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Sub președinția tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri, 27 
noiembrie, ședința Comitetului 
Politic Executiv ai C.C. ai 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut un RAPORT PRI
VIND ABATERILE GRAVE 
SAVIRȘITE DE PRIMUL 
SECRETAR ȘI ALȚI MEMBRI 
AI BIROULUI COMITETULUI 
JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R., 
PRECUM ȘI DE CĂTRE UNE
LE CADRE CU . MUNCI DE 
RĂSPUNDERE PE LINIE DE 
PARTID ȘI DE STAT.

In cadrul ședinței, au . luat 
cuvintul membri ai Comitetu
lui Politic Executiv, secretari 
ai Comitetului Central al 
partidului, care au condamnat 
cu toată asprimea abaterile să- 
vîrșite și au cerut să se ia mă
suri ferme împotriva celor vl- 
novați.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că sînt pe deplin jus
te și întemeiate măsurile lua
te de plenara Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R. și de 
plenara Comitetului munici
pal Craiova al P.C.R. privind 
destituirea acestor cadre din 
funcțiile ce le-au deținut și, 
avînd în vedere gravitatea a- 
baterilor săvîrșite, a hotărît 
excluderea din rindul membri
lor Comitetului Central al 
pryrtidului a lui Gheorghe Ma
tei și Haralambie Alexa și din 
rîndul membrilor supleanți a 
lui Ion Știucă și Marin Lungu, 
precum și excluderea tuturor 
acestora din partid.

In legătură cu aceste pro
bleme, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, subliniind carac
terul deosebit de grav al a- 
cestor abateri, a cerut să se 
ia de îndată măsuri hotărite 
pentru lichidarea stărilor de 
lucruri negative și îmbunătăți
rea radicală a întregii activi
tăți a Comitetului județean de 
partid Dolj, a muncii tuturor 
organelor și organizațiilor de 
partid din județ.

Pornind de la încălcările 
grave de către aceste cadre a 
hotărârilor de partid și de stat, 
răspunderilor ce le reveneau în 
funcțiile ce le-au fost încredin
țate, precum și de la conclu
ziile care trebuie trase de în
tregul partid. Comitetul Politic 
Executiv a adoptat o Hotărîre, 
care să fie larg dezbătută in 
toate comitetele județene de 
partid, în toate organele și or
ganizațiile de partid.

In continuare, Comitetul 
Politic Executiv a examinat si 
aprobat un RAPORT PRIVIND 
MODUL IN CARE MINISTE
RELE, UNITĂȚILE DIN SUB
ORDINE ȘI COMITETELE 
EXECUTIVE ALE CONSILII
LOR POPULARE ACȚIONEA
ZĂ PENTRU BUNA GOSPO
DĂRIRE ȘI PROTECȚIE A 
PAMINTULUI ȚARn.

Relevind că in urma unui 
eontrol efectuat în toate jud' 
țele, cu privire la gospodărirea 
și protecția terenurilor agri
cole și forestiere, au rezultat 
o serie de abateri de Ia preve
derile legii, eare au condus la 
scoaterea din circuitul produc
tiv a unor suprafețe agricole

și silvice, la degradarea solu
lui, Comitetul Politic Executiv 
a cerut organelor și organiza
țiilor de partid, ministerelor și 
consiliilor populare să ia mă
suri ferme pentru a introduce 
o ordine șl o disciplină desă- 
vîrșite în respectarea hotărîri- 
lor de partid și a normelor le
gale stabilite în acest domeniu.

In continuare, în cadrul șe
dinței Comitetului Politic 
Executiv, a fost prezentată o 
INFORMARE PRIVIND VIZI
TA OFICIALA DE PRIETENIE 
EFECTUATA DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, PRE. 
ȘEDINȚELE REPUBLICII
SOCIALISTE ROMANIA, ÎM
PREUNĂ CU TOVARASA 
ELENA CEAUȘESCU, ÎN RE
PUBLICA ARABA EGIPT, în 
perioada 23—25 noiembrie.

S-a subliniat, cu satisfacție, 
că, în timpul convorbirilor, 
președinții Nicoiae Ceaușescu 
și Mohamed Hosni Mubarak 
au reafirmat dorința comună 
de a extinde, pe toate planu
rile, conlucrarea dintre Româ
nia și Egipt, care iși găsește 
expresie în înțelegerile și do
cumentele convenite, in acest 
sens, a fost relevată însem
nătatea Acordului pe termen 
lung privind lărgirea colabo
rării economice și tehnico-ști- 
ințifice, a schimburilor comer
ciale între Republica Socialistă 
România și Republica Arabă 
Egipt, pină în anul 2000, sem
nat de cei doi președinți, la 
încheierea vizitei.

A fost apreciat în 
sebit faptul că cei 
ședinți, exprimînd 
României și Egiptului față de 
situația din Orientul Mijlociu, 
s-au pronunțat pentru instau
rarea unei păci globale, juste 
și durabile in această regiune, 
pe baza retragerii Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, re
cunoașterii dreptului inaliena
bil al poporului palestinian la 
autodeterminare — inclusiv lă 
crearea unui stat palestinian 
propriu —, a asigurării inte
grității, suveranității și secu
rității tuturor statelor din zo
nă. A fost subliniată, totodată, 
importanța reafirmării, în acest 
context, a poziției consecvente 
a țării noastre privind convo
carea, cit mai curînd posibil, 
a unei conferințe internaționale, 
sub egida O.N.U., cu partici
parea tuturor părților intere
sate, inclusiv Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, sin
gurul reprezentant legitim ăl 
poporului palestinian, precum 
și a Israelului și a membrilor 
permanent! ai Consiliului 
Securitate.

Aprobînd în unanimitate 
zuitatele vizitei, Comitetul 
litic Executiv a cerut 
vernului, ministerelor, ___
ialte organe centrale de sinte
ză să ia măsuri pentru înfăp
tuirea, în bune condiții, a do
cumentelor și înțelegerilor con
venite, care deschid perspec
tiva unei dezvoltări și mai in- 
tfnse a colaborării și cooperă
rii româno-egiotene.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, unele 
probleme privind promovarea 
și eliberarea unor cadre, pre
cum și alte probleme curente 
ale activității de partid și de 
Stat.
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sonda nr. 4156, care va fi pre
dată curînd beneficiarului, a 
impus echipei conduse de mai
strul Ion Tănase, „om cu 25 de 
ani de foraj", o — să o numim 
așa — cățărare în jos pînă la 
cota 4192 m. Relația, implicită, 
cu sportul are, deci, o bază cit 
se poate de reală. Dar aseme
nea performanțe în subteran, 
unică fiecare, vizează obiective 
foarte precise, legate direct de 
un scop mai mult decît impor
tant astăzi — punerea in va
loare a resurselor energetice ale 
țării. Obiective în succesiune, 
precum cele ale echipelor mai
ștrilor Constantin Marian, „și el 
cu 25 de ani în meserie",. loan 
Ciobanu, Petre Căruntu și Gri- 
gore Tulpan ori a inginerului 
stagiar Cristian Răducanu, ca
re au ajuns, unele în voit și 
apreciabil devans. la momentul

