei — U. T. Arad C.I.L. Sl- 
ghet — A.S,A. Progresul Timi
șoara Metalul Bocșa — Sticla A- 
riesiil Turda. Chimica Tîmăvenl
— Gloria Bistrița. Strungul Arad
— Olimpia I.U.M. Satu Mare. 
C.S.M. Resîta — Dacia Mecanica 
Orăstie. F. C. Maramureș Paia 
Mare — Armătura Zalău. A. S. 
Parosenl Vulcan — Minerul Baia 
cjnrîf?

CLUBUL rapid anunță 
că biletele pentru meciul 
de fotbal Rapid — Dina
mo, care se va disputa 
sîmbătă pe stadionul Giu- 
lești. se vor pune tn vln- 
zare astăzi, la casele obiș
nuite. în ziua meciului nu 
se vor vinde bilete la ca
sele stadionului Giuleștî.

1
Astăzi, de la ora 14

PARTIDELE ETAPEI A 13-n

A DIVT7IEI C
Șl cel de al.treilea eșalon fot

balistic se află în plină desfășu- 
ra-e, astăzi fiind, programate me
ciurile etapei a 13-a.

Toate partidele din cele 12 
serii ale Diviziei C vor începe la 
ora 14.



„Turneul Prietenia" la hochei

ECHIPA ROMÂNIEI VA JUCA PENTRU LOCURILE 1-4
MIERCUREA CIUC, 25 (prin 

telefon). în cea de a treia zi 
a „Turneului Prietenia" la ho
chei pe gheață (juniori), un
public numeros a asistat, pe 
patinoarul din localitate, la
partide deosebit de interesan
te. aplaudînd prețioasa victo
rie a juniorilor noștri, care îl 
plasează în turneul final pen
tru locurile 1—4.

ROMANIA — R.D. GERMA
NA 4—2 (2—2, 1—0, 1—0). în- 
tr-un meci de mare luptă, ju
niorii noștri au reușit să în
vingă. dominînd clar, valoroa
sa echipă a R.D. Germane, 
grație, în primul rînd, ritmu
lui ridicat în care au acționat 
atît în atac rit și în apărare, 
cele 4 goluri ale lor fiind ro
dul unor combinații care au 
pus in derută pe oaspeți. Dacă 
scorul (șl surpriza) nu a fost 
mai mare, aceasta s-a datorat 
numeroaselor acțiuni ofensive 
irosite datorită paselor mol și 
tîrzii, acțiunilor individuale 
în fazele de finalizare și a jo
cului cu spatele la puc, în nu
meroase situații. Oricum, vic
toria este meritată și promi
țătoare pentru evoluția ulte
rioară a juniorilor noștri. Au 
înscris : Csiki (2), Dan, Cs. Csa- 
ta pentru România, respectiv 
Blazykzek și Kienass. Au ar
bitrat foarte bine Fr. Pekny 
^Cehoslovacia) — A. Izmcstiev 
'(U.R.S.S.) și A. Dimitrov 'Bul- 
<arin). "

U.R.S.S. - ROMÂNIA (tine
rei) 4-4 (1—2, 2—2, 1—0). O 
partidă extrem de disputată, 
tn care echipa noastră de ti
neret. care evoluează în afară

de concurs, a dat o replică 
deosebit de puternică valoroa
sei selecționate de juniori a 
U.R.S.S., care avea asigurat 
primul- loc în grupa B a tur
neului. Echipa de tineret, fără 
ni<3 un fel de rezerve, a ata
cat în trombă, combinativ. fo
losind bine Jppta 
și retrăgîndu-se 
rare, alături de 
ci ovă, într-o zi 
și condus în 
(2—1), 28 (3—1) 
juniorii sovietici 
mln. 65. Marcatori: Dima, Cs. 
Gall, Z. Nagy, Andrei pentru 
România (t), respectiv Kozlov 
(2), Kuzmin, Filimonov. Foarte 
bun arbitrajul brigăzii K. Za- 
tvadzki (Polonia), ajutat de 
E. Trandafir și Iun Zong Qi 
(R.P.D. Coreeană).

POLONIA — BULGARIA 
3—3 (1—1, 1-2, 1—0). La jocul 
mai slab al juniorilor polonezi 
s-au adăugat acțiunile dinamice 
ale sportivilor bulgari, care, 
după infrîngerl Ia scor, reu
șesc un meritat rezultat egal. 
Âu marcat: Demkowicz (2),
Șkal pentru Polonia, respectiv 
Mihailov, Liutov, Dimitrov, 
Au arbitrat foarte bine M. 
Presneanu — N. Enache si Șt. 
Enciu.

CEHOSLOVACIA - R.P.D. 
COREEANA 15—0 (6—0, 2—0,
7—0). O partidă fără istoric 
în care puternica echipă de ju
niori a Cehoslovaciei a surcla
sat mai puțin experimentata 
formație a R.P.D. Coreene.

Joi este zi de pauză.

. • t la corp 
rapid în apă- 
portarul Cor- 
excelentă. A 

minutele 18 
și 36 (4—2) 
egalînd tn

Mircea COSTEA

SPORTUL
Corcspondcnțâ din scvilla

Sevilla, orașul pasionantelor 
dansuri flamenco și al luptelor 
cu tauri, pare a fi o gazdă in
solită pentru înfruntarea pe 
pătrate albe și negre a super- 
campionilor șahului. în sala 
teatrului Lope de Vega, unde 
Kasparov și Karpov joacă pen
tru titlul mondial, liniștea este 
întreruptă uneori doar de ță
cănitul discret al aparatelor 
de filmat și televiziunea spa
niolă a avut o idee excelentă 
de a prezenta aceste imagini 
„au ralenti", dar pe fondul u- 
ne; melodii trepidante. Fiind-, 
că, de fapt, liniștea este numai 
de suprafață, Iar tn adîncuri, 
adică în sutele de variante ale 
mutărilor de piese pe eșichier, 
se dă o luptă aprigă, fără me
najamente.

„Am timp să stau !“, decla
rase Garri Kasparov înainte

HANDBALISTELE JUNIOARE,
Învingătoare In polonia
VARȘOVIA, 25 (Agerpres). — 

In localitatea poloneză Piotrkow 
Trybunalski s-a desfășurat me
ciul Internațional amical de 
handbal dintre selecționatele de 
junioare ale României șl Polo
niei. Handbalistele românce au 
obținut victoria eu scorul de 
21—17 (10—8). Cea mal bună ju
cătoare de pe teren a fost Sorina 
Lefter care a Înscris 9 goluri.

hTESTE PROMIȚĂTOARE ALE POPICARILOR NOȘTRI
I. .tu: lie reprezentative de 

popice. întinerite cu jucătoare 
Lși >ucători remarcați in actua- 
giul sezon competițional, au sus- 
Lținut mai multe teste interna- 
Fționale pe teren propriu.

întrecerile uesfă.șura.te pe a- 
. recele Olimpia și Voința din 
i, Capitală, cu piste de o calitate 
F asemănătoare, au prilejuit noii 
[ conduceri a echipelor naționale, 
I Constantin Negujoiu, la fete, șl 
: JTudorachc Buzea, la băieți, cî- 

teva constatări îmbucurătoare, 
în primul rînd. noii promovați 
Elena Bîrnaz, Liliana Băjcnaru, 

’Adriana Antonesei, Leontin 
Pop și. in mai mică măsură, 
Costică Frigea, au confirmat 
speranțele puse în ei, lăsînd 
impresia câ mai au resurse 
nevalorificate. Alți selecțioria- 
bili. criticați după meciurile 
cv selecționatele R.D. Ger
mane și Ungariei pentru insu
ficientă concentrare în mo
mentele dificile, de data aceas
ta s-au. mobilizat exemplar, 

illie Hosu, Vasia Donos, Silviu 
Beli vacă și Alexandru Szekcly 
obnnînd rezultate apropiate de 
posibilitățile lor reale. în sfîr- 
șil Elisabeta Albert, Doina 
j’ăgean Maria Zsizsik, Erno 
Gcrgety și Stclian Boariu au 
avu: o comportare constant
buna in toate testele, ceea ce 
den 'ti că au respectat cu stric
tețe programul de Pregătire

indicat de specialiștii federației 
în perioadele dintre convocările 
la lot.