» ’
Dacă vom spune că Schela de 

foraj Tg. Cărbunești are circa 
o mie de angajați, s-ar putea 
crede că e o întreprindere mi
că, de importanță locală, 
realitate, această (în fond) an
trepriză petrolieră are o mi- 
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I. -tsiune deloc oarecare
§ «ușoară. Lucrătorii ei ... ___

zeci Ia sută gorjeni") sapă son
de pentru ... trei schele de ex
tracție (Țicleni, Ș toi na șl Tul
burea). Practic, cele 18 forma
ții de, fle-ne permisă metafora, 
fîntînari ai petrolului au, în 
momentul de față, puncte de 
lucru dispensate intr-un spațiu 
în care distanța pe orizontală 
merge pînă la „două maratoa- 
ne și jumătate", în timp ce ac
tivitatea pe verticală, de fora
re în adîncime adică, înaintea
ză, în unele 
kilometrului
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Petre Ambrozie, 
vechea schelă a 

.gorjean de 3 ani 
ne convinge, cu argumen-

te la îndemină, că toți cei cu 
stagiu minim în meserie se con
sideră constructori. Ca 
constructorii, au termene 
predare la beneficiar, care 
bule respectate, indiferent 
condițiile meteo. Lucrînd, 
orice anotimp, numai sub 
rul liber, ei se confruntă zi de 
zi cu rigori tehnologice, dar — 
adaugă chiar interlocutorul nos
tru — și cu haremuri cvasi- 
sportive, neomologate ca ata
re. De ... atletică grea, de pildă. 
Un constructor sondor, după un 
calcul simplu face într-o zi 
„antrenament" de adevărat hal
terofil, ridicînd, la mînuirea 
pieselor de bază ale meseriei, 
pînă la zece tone în 8 ore. în 
același timp, orice echipă de 
lucru din schelă face un 
de alpinism ... invers, avînd 
atins în final, prin eforturi de 
polisportiv, un ..punct de adîn- 
cime" comparabil cu un vîrf 
din Bucegi sau, și mai și, cu 
Mont Blanc-ul. Spre exemplu.
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Finalele la haltere

RUGBY, PARTIDA „NUMĂRUL 7"
SEZONULUI, STEAUA
a zecea, penultima din 
campionatului de rugby, 
program cu adevărat de

Etapa 
turul 
are un ____ ------------ ...
atracție, în care capul de afiș 
il constituie derbyul de tradiție 
și de mare actualitate STEAUA — 
DINAMO, Se întîlnesc, do-ăr, ocu
pantele primelor două locuri în 
ediția trecută a Diviziei A. echi
pe ce se află și acum in fruintea 
ierarhiei, fiecare cu cite 25 de 
puncte, Steaua fiind lideră grație 
eficacității superioare (plus 170 
între ,.marcate" și „primite",
față de plus 61, cit are formația 
din Șos. Ștefan cel Mare). Iubi
torii sportului cu balonul oval 
— care vor umple, aproape si
gur, tribunele din jurul cochetu
lui teren al Complexului din car
tierul Ghencea — au, așadar, 
toate motivele să aștepte o parti
dă disputată, spectaculoasă, un 
joc de ținută, cum pot. real
mente; să ofere numeroșii inter
naționali și tinerii cu frumoase 
calități din cele două loturi. Și, 
de ce nu, meciul acesta se poate 
constitui Intr-un veritabil argu
ment în privința temeiniciei spe
ranțelor de redresare grabnică a 
actualei stări de lucruri din rug- 
byul nostru.

Sînt. apoi, nu mai puțin de 
alte... cinci întâlniri de indiscu
tabil interes, așa cum se observă 
din programul complet al 
„rundei" de mîine:

BUCUREȘTI, Stadionul Steaua, 
ora 10,30 : STEAUA — DINAMO 
(arbitru I. Vasilică) ; Stadionul 
Tei : SPORTUL STUDENȚESC 
TMUCB — GRIVIȚA ROȘIE (FI.

Astăzi și mi ine, în Divizia A la fotbal

ETAPA A 13-a, CU UN DERBY DE TRADIȚIE: RAPID-DINAMO

București :

București

București

Brașov : 
Timișoara : 
Ploiești : 
Galați : 
Hunedoara 
Slatina :

Toate partidele încep la ora

PROGRAMUL ETAPEI - - - - - - - - -
ASTĂZI

RAPID - DINAMO
(stadionul Giulești)

STEAUA - C.S.M. SUCEAVA
(stadionul Steaua) 

MLI NE
SPORTUL STUD.

(stadionul Sportul
F.C.M. 
„POLI" 
PETROLUL 
OTELUL
CORVNUL
F.C. OLT

- FLACĂRA MORENI
Studențesc)
- F.C. ARGEȘ
- „U" CLUJ-NAPOCA
- VICTORIA
- S.C. BACĂU
- UNIV. CRA OVA
- A.S.A. TG. MUREȘ

14.

CLASAMENTUL
1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

STEAUA 
Dinamo 
Victoria 
Oțelul 
Flacăra 
Univ. Cv. 
F. C. Argeș 
„Poli" Tim.

9. Corvinul
10. „U“ Cluj-Nap.
11. F. C. Olt
12. FCM Brasov
13. ASA Tg. M.
14. Rapid
15. S. C. Racău 
16-17. Sp.' Stud.

CSM Sv.
18. Petrolul

12
12
13
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
11

7
7
5
5
5
4
5
3
5
3
4
2
2
2
2
2

1
o
1
1
4
3
3
4
1
5
1
4
1
4
4
3
3
3

0 
1
5
4
3
4
4
4
5
4
6
5
7
6
6
7
7
7

48- 9 
32- 9 
21-16
15- 12 
14-14
19- 16
14- 14
16- 14
20- 18 
13-15
15- 23
17- 14
18- 27 
10-20
9-23 

10-22 
11-23 
11-24

23
22
15
15
14
13
13
12
11
11
11
10
9
8
8
7
7
7

DINAMO
Dudu) ; TIMISOARA ; stadion 1 
Mal II, : UNIVERSITATEA —
CONTACTOARE BUZĂU (M. Vă- 
tul) ; SUCEAVA Stadion Unirea:. 
C.S.M. — ȘTIINȚA PETROȘANI 
(M. Galandai ; iași, stadionul 
Tineretului ; POLITEHNICA — 
FARUL (P. Soare) ; sibiu, Sta
dion Valea Aurie : C.S.M. —* ȘTI
INȚA CEMIN BAU MARE (Gh. 
Huștlu). Cu excepția derby ului 
Steaua — Dinamo, partidele încep 
la ora 10.
• CEL MAI EFICACE JUCA- 

TOR rămîne, cel puțin pînă a- 
cum, D. BOLDOR, de la Steaua, 
autor a 9 eseuri. îl urmează un 
coechipier,. Al. Rădulescu — 8, 
apoi M. Paraschiv (Dinamo) — 7, 
G. Ignat, Gh. Vărzaru, T, Coman 
(Steaua), V. Ion (Știința CEMIN) 
— 5 etc. Lidera campionatului 
continuă să fie în frunte și la 
acest capitol, prin totalul de 56

(Continuare in vao 2-3)

învingători scontaji

TREI CATEGORII
BISTRIȚA, 27 (prin telefon). 

Chiar și în condițiile în care 
„artileria grea" a halterelor 
noastre — deci Nicu Vlad, An
drei Socacl, Attila Czanka, Con
stantin Urdaș și ceilalți compo- 
nenți ai lotului reprezentativ, 
aflați în program de refacere, 
după un încărcat sezon interna
țional —•. nu este prezentă la a- 
cest moment de referință al 
activității competiționale inter
ne, finalele Campionatelor Na
ționale și ale Daciadei de se
niori, interesul pentru întrecere 
rămîne la cote ridicate. Sala 
este aproape plină la fiecare 
reuniune (faptul că aici iși des-

Sorin SATMARI

(Continuare In pag 2-3)

Flarginalii la Campionatele Nondiolc de Judo

MEDMIIIF Sf POT OW VI NUMAI DACĂ
SE IINf PASUL CU UUILL LXIGLNjt I AC LICE

Anul acesta judoul nostru a 
înregistrat — pînă la recentele 
Campionate Mondiale din R.F. 
Germania — succese demne de 
toată considerația. în capitala 
europeană a judoului, Paris, un 
judoka din țara noastră a urcat 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului de premiere, primind 
onorurile ce i se cuveneau. A- 
tunci, în luna mai, Mihai Cioc 
a cucerit medalia de aur si 
titlul de campion european la 
categoria grea într-o manieră 
categorică, puțin întîlnită în a- 
rena continentală. Au urmat 
succesele — în număr însemnat
— la Campionatele Balcanice și 
la Turneul Prietenia. Lista, să-i 
spunem astfel, a fost comple
tată la Campionatele Europene 
de tineret, unde reprezentanții 
țării noastre au cucerit, rea
mintim, o medalie de aur — 
prima in palmaresul românesc
— și două de bronz. Așteptam, 
îndreptățit, ca la ultima com
petiție a anului — și cea mai 
importantă în același timp —

Campionatele Mondiale de la 
Essen, sportivii români să com
pleteze frumosul bilanț cu alte 
rezultate prestigioase. Dar, spre 
regretul nostru, aceasta nu s-a 
întîmplat.

Acum, răsfoindu-ne însemnă
rile, oferim cititorilor noștri 
unele aspecte — putem să le 
numim explicații — privind 
comportarea reprezentanților 
tării noastre la cea mai mare 
competiție a anului. La Essen 
și-au dat întîlnire cei mai buni 
sportivi din 57 de țări, numă
rul acestora sporind la 62 prin 
adăugarea concurentelor în în
trecerea mondială feminină.

Pe ansamblu, tot sportivii a- 
siatici au dominat ediția '87, 
cucerind 5 medalii de aur (6 la 
Seul ’85). celelalte trei revenind 
sportivilor europeni și unui ju
doka din S.U.A. Competiția fe-

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag 2-3)



BASCHET DE MARE ATRACțlE ÎN SAIA EIOREASCA \n etapa a Vll-a

ALTE DQUĂ FINALE PE ȚARĂ
Una dintre marile întreceri cu care se încheie această săp- 

tămînă sportivă reunește, în Capitală timp de trei zile, pe 
jucătorii calificați la filiala Dinamoviadei de șah, o competi
ție în care, întotdeauna, au apărut și surprize, și confirmări. 
Sîn.t, deci, de ...anticipat asemenea rezultate - și la bilanțul 
acestei ediții.

O altă finală pe țară se desfășoară astăzi și mîine la Tg. Jiu, 
unde se întîlnesc cei mai buni trintași în cadrul campio
natului sătesc pentru categoriile de vîrstă 14—19 ani. Va fi, în 
mod cert, o întrecere de o deosebită atractivitate, de la care 
„ochiul“ antrenorilor de lupte va reține viitori posibili perfor
meri ai „clasicelor" sau „liberelor".

Bucureștiul anunță, după numai o săptămînă, un nou fes
tival sportiv în Parcul Tineretului și pe terenurile din Șoseaua 
Olteniței nr. 13, 'festival organizat în colaborare de organele 
de resort din sectoarele 4 și 5 și programînd numeroase în
treceri pentru cei mici și adolescenți. Capitala are pe agendă 
și alte „duminici sportive", la diferite baze, din cele „șase 
plus unul" sectoare. Să menționăm, dintre competițiile de 
mîine, una cu caracter de finală și anume cea de handbal, 
avînd ca participante echipele cîștigătoare ale fazei pe sectoare.

Cît despre întrecerile interne — fără îndoială și numeroase, 
și variate —, să notăm că un club bucureștean, Voința, se do
vedește, în continuare la fel de atent cu „sportul pentru toți", 
calendarul său săptămînal fiind și de această dată bogat și 
polisportiv.

Două dintre cele mai impor
tante meciuri ale Campionatului 
Național feminin de baschet se 
desfășoară azi și miîlne, în ca
drul etapei a vm-a a competi
ției. Este vorba de partidele din
tre Voința C.S.ș. 2 București și 
Chimistul C.S.Ș. Rlmnicu Vîlcea, 
Universitatea C.S.ș. Viitorul 
CluJ-Napoca șl Olimpia București, 
echiipe angrenate în lupta pentru 
cucerirea titlului de campioană 
a țării șl care au în alcătuire 
majoritatea componentelor lotu
lui reprezentativ. La băieți, toate 
formațiile grupei valorice 1—6 
joacă în sala Floreasca, aceasta 
devenind astfel gazda unor reu
niuni de mare atractivitate (ți
nând seama, bineînțeles, și de 
faptul că tot aici are loc și dubla 
întâlnire feminină Voința — Chi
mistul) . „

Programul etapei FEMININ, 
grupa 1—6 : Voința București — 
Chimistul Hm. Vîlcea (rezultate 
anterioare ; 1—1 ; locurile în cla
sament : 1 și respectiv 2), Univer
sitatea Cluj-Napoca — Olimpia 
București (1—1, 3—4), Rapid
C.S.S. 5 București — Politehnica 
Mine-Energie C.S.ș. 4 București 
(1—1 ; 6—5) ; grupa 7—12 : Voin
ța Brașov — Mobila C.S.Ș. Sa tu

Mare (2—0 ; 7—11), Politehnica
C.S.Ș. Timișoara — Comerțul 
C.S.Ș. Tg. Mureș (0—2 ; 10—9), 
C.S.U. Prahova Ploiești — Meta
lul I.M.P.S. Salonta (0—2 ; 12—8); 
MASCULIN, grupa 1—6 : Steaua 
— Dinamo I.M.P.S. Oradea (2—0;
1— 3), Dinamo București — 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București (2—0;
2— 4) Academia Militară Mecani
ca Fină București — .Rapid Bucu
rești (0—2 ; 6—5) ; grupa 7—12 : 
C.S.U. Balanța. Sibiu — Politeh
nica C.S.Ș.. Unirea Iași (1—1 ; 
7—11), Farul C.S.ș. 1 Constanța — 
RAMIRA Baia Mare (0—2 ; 9—8),
ELBA Timișoara — C.S.U. 
T.A.G.C Ind. Brașov (1—1 ; 
12—10).