Cu toate că jucătoarele șl ju
cătorii vizați să reprezinte țara 
noastră Ia „mondialele" de Ia 
Budapesta au dobîndit, la ulti
mul trial prilejuit de prestigi
oasa competiție internațională 
dotată cu „Trofeul Carpați", 
performanțe remarcabile, pro
centajul ratărilor a fost, din 
nou, ridicat atît în manșele 
„izolate", cit și la cele „pline", 
plerzîndu-se puncte prețioase. 
Dacă Elisabeta Albert, Adriana 
Antonesei, Hie Hosu, Vasia D<>- 
nos șl Stclian Boariu n-au 
irosit nici o bilă, restul selec- 
ționabililor au tras în... gol 
cite două, patru și chiar cinci 
lovituri. Să recunoaștem că 
stnt cam multe ratări, avînd în 
vedere că o aruncare fără a- 
dresă poate însemna în econo
mia jocului^ chiar nouă popice 
pierdute, 
„spart" la 
fie că nu s-au 
diferitele figuri, cei în cauză 
greșind apoi la... 
Neregăsindu-și

care au reușit să depășească 
300 p.d. la fete și 600 p.d. la 
băieți, procentaje de natură să 
favorizeze rezultatele superioa
re. Sîmbătă șl duminică doar 
Elisabeta Albert — 303, Elena 
Bîrnaz — 301, Erno Gergely — 
639. Ilie Hosu — 629, Silviu 
Bclivacă — 623 și Leontin Pop 
— 614 au arătat o precizie ma- 

dovedind 
membrii

tematică la „pline", 
clar că mulți dintre 
loturilor republicane sînt tncă 
deficitari chiar și la „canalele" 
preferate, unde trebuie să e- 
xerseze suplimentar.

Troian IOAN1ȚESCU

Cauzele: fie că s-a 
bila de deschidere, 

putut rezolva

singuratice. 
Neregăsindu-și ritmul normal, 
Florica Lucan și Melinda De
meter au totalizat Ia „izolate* 
doar 115 și, respectiv, 122 p.d., 
rezultate neașteptat de slabe.

Analizînd și cifrele înregis
trate în manșele „pline", am 
numărat pe degete sportivii

@ PE SCURT PE SCURT • PE SCURT ®

AUTOMOBILISM s La înche
ierea celei de-a doua etape a Ta- 
liuiui ce se desfășoară în Anglia, 
pe primul loc . al clasamentului 
»e atU pilotul finlandez Juha 
Kartkkunen Lancia Delta"). îl 
urmează suedezul Mikael Eric
sson - ia 55 5. și finlandezii! 
Markku Alen — la 11124.

PATINAJ VITEZA « tn con
cursul feminin de la Berlin, con
tând pentru 
Karin Kania ____ _____
terminat învingătoare în 
probe : 1000 m — 1:21.45 șl 
— 4:24.94.

„Cupa Mondială*. 
(R.D. Germană) a 

două 
3000 m

bara]

LUPTĂ APRIGĂ
de' a 16-a partidă, dar nu s-a 
ținut de cuvînt. Ajuns intr-o 
poziție ușoi superioară, cam
pionul m mdial a tulburat inu
til apele, urmind prea docil 
impulsurile temperamentului 
său, a jucat inexact in conti
nuare și a pierdut. Cu albele I 
Moment greu pentru Kasparov, 
iar (la 8—8) meciul este fără 
îndoială relansat.

Participare selectă și la open- 
ul internațional care a trecut 
de a 7-a rundă, Sînt 10 mari 
maeștri în întrecere și 29 ma
eștri internaționali, iar în frun
te se află Y. Murray, cu 6 p. 
urmat de I Sokolov, G. Sax. 
M Taimanov. M. Hebden. E. 
Gufeld, A. Martin și J. Hodg
son, cu cite 5,5 p. în lotul ce
lor cu 4,5 p se află și sem
natara acestor rînduri.

Au început lucrările din ca
drul comisiilor F.I.D.E., pre
mergătoare Congresului forului

PE EȘICHIER u
internațional de șah. Pe noile 
liste de clasificări figurează și 
tinerii . reprezentanți* ai tării 
noastre. Mihail Marin. Dragoș 
Dumitrache și Smaranda Boi CU. 
care vor primi titlurile de 
maeștri internaționali. Delega
ția iugoslavă a făcut propu
nerea ca Ia Cupa Mondială de 
anul viitor să figureze de drept 
primele patru clasate de la e- 
diția precedentă, printre care 
si România Mai există propu
nerile ca fumatul să fie in
terzis ,in toate sălile de con
curs, tar pentru viitoarea O- 
limpiadă se preconizează si ad
miterea unei echipe de... mi
crocalculatoare. Hotărît lucru, 
șahul, milenarul sport al min
tii ține pasul cu vremea