Programul partidelor din Capi
tală — sala Floreasca, simbătă 
de la ora 10, duminică de la ora 
8,30 : Academia Militară — Rapid 
(m), Steaua — Dinamo Oradea 
(m), Dinamo București — 
I.C.E.D. (m), Voința — Chimis
tul (f) ; sala Rapid, ora 16 și 
respectiv ora 10 : Rapid — Poli
tehnica (f) ; sala Olimpia, du
minică de la ora 9 : Politehnica 
Mine-Energie — Oțel Inox Tirgo- 
viște (m.B), URBIS — C.S.U. 
Oțelul Galați (m.B).

BALANJA ÎNCLINĂ SPRE ECL
Campionatele primei divizii de 

volei continuă mîine cu etapa a 
VII-a. în care meciu-rile cele mai 
atractive sînit programate în pro
vincie (de altfe în Capitală se 
desfășoară o singură partidă). 
Capul de afiș lia feminin îl deține 
întîlnirea . de la Craiova, unde 
campioana, Universitatea C.F.R., 
primește vizita actualei lidere, 
Flacăra Roșie București. în rest, 
meciuri extrem de echilibrate, 
oaspetele avînd, cu o singură ex
cepție (la Constanța), șanse la 
victorie. Și P masculin gazdele 
pot fi puse în reală dificultate 
mai ales la Suceava, Oradea, P. 
Neamț și chiar Baia Mare.

Iată programul etapei : FEMI
NIN : Știința Bacău — Oltcit 
Craiova, C.S.M. Sibiu — Rapid 
București. Universitatea C.F.R. 
Craiova — Flacăra Roșie Bucu
rești, Chimia Rm. Vîlcea — Da
cia Pitești, Dinamo București — 
C.S.U. Rapid Galați (sala Dina
mo, ora 10,30) și Farul Constan
ța — Penicilina lași ; MASCU
LIN : Explorări Motorul Baia 
Mare — Tractorul Brașov, Dina
mo Viitorul Bacău — Politehnica 
Timișoara, C.S.U. Sănătatea Ora
dea — Elcond Dinaimo Zalău,

MARGINALII LA C.M. DE JUDO
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minină a avut în prim-plan pe 
concurentele de pe bătrînul con
tinent, care au cîștigat 5 titluri 
mondiale, 3 revenind, surprin
zător, sportivelor din R.P. Chi
neză. Rămînem în planul gene
ral pentru a mai sublinia nive
lul tehnic ajuns la cotele per
fecțiunii, avînd prilejul să ve
dem întîlniri de o rară frumu
sețe, cu răsturnări spectaculoa
se de scor chiar și atunci cînd 
un concurent conducea cu wa- 
za-ari <7 puncte), un handicap 
copleșitor, greu de depășit. Ce
ea ce a surprins, însă. în mod 
cu totul deosebit, a fost ritmul 
extrem de rapid pe toată du
rata partidelor. Nici un judoka 
n-a reușit să ajungă pe podium 
în... pas de tango.

Dar să revenim la sportivii 
români. Ne vedem nevoi ți să 
recunoaștem că așa cum au 
concurat nu puteau să se men
țină în cursă mai mult de un 
tur sau cel mult două, așa cum 
s-a și întîmplat, de -altfel, la 
Essen. S-ar putea crede că va
loarea lor a fost atît de pre
cară, incit n-ar fi avut ce căuta 
la o asemenea competiție. Ar 
fi însă o falsă părere. N-am vă
zut la această ediție nici mă
car un singur procedeu tehnic 
pe care să nu-1 fi exersat și 
sportivii noștri. Numai că de la 
ultima lor participare la C.M., 
în 1983, s-a schimbat mult 
maniera de concurs. Ei s-au

pregătit intens, mai mult ca 
oricînd, cum subliniam și în 
reportajul nostru dinaintea, 
startului. Dar, exceptîndu-1 pe 
Mihai Cioc, ceilalți, așa cum 
au concurat, nu puteau să emi
tă nici un fel de pretenție. Nu 
se pot obține puncte fără să a- 
taci. Ne uitam uluiți cum spor
tivii noștri cădeau pradă ușoa
ră adversarilor care, văzîndu-i 
atît de inofensivi, nu așteptau 
vreo invitație specială pentru 
a-i lua cu asalt. Surprinși de 
rapiditatea atacurilor, concu- 
renții români n-au mai avut 
curajul nici măcar să joace 
totul pe o carte, cum se spune, 
din moment ce și așa pierdeau. 
Si s-au resemnat în postura în
vinșilor, deși aveau de recupe
rat puține puncte, un koka sau 
cel mult un yuko.

Este adevărat că accidentarea 
gravă a lui Cioc, în care se pu
neau, firește, cele mai mari 
speranțe, le-a tăiat aripile ce
lorlalți ■ patru coechipieri, mai 
ales că toți erau debutanți. Dar 
tot atît de adevărat este că a- 
ceștia nu erau pregătiți să țină 
pasul cu tactica actuală de con
curs. Din cîte ni s-a spus, ei 
ar fi exersat finalizarea proce
deelor tehnice de atac într-un 
ritm alert, dar la Essen n-au 
arătat așa ceva. Dragoș Bolbo- 
se a sperat că va obține decizia 
în singurul meel pe care l-a 
susținut,- la hanței, și probabil 
că arbitrii ar fi fost nevoiți să 
i-o acorde. El a avut însă și

neșansa unor „cavaleri" de du
zină care s-au grăbit să punc
teze un atac necotabil în favoa
rea adversarului. De ce însă 
Bolbose n-a încercat să forțeze 
nota? Semiușorul Ilie Șerban 
ne-a mărturisit că a greșit tac
tic, așteptând în zadar penaliza
rea adversarului pentru prize
le sale obstrucționiste, iar cînd 
și-a dat seama că este în za
dar, era prea tîrziu. Tînărul 
Iulian Rusu, la semimijlocie, a 
recunoscut fără ocolișuri că a 
concurat prost, reținindu-se să 
iasă la atac. Mijlociul Petre 
Anițoaie a cîștigat un meci, dar 
în cel de al doilea a fost do
minat clar, motivînd că a pier
dut prea mult timp pentru a 
lua prizele, iar cînd le-a reu
șit n-a mai avut vreme să fi
nalizeze. L-am lăsat la urmă 
pe Mihai Cioc, respectînd ordi
nea categoriilor, dar el a fost

cel mai competitiv dintre spor
tivii români și cu siguranță că 
ar fi urcat pe podium, mai ales 
că trecuse de principalii adver
sari, pe care îi învinsese. Acci
dentarea sa nefericită l-a de
terminat să abandoneze compe
tiția.

Antrenorul principal al lotu
lui, loan Petrof, care i-a și în
soțit pe sportivii români . la 
Essen, regreta accidentarea lui 
Cioc, piedică insurmontabilă în 
calea unei sigure medalii. El a 
mai apreciat că și Bolbose a 
concurat mulțumitor, despre 
ceilalți trei recunoscând că nu 
s-au ridicat la nivelul exigen
telor.

După opinia noastră, sporti
vii români au reale perspecti
ve, chiar și pentru viitoarele 
Campionate Mondiale, mai ales 
acum după ce au văzut . cu 
ochii lor ceea ce le-a lipsit.

LA RUGBY, PARTIDA „NR. 1“
fUrmare lin pag l)

eseuri, Dinamo avînd 26, iar Fa
rul 25. Dintre transformed : T. 
Radu (RC Grivița Roșie) 104 
puncte D. Alexandru (Steaua) 
99 p.

Ne surprinde faptul că forul 
de specialitate a acceptat, de a- 
ceastă dată, programarea unor 
meciuri „la concurență" dumini
că, în Capitală, duipă ce pînă a- 
cum F.R.R. acționase consecvent 
în favoarea cuplajelor, mult soli
citate de iubitorii rugbyului. 
Oare jucătorii, antrenorii, condu
cătorii și... suporterii echipelor 
Sportul Studențesc și Grivița Ro
șie nu ar fi avut ce vedea la 
„eternul derby" ?
• Desfășurată periodic, reci

clarea arbitrilor are loc pe cen
tre : azi șl mîine la Iași și Sibiu, 
pe 5—6 decembrie la Constanța, 
unmînd ca bucureștenid să se în- 
tîlinească tot în ultima lună ar 
anului.

C.S.M.U. 
București 
Dinamo 
tea C.F.I 
lectromu.] 
men tele

1. W. R<
2. Univ.
3. Rapid
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6. Farul
7. C.S.U.
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9. CSM

10. Dinan
11. Chimi
12. Științ

1. Trac-t<
2. Dinan
3. Steau.
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5. Eicon
6. Electr
7. Dinar
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12. Polite
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ELEVI, PRACTICAU ZILNIC GIMNASTICA
Programul de exerciții nr. 6 pentru clasele V-VIII

1. Din poziția stînd depărtat, cu 
brațele lateral... 1—4. Rotarea alterna
tivă a brațelor, dinainte-înapoi; 1—4. 
Rotarea alternativă a brațelor, dina- 
poi-înainte; 4X8 timpi.

PRODUCȚIA
(Urmare din pag 1)

ȘI SPORTUL

2. Din poziția stînd... 1. Ridicarea 
brațelor prin înainte sus, cu ridicarea 
pe vîrfuri; 2—3. Ghemuit, două ar
cuiri, mîinile la ceafă; 4. Revenire în 
poziția stînd; 4X8 timpi.

3. Din poziția stînd depărtat... 1—2. 
Două rotări de brațe prin înainte- ’ 
înapoi, sus; 3—4. Extensia trunchiului 
cu două arcuiri de brațe întinse sus; 
5—6. Două rotări de brațe prin înain- 
te-inapoi, jos; 7—8. Aplecarea trun
chiului înainte, două arcuiri, cu pal
mele pe sol; 4X8 timpi.

de mare satisfacție al ..rapoL- 
tului de predare" (sonda poate 
produce!); sau cele ale altor 
formațiuni de lucru, care „urcă" 
hotărît, acum, spre diferite co
te terminus. Cote mereu noi, 
pe o „hartă alcătuită și com
pletată și prin munca acestor o 
mie de constructori petroliști 
din Cărbuneștii Gorjului", cum 
ține să sublinieze subinginerul 
mecanic Gheorghe Pătrașcu. 
Cineva îl recomandă și ca 
... președintele secției de fotbal 
a asociației sportive a schelei. 
Iar fotbal? — îl întreb. „Și 
fotbal — mi-a replicat firesc 
cel în cauză. Fotbal mai întîi, 
pentru că, e o realitate, tutu
ror lucrătorilor noștri, rând ies 
din schimb, le place să bată 
mingea, în general, să alerge, 
să facă mișcare. De aceea am 
și organizat, de mai bine de 
un an, un campionat intern 
«intre sonde», cu meciuri între 
formațiile ...formațiunilor de 
lucru. Pe această bază de ma
să a fost înființată și secția de 
fotbal a asociației noastre, cu 
echipă in județ". Asociația se 
numește — se putea altfel ? — 
Petrolistul, avîndu-1 ca pre
ședinte chiar pe directorul sche-

FINALELE LA Flei, care în tinerețe a dedicat 
„ani buni" unor mari pasiuni 
sportive: canotajul și alpinis
mul. „Și fotbalul" promite un 
viitor mai presus de categoria 
Onoare în județ, pe temeiul 
condițiilor (teren cu tribune, 
vestiare și instalație de apă cal
dă, adică o „bază sportivă cum 
nu au unele echipe de ”-C«“), 
dar și pe acela al „fondului" de 
talente și de „sufletiști" (un ju
cător, Petre Dinulescu, „ar ter
mina maratonul și într-un pi
cior"). Secția de tenis a reușit 
să aducă un titlu de campion 
județean prin Mihaela Malto- 
pol, iar secția de orientare tu
ristică are la activ un loc 4 pe 
tară, prin Lavinia Popescu, și 
un loc 1, prin Dionisie Roșea, 
la o competiție cu participare 
internațională. Există apoi 
campioni pe asociație la tenis 
de masă și șah. Vor exista 
(„cît de curind, fiindcă avem 
cu cine") și două echipe de 
handbal, „una de fete, una de 
băieți". Capitolul proiectelor 
conține mai multe, despre care 
cel mai bine va fi să ... scriem, 
tot într-un reportaj, peste un 
an-doi, „cînd «fața» sportivă a 
localității va arăta cu totul alt- 
fel".

Sînt destule motive să-i cre
dem pe destoinicii oameni de 
la schela Cărbuneștilor, deciși 
să le transpună la scara reali
tăților. Cu doar un singur con
dițional, aparținînd directoru
lui Petre Ambrozie, acestui om 
care visează și imposibilul ca la 
o altă performanță a forajului: 
„Dacă aș avea și o bucățică de 
lac..."
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fășoară activitatea un puternic 
centru de haltere se face înda
tă cunoscut), concursul nu este 
lipsit de suspans. Și mai ales 
de tinerețe; aceasta ar fi, de 
altfel, o primă și îmbucurătoa
re remarcă, foarte mulți juniori 
prezenți aici, pe podiumul 
concurs, putând astfel să 
sească drumul și spre cel 
premiere.