Elisabeta POLIHRONIADE
mare maestră internațională

G. Kasparov__ _ _ _ _ M. ’87 pnrtida a 16-a) 1.C4 e5
2Cc3 CfȘ 3.Cf3 Cc6 4.g3 Nb4 5.Ng2 0—0 .0—0 Te8 Ld3 N :c3 l.b:c3 
el 9.Cd4 h6 10.d:e4 C:e4 11.DC2 d5 12.c:d5 D:d5 13.e3 Ca5 14.f3 Cd6 15.e4 
DcS 16.Ne3 Cdc4 17.Nf2 De7 18.Tadl Nd7 19.f4 Tad8 2O.e5 Ng4 21.CI5 
De6 22.7 :d8 T:d8 23.Cd4 Dc8 24.f5 c5 25.De4 e:d4 26.D:g4 C:cS 
32.Rhl b6 33.f:g7 Cc4 34.DC2 R :g7 35.Nd5 Cd6 36.Db2 De5 37.Nb3 a5 
38.DF2 f5 39.Db2 b5 4O.a3 Rg6 și alei partida s-a întrerupt, fiind 
a doua zi cedată fără joc (0—t).

A. Karpov (C.

ÎN „MARELE PREMIU” LA TENIS
,Ma-in clasamentul general ai 

relui Premiu" continuă să con
ducă tenismanul cehoslovac Ivan 
Lendl, cu 4 779 puncte, urmat de 
suedezii Stefan 
puncte, 
puncte, 
Mecir 
mânui Boris Becker — 2 368 punc
te și americanul Jimmy Connors 
— 2 295 puncte.
• Primele partide din cadrul 

„Turneului campionilor* la tenis

Edberg — 4 354
Mats Wllander — 3 519 
cehoslovacul Mi io slav
2 852 puncte, vest-ger-

pentru tineret, ce se desfășoară 
in orașul vest-german Friedrich
shafen s-au Încheiat cu urmă
toarele rezultate : Boris Becker 
(R.F. Germania) — Niklas Kultl 
(Suedia) 7—5,. 6—3 : Alexander 
Antonlsch (Austria) — Ulf Sten- 
lund (Suedia) 6—2, 7—5 ; Magnus 
Gustafsson (Suedia) — Claudio 
Pistoles, (Italia) 3—6. 6—3, 6—3 ; 
David Wheaton (S.U.A.) — Chris
tian Bergstroem (Suedia) 6—4, 
6—4.

JOCURILE SPORTIVE
(Agerpres). La 
celei de-a șasea 
sportive națio- 
halterofilul He

BEIJING, 25 
Canton, tn cadrul 
ediții a Jocurilor 
nale ale Chinei, 
Yingqiang (categoria 56 kg) a
stabilit un nou record mondial 
la stilul smuls, cu performanța 
de 133,500 kg. Vechiul record era 
de 133 kg și aparținea lui Oksen 
Mirzdian (U.R.S.S.). tn concursul 
de natație. proba masculină la

In prima manșă a „optimilor" Cupei U.E.F.A.

VERONA - SPORTUL STUDENȚESC 3-1 (2-0)
VERONA, 25 (..rin telefon, de 

la trimisul n astru special). 
Miercuri seara, la lumina reflec
toarelor, pe stadionul Bentegodl, 
tn prezența a 30 009 de spectatori 
s-a disputat prima manșă din
cadrul optlmlio de finală 
Cupei U.E.F.A., ----  - —
chipele Veron. 
dențesc. într-e> partidă angajan- 
tâ, influențată vizibil de starea 
terenului alunecos. formația 
bucureșteană a avut pe ansam
blu două reprize diametral opu
se, eu plus fiind apreciat jocul 
din actul do! al 
nalmente, 
reușit să 
(2—0) o 
poate ti 
retur.