De pildă, la categoria 52 
câștigătorul Traian Cihârean 
(încă doi ani va fi junior) a 
doborît două recorduri națio
nale de seniori, egalîndu-1 pe 
cel de la total și ratînd de pu
țin recordul mondial la „smuls" 
— 116,5 kg. Tot la această cate
gorie, Adrian Jigău, încă ju
nior, ca și Aurel Sîrbu au fost 
sportivii candidați la primele 
locuri.

Aceeași situație am întîlnit-o 
'și la categoria 56 kg, unde Du

mitru Negreanu, deși tot junior, 
are performanțe competitive pe 
plan internațional și la nivelul 
seniorilor.

La categoria 60 kg, deși re
zultatele medaliaților nu se si
tuează la cotele marilor per
formanțe, este demn de remar
cat faptul că D. Morar (Vago
nul Arad), sportivul clasat pe 
locul 2 la total se află încă în 
categoria juniorilor mici !

Dar, iată medaliatii la prime
le trei categorii: Cat. 52 kg, 
TOTAL : 1. Traian Cihârean
(Olimpia București) — 242,5 kg 
(record național egalat), 2. A.

de 
gă- 
de

kg,

3

$

4
i

iMiercuri 2 decembrie, o- 
rele 10,30, la sediu! 
C.M.E.F.S. București va a- 
vea loc plenara Colegiu
lui municipal al arbitrilot 
de atletism. Vor participa 
toți arbitrii de atletism 
din Capitală.

stînd... 1—2. Pas la- 
ducerea brațelor prin

4. Din poziția
teral stînga, cu . . .. . -
lateral sus, apucat de mîini; 3—4. în
doire laterală stînga cu arcuire și 
brațele întinse ; 5—6. îndoire laterală 
dreapta, cu arcuire; 7—8. Revenire în 
poziția inițială.

5. Din poziția stind depărtat... 1—2. 
Aplecarea trunchiului la piciorul sting, 
palmele pe sol și arcuire; 3—4. Ridi
carea trunchiului cu răsucire la 
dreapta, brațele pe orizontală și ar
cuire; 5—8: se repetă; 1—8. Același 
exercițiu pe cealaltă parte; 4X8 timpi.

HI P I S. M
INVITAȚIE LA „BALUL ZĂPEZII"

I
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8. Din poziția stînd, cu palmele pe 
șold... 4X8 sărituri ca mingea, cu ba
lansarea unui picior în lateral.

7. Din poziția stînd depărtat, eu 
palmele pe șold... 1—2. Extensia trun
chiului, capul pe spate, inspirație, 
tragerea coatelor la spate; 3—4. Aple
carea trunchiului înainte, eu brațele 
jos și expirație.

MÎINE - „PREMIUL AMATORILOR"
Programat în fiecare an în ul

tima reuniune a lunii noiembrie, 
„Premiul amatorilor" are în a- 
cest an o participare selectă, în 
frunte cu Recrut, Hendorf, cîștă- 
gă torul Criteriului de fond, Dedi- 
țeil, învingător în „Premiul Agri
culturii", Sorel, care cu B. Manea 
în sulky are un cuvlnt greu de 
spus, Craidon, Herson, Trandaf, 
Laminor și alți trăpași de va
loare. în perspectivă, deci, o fru
moasă luptă sportivă, toți dri- 
verii dorind a-și înscrie numele 
pe lista câștigătorilor acestei im
portante alergări.

Reuniunea de mîine are, de a- 
semenea, în program, alte 8 aler
gări cu handicapuri judicios alcă
tuite, câștigătorii fiind greu de 
anticipat.

întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante — 
București, în colaborare cu O.N.T. „Carpați" — Brașov, or
ganizează, în zilele de 5 și 6 decembrie 1987. ..Balul Zăpe
zii", la Poiana Brașov.

Se pleacă din Capitală cu autocarul în ziua de 5 decem
brie, la ora 11,00, pe traseul : București — Ploiești — Si
naia — Predeal — Poiana Brașov.

Cazarea se asigură în hoteluri de categoria I.
Cina festiva la restaurantul „Capra Neagră". în program, 

spectacolul „Bună seara, Poiană !“, susținut de cântăreți 
de muzică ușoară și de corpul de balet de la restaurant ; 
cîntă : Rodica Moianu ; dansează : Mariana Ganea și Tury 
Ștefan ; acompaniază orchestra Suigeneris. Concursuri cu 
premii, dans, surprize.

în ziua de 6 decembrie, dimineața, program liber. Se pot 
face plimbări cu telecabina la cabana Cristianul Mare sau 
pe jos, prin stațiune. La ora 11, în ziua de 6 decembrie —■ 
dejun festiv la restaurantul „Favorit". ">

înapoierea are loc în seara aceleiași zi'le cu sosirea în 
București în jurul orei 20.

înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale în
treprinderii de turism, hoteluri și restaurante — București.
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La Predeal, în eleganta sală 
rezervată șahului de la comple
xul hotelier „Orizont* *,  au conti
nuat întrecerile din cadrul fina
lei Campionatului Național mas
culin. Din nou au abundat re
mizele, în runda a 11-a egalitatea 
fiind consemnată în partidele 
Gheorghiu — Ghițescu, Foișor — 
Ghindă. Griinberg — Ștefanov, 
Marin — Nicolaâde, Tratatovici

pe programul I, la ora 17,30. Nu
merele extrase vor Ii transmise 
in reluare, la orele cunoscute, pe 
același program.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 27 NO
IEMBRIE 1987. Extragerea I: 
28 44 16 52 82 33 58 12 4 ; Ex
tragerea a II-a : 41 45 47 22 40 
50 75 36 62. Fond total de cîști- 
guri : 677 831 lei, din care,35 508 
lei, report la cat. 1.

• CI.ȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 22 NOIEMBRIE 
1987. Cat. 1 : 3 variante 25% 
a 21 244 lei ; cat. 2 : 3 variante 
100% a 10 600 lei si 10 variante 
25% a 2 650 lei ; cat. 3 : 19,50 
variante a 2 990 lei; cat. 4 : 
89,25 variante a 653 lei ; cat. 
5 : 251,00 variante a 200 lei; 
cat. 6: 1 874,00 variante a 100 lei.

— Stoica și Biriescu — Ciolac. 
Intr-o partidă în care avantajul 
a alternat, Șubă l-a învins pe 
Ionescu, iar tînărul Dumitrache, 
după trei pierderi -consecutive, a 
reușit să ciștige frumos la Ar- 
maș. Pavlov a fost liber. înain
tea celei de a 12-a runde, lider 
se menține Florin Gheorghiu cu 
7 puncte, urmat de Mihai Șubă 
6,5 p (o partidă mai puțin), Mi
hai Ghindă și Sergiu Griinberg
— 6,5 p, Ovidiu Foișor 6 p (o 
partidă mai puțin).

★
în finala campionatului femi

nin, care se dispută în sala
I.T.B.  .din Capitală, au avut loc 
aseară întâlnirile rundei a ia-a. 
Iată rezultatele: Baumstark — 
Ganț 1—0, Stanca — Jicman 0—1» 
Kun Minescu — Popescu 1—0, 
Kozma — Duminică 1—0, Ghindă
— Stanciu. Stroc — Boicu, Bă-
dulescu — Chi deuță, remize. 
Partida Caravan — Mureșan s-a 
întrerupt. în clasament conduc 
Gabriela Stanciu, Gertrude Ba- 
umstark și Eugenia Ghindă cu 
cite 7,5 p. urmate de Margareta 
Mureșan 7 P <1») Și Ligia Jic
man 7 p. * .

in Divizia A ac polo 
PILCURILE RAPID - CR1ȘEL
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jaza hl- 
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DOMINA programul
în campionatul Diviziei A de 

polo, astăzi și mîine are loc o 
nouă etapă, cu meciuri duble, a 
IV-a din cadrul returului. în Ba
zinul Floreasca din Capitală se 
vor disputa (sâmbătă dc la ora 
14, duminică de la ora 10) parti
dele dintre C.S.U. Construcții 
T.M.U.C. București — Steaua și 
Rapid București — Crișul Oradea, 
această din urmă confruntare 
constituind și derby ui, în două 
manșe, al etapei (reamintim că 
în tur, la Oradea, giuleștenii au 
reușit un surprinzător egal în- 
tr-unul din meciuri). în țară sânt 
programate întâlnirile : Voința 
Cluj-Napoca — Dinamo București 
și Vagonul Arad — Industria 
Linii Timișoara.

• cioran —100 kg, 3. G. Mafiei —
100 kg; ARUNCAT: 1. D. Ne- 
greanu — 148 kg — nou record 

Eapoca) național (v.r. 147,5 kg), 2. Gh. 
; (ASA Mattel — 115 kg, 3. V. Cocio-

IULS : ran — 125 kg; Cat. 60 kg, TO-
sg, nou TAL: 1. Dorel Mateeș (Dina
ri (v.r. mo) — 277,5 kg, 2. D. Morar 
agonul (Vagonul Ârad) — 260 kg, 3. O. 
Axinte Vaida (Rapid Buc.) — 242,5;
Cihă- SMULS: 1. D. Mateeș 117,5 kg, 
record z 2. D. Morar 115 kg, 3. D. La- 

’.r. 135 jos (Vagonul Arad) 107,5 kg ; 
sg, 3. ARUNCAT: 1. D. Mateeș — 
;at. 56 160 kg, 2. D. Morar — 145 kg,

Ne- 3. O. Vaida — 135 kg.
:g (re- Intră apoi în concurs cate- 
ei (C.S. goriile 67,5 kg și 75 kg, ur- 
Cocio- mind ca sîmbătă (n.r. — azi) 
dULS : să se încheie finalele Campio- 
record natelor Naționale și ale Dacia- 
V. Co- dei și la celelalte categorii.

tip/â MARI ȘANSE 
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IS. goluri — Pițurcă
4 goluri — Cămătaru (unul 

din 11 m)

13 goluri — Hagi, Lăcătuș
2 goluri — Rotari-u, I. Varga 

(Dinamo), Augustin, Mirea, Șt. 
Stoica (Univ. Craiova). - D. Zam - 

Ifir, Ursea, Măstăcan, Chlvu, Ca- 
șuba, Sfrijan, Craiu, T. Ivan 
(A.S.A.), A. Stoica, Belodedici, 
Balint, Mateuț (unul din 11 m), I Antoni (unul din 11 m).

Acestea ar Ii datele seci, de 
statistică simplă, ale clasamen- 

’ tulul eficacității (individuale) in 

I---------- :------
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SERIA I: F.C.M. Progresul Bră
ila — Olimpia Rm. Sărat : L. 
Ciucu (București), Steaua Mizil
— Unirea Slobozia : V. Donțiu 
(Galați), Prahova C.S.U. Ploiești
— C.F.R. Pașcani : O. Ștreng (O- 
radea), Sirețul Pașcani — F.C. 
Constanța : I. Igna (Timișoara), 
Gloria Buzău — petrolul Brăila: 
M. Nicolau (Bacău), C.S. Boto
șani — Inter Vaslui : L. Pantea 
(București), FEPA ’74 Bîrlad — 
Metalul Plopeni : E. Oțelea (Bra
șov), Unirea Focșani — F.C.M. 
Delta Dinamo Tulcea : N. Dines- 
cu (Rm. Vîlcea), Ceahlăul P. 
Neamț — Politehnica Iași : M. 
Axente (Arad).

SERIA A II-a î Electroputere 
Craiova — A.S. Drobeta Tr. Se
verin : Gh. Biziniche (Ploiești), 
Sportul Muncitoresc Slatina — 
Progresul Vulcan București : C. 
Popa (Iași), Chimia Rm. Vîleea
— Metalul București ; L Bălan 
(Arad), Tractorul — Sportul „30 
Decembrie*  : A. Grama (Bistrița), 
Autobuzul București — Inter Si
biu : A. Porumboiu (Vaslui) — 
stadionul Autobuzul, Jiul Petro
șani — Sportul Muncitoresc Ca
racal : I. Caraman (Oradea), Gaz 
Metan Mediaș — I.C.I.M. : Gh. 
Toth (Aiud), C.S. Tîrgoviște — 
Electromureș Tg. Mureș : L. Kele- 
men (Deva), Mecanică Fină Bucu
rești — C.S.M. Pandurii Tg. Jiu: 
M. Salomir (Cluj-Napoca) — sta
dionul Mecanică Fină.

SERIA A IlI-a : F.C. Bihor O- 
radea — Gloria Reșița : P. Bolin- 
tiș (București), Victoria F.I.U.T. 
Cărei — U.T. Arad : S. Rotăres- 
cu (Iași), C.I.L. Sighet — A.S.A. 
Progresul Timișoara : M. Bucâu- 
meanu (Tîrgoviste), Metalul Boc
șa — Sticla Arieșul Turda : V. 
Ilie (București), Chimica Tîmă- 
veni — ■ Gloria Bistrița : C. Teo
dor eseu (Buzău), Strungul Arad
— Olimpia I.U.M. Satu Mare : J. 
Grama (București), CJS.M. Reșița
— Dacia Mecanica Orăștie : S. 
Ursu (Suceava), F.C. Maramureș 
Baia Mare — Armătura Zalău :
I. Moraru (Cîmipina), A.S. Paro- 
șeni vulcan — Minerul Baia 
Sprie : A. Mițaru (Rm. Vîlcea).

Toate meciurile vor începe la 
ora 11.