Iureșul 
fost cei i 
trl încerctnd 
prlntr-c defensivă grupată,

din 
ale 

care a opus e- 
și Sportul Stu-

__ întrecerii. Fl- 
fotbaliștil italieni au 

obțină victoria cu 3—1 
dlfe.-en*’ de scor care 
recuper-li. în meciul

ALE R. P. CHINEZE
100 m liber a revenit iui Shen 
Jianqiang cu timpul de 50,90 — 
nou record al R.P. Chineze și 
al Asiei. La atletism, proba femi-

...... a
Li
m 
in 
pe

oină de aruncarea greutății 
fost cîștigatâ de sportiva 
Melsu, cu rezultatul de 20,87 
— nou record al Asiei, Iar 
cursa masculină de 100 m olat 
primul loc s-a clasat Zheng Ceng, 
tn 10.35

ImeridioMC

BADMINTON • Proba indivi
duală masculină din cadrul cam
pionatelor internaționale ale Po
loniei desfășurate la Katowice, 
a fo?t cîștlgatâ de sportivul en
glez A ader Nielsen. Care l-a în
trecut în finală cu 15—7, 17—14 
pc Zheng Shou-tai (R.P. Chineză). Îl oncursul feminin victoria a 
revenit sportivei sovietice Irina 
Bozkova

ȘAH • Turneul de ___ _
pentru campionatul mondial mas
culin, desfășurat la Havana, a 
revenit marelui maestru iugoslav 
Pedrag NikolicJ cu 6,5 puncte 
din 8 posibile, urmat de peruanul 
Granda 
Nikolici 
rezervă) 
țilOT la

șl cubanezul Nogueira, 
s-a calificat astfel (ca 
pentru turneul candlda- 

tltlul mondial.
• în primul tur ăl tur-

• tn campionatul 
Astei, ce se dispută 
selecționata R.P. Ctii-

BASCHET 
masculin al 
la Bangkok, 
ne’e a învins cu scorul de 89—72 
(42—381 echipa Malayeziei. tntr-un 
alt 1oc reprezentativa Japoniei 
a întrecut cu 98—86 (41—38) for
mația Indiei avîndu-1 ca princi
pal realizator pe tkeuch! Yasuakl. 
autorui a 31 de puncte. Rezultate 
din turui de consolare : Irak — 
Hone Kone 
donezla — 
(46—33)

138-79 (72—43) : In-
singapore 70—69

BIATLON
4X7 5 km din cadrul concursului 
de ia Austlld a revenit echipei 
R.F Germania, cu timpul de 
lh31:15. Pe locul secund s-a si
tuat formația Norvegiei — lh33:34.

• Proba de ștafetă

TENIS _ 
neului de la Milnchen, jucătorul 
cehoslovac Petr Korda l-a Între
cut cu 7—5, 6—3 pe mexicanul
Leonard Lavalle. americanul 
Richard Matusewskl t-a eliminat 
cu 6—4, 6—2 pe neozeelandezul
Bruce Derlin. iar argentinianul 
Eduardo Masso a cîștlgat cu 6—2, 
6—2 partida cu suedezul Per 
Henrlcsson • Spaniolul Emilio 
Sanchez a terminat învingător In 
turneul de la Ixtapa (Mexic), tn 
finala căruia a dispus cu 4—6. 
6—3 6—3 de americanul John
McEnroe. Reamintim că In semi
finale Sanchez l-a eliminat 
Jimmy Connors (S.U.A.). • 
finala turneului de la Reutlingen 
(R.F. Germania), jucătorul vest- 
german Kari-Uwe Steeg l-a În
vins cu 5—7 6—1. 7—5 6—3 pe
coechipierul său Wolfgang Popp.

în

al gazdelor a 
jucătorii noș- 

eoptracareze 
___ _ ________ CU 

marcaj strict. însă deliberatul 
pas Înapoi ai studenților a con
dus spre o ofensivă continuă a 
echipei Verona, cu acțiuni tn 
valuri tn aceste condiții. tot 
greul a căzut pe umerii corn-

d<- start 
anticipat, 
' ' să-l

• La Amsterdam s-a disputat 
primul med pentru „Supercupa 
Europei* la fotbal, in care echi
pa portugheză F.C. Porto, deți
nătoarea „Cupei Campionilor 
Europeni*, a tntîlnlt formația o- 
landeză Ajax Amsterdam cîști- 
gătoarea „Cupei Cupelor*.

Partida, la care au asistat peste 
25 000 de spectatori, s-a încheiat 
cu scorul de 1—0 (1—0) In favoa
rea fotbaliștilor portughezi. Uni
cul gol a fost marcat, tn minutul 
5 de Barros.

Jocul retur se va desfășura, la 
13 ianuarie, la porto
• Selecționata olimpică de 

fotbal a U.R.S.S.. aflată In tur
neu In Algeria, a susținut un joc 
de verificare la Alger in com
pania formației El Harrach. Fot
baliștii sovietici au obținut vic
toria eu scorul de 2—0 (1—0),
prin golurile marcate de Dobro- 
volsk! (mln, 15, din lovitură de 
la 11 m) si Savinkov (min. 48).

partlmentului defensiv, linia me
diană — cu excepția iul Ticlea- 
nu — neizbutind să temporizeze 
șl nici să blocheze culoarele de 
pătrundere spre buturile 
Cristian. Dac primul șut 
spațiul porții bucureștene 
notat în min 22, autor 
trebuie să evidențiem ocaziile lui 
Sacchettl (mln. 3), E. La-sen 
(mln. 9 ș! 17) și Pacione (min. 
11). in min 25 asistăm Ia des
chiderea scorului: fundașul Vol- 
peclna avansează decis pe par
tea stingă, trece cu ușurință de 
M. Marian, iar centrarea sa. pe 
jos. este fructificată de la r m, 
pe un culoar liber de FONTO- 
LAN. urcat prin surprindere tn 
atac. Bucureștenll acuză șocul, 
pa: debusolați. situație de oare 
profită Jucătorii Italieni. ei 
avînd. tn min 29 să-și mărească 
avantajul prin PACIONE care, 
deșt talonr.t de Clucă. șutează 
plasat de la 19 m. Mereu urcat 
tn prima linte șl, din păcate, lă
sat nemarcat, ■ idașul central 
Fontolan este, tn min. 36 la un 
pas de un nou goi.

La reluare, Sportul Studențeso 
este parcă altă echipă, mult mal 
îndrăzneață tr atac, ou acțiuni 
mal viguroase, oare surprind a- 
părarea adversă. Așa ■ fost ca
zul tn mln. 49, la șuiul Iul Bo
zeșan. urmat la numai 66 de se
cunde de acela al lui Coraș. dar 
mai ale* te „bo.nba* lui CiucS 
din mln. st otnd Giuilani a res-

lui 
pe 

l-am 
Solda,

pins ou dificultate In corner. Re 
acest fond de echilibru, notăm 
și oj ziile lui Padone (min. 57, 
58 șl 60), dar șl mult așteptatul 
gol al buoureștenilor: CORAȘ a 
primit n pasă de ta Țicleanu, a 
avansat și, de la 25 m, a șutat 
puternic, prb> surprindere, jos 
la coi* (min. 63). Un gol prețios, 
meritat oare conferă echipei 
noastre o sansă ir plus tn pers- 
oectiva partidei retur. însă în 
min. 81, la un „plonjon* în ca
reu al lui E. Larsen, intervenția 
regulamentară a Ir. biucâ este 
apreciată drepi fault de către 
arbitru și pen 4ty-ul executat de 
același E. LARSEN ridică sco
rul la 5—1.

Arbitrul elvețian L. Sandoz a 
condus cu greșeli formațiile:

VERONA: Giuliani — Volpatl 
(mln. 61 Terbacclano), FONTO- 
LAN. Solda, VOLPECINA (min. 
75 Centopantl) — GALIA, Sac- 
ehett’ Dl GENARO — Verza. E. 
LARSEN, PACIONE.

SPORTUL STUD.: Cristian — 
M. Marian, M ț>OPA, CRISTEA. 
CIUCA — ȚICLEANU, Pană, Po- 
togea Bozeșan (mln. 59 St&nictț 
— Tlrlea (mln. 80 Burchel). CO
RAS.

ALTE REZULTATE :
Aseară, s-au desfășurat meciurile tur 

finală ale Cupei U.E.F.A. Iată rezultatei 
închiderea ediției :
Borussia Dortmund 
Internazlonale 
Honved Budapesta 
Feyenoord
Werder Bremen 
Verona

Partidele retur

Gheorghe NERTEA

— F.C. Bruges
— Espanol Barcelona
— Panathinaikos
— Bayer Leverkusen
— Dinamo Tbilisi
— Sportul Studențesc

din optimile de
s sosite ptnă la

3—0 (1-0)
1—1 (1-0)

S—2 (3-0)
2—2 (2-2)
2—1 (2—1)
S—1 (2—0)

la 9 decembrie.