SERIA I
A.S.A. Explorări Cîmpuliung 

Moldovenesc — Aurora Tg. Fru
mos 4—3 (3—0) Cetatea Tg. 
Neamț — Chimia Fălticeni 2—0 
(1—0), Zimbrul Șiret —«Metalul 
Botoșani 2—0 (1—0) TEPRO Iași 
— Avlntul Frasin 2—1 (1—0), Mi
nerul Gura Humorului — Metalul 
Rădăuți 1—0 (0—0), Carpați Gălâ- 
nești — I.T.A. Celuloza P. Neamț 
5—1 (4—1) Relonul Săvineștl —
Constructorul lași 3—1 (1—1), E- 
lectro Botoșani — Steaua Minerul 
Vatra Dormi 1—1 (1—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 13-a ; 1. EXPLO
RĂRI ClMPULUNG 34 p (38—7),
2. Chimia Fălticeni 25 p (30—11),'
3. Constructorul Iași 23 p (24—
18)... pe ultimele locuri : 15. Mi
nerul Gura Humorului 13 P (20— 
18). 16. Electr. Botoșani 9 P
(8-24).

SERIA A II-a
Steaua Mecanica Huși — Ari

pile Bacău 2—1 (1—0), C.S.M.
Borzești — MECON Mun. Gh. 
Gheorghiu-De' 3—0 (1—0), Mine
rul Comănești — Foresta Gugești 
5—1 (3—1) Constructorul Hidro
tehnica Focșani — Unirea Ne
grești 2—1 (2—0) Petrolul Moi- 
nești — Textila Buhuși 6—0 
(2—0), Partizanul Bacău — Mol- 
dosin Vaslui 6—0 1—0), Mecanica
Vaslui — Laminorul Roman 3—0 
(2—0), Luceafărul Adjud — Pro
letarul Bacău 2—' (0—0).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACĂU 31 p (25—7), 2. Meoanica 
Vaslui 26 p (24—17), 3. Petrolul 
Moinești 25 p (28—12)... pe ulti
mele locuri : 15. Constructorul
Focșani 9 p (11—28), 16. Moldo- 
sln vaslui 9 p (15—37) — din 12 
jocuri.

SERIA A IlI-a
Minerul Mahmudia — Metalul 

Mangalia 1-2 (0-2), Cimentul
Medgidia - Gloria Galați 2—1 
(1—0), victoria I.R.A. Tecuci — 
S.N.-C.S.S. Tu.cea 3—0 (2—0),
Laminorul Viziru — I.M.U.C.S.S. 
Medgidia 2— (1—0), Dunărea
C S.U. Galați — CONPREF Con
stanța 4—1 (0—0), Portul Con
stanța — C.S Progresul Brăila 
5_1 (2—1), Chimia Brăila —
D.V.A. Portul Galați 4—1 (1—1). 
Arrubium Măcin — Progresul 
Isaccea 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
MANGALIA 35 P (29-8), 2. Du
nărea Galați 25 p 3‘
I.M.U. Medgidia 23 P (20—12)... 
pe ultimele locuri : 15. Portul
Constanța 14 p (16—19)- 16. Mine
rul Mahmudia 4 P (7—33).

SERIA A IV-a
Metalul Buzău — Dunărea Că

lărași 0—2 (0—1), Viitorul Chir- 
nogl — Utilaje Grele Giurgiu
2—1 (1—6) Unirea Urziceni — 

deplasare. Cu un „podium" pe 
care, previzibil, ii aflăm pe go6- 
geteril celor două echipe — net 
detașate — din fruntea campio
natului intern.

O primă observație ar fi aceea 
că trioul stelist din ierarhia de 
mai sus și-a trecut, in bloc, cite 
încă un gol la activ In etapa ul
timă (a 12-a), la Craiova, într-un 
meci cu scor de... hochei. Pină 
la această etapă, Pițurcă era, 
practic, egalul lui Cămătaru 
(chiar dacă avind avantajul de 
impresie al tuturor punctelor în
scrise din acțiune), iar Hagl șl 
Lăcătuș „se încadrau" fără com
plexe în plutonul celor cu 2 go
luri in cont

Mult mai semnificativă decît 
această situare, vor spune unii, 

• conjuncturaiă, care ar putea ge
nera tot felul de comparații, ni 
se relevă un alt fapt, dacă ve
nim cu cîteva precizări. Aproaipe 
toți jucătorii de gol ai naționa
lei care au luat parte la „cam
pania pre-europeană" din aceas
tă toamnă, au manifestat o scă
dere de eficacitate in deplasare 
pe măsura apropierii de „exame
nele de la Vlora și Viena. Să ar
gumentăm : Pițurcă a înscris în 
etapele a 2-a, a 4-a (de două 
ori), a 6-a și abia în cea de a 
12-a, la Craiova. Cămătaru a avut 
doar două etape productive „a- 
fară", a 4-a (cu Flacăra) șl a 
6-a <3 goluri cu Victoria, într-un 
joc disputat, însă, pe ,,Dinamo"); 
Hagl, șl el. s-a oprit la etapa 
a 4-a, mareînd, după aceea, tot 
în Bănie. Doar Lăcătuș (goluri 
în etapele a 6-a și a 10-a) și 
Mateuț (în etapa a 6-a șl a 
16-a, din 11 m), din grupul de 
titulari ai „tricolorilor", au părut 
să modifice o evidentă curbă 
descendentă a eficacității în de
plasare.

George ROTARU

„N-AM NICI II SCUZĂ"! (Din
• Cînd î s-e cerut, de către 

președintele Comisiei de discipli
nă, să explice de ce și-a lovit 
adversarul intr-un moment cînd 
nu se afla în luptă cu el pentru 
balon, jocul desfășurindiu-se în 
altă parte a terenului, Marineanu 
(MECON București) a răspuns: 
„N-am NICI O SCUZA !*.  Un 
răspuns — de ce, n -am recu • 
noaște ? — pe care nu prea l-am 
auzit la ședințele acestei Comi
sii, oricît de gravă și de eviden
tă ar fi fost abaterea săvîrșită. 
Prin poziția sa, Mărineanu a fă
cut ca membrii Comisiei de dis
ciplină să se oprească la o sanc
țiune mai puțin aspră — 4 etape 
de suspendare — decât aceea 
care ar fi putu*  fl Luată. Apre
ciem poziția autocritică în cazul 
comiterii unor abateri, dar și 
mai bine ar fi să se evite gre
șelile.
• La vârsta de 18 aini, Uleșan 

(Industria Sîrmei Cîmpia Turzii) 
a apărut pentru a treia oară în 
fața Comisiei dc disciplină și a 
fost sancționat cu 3 etape de

DIVIZIA C — REZULTATELE ETAPEI A Xlll-a
Victoria Țăndărel 8—0 (2—0), Pe
trolul Roata de Jos — Olimpia 
Slobozia 6—0 (3—0) F.C.M. Du
năreană Giurgiu — ISCIP Ulrneni
2— 0 (0—0), Ș.N. Oltenița —
A.S.A. Buzău 2—0 (1—0), Petro
lul Berea — Victoria Munteni 
Buzău 3—1 (1—0), Chimia Buzău
— Carpați Nehoi-u 3—0 (2—0).

• Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 34 p (44—8), 2. 
Unirea Urziceni 30 p (35—14), 3. 
Chimia Buzău 21 p (13—19)... pe 
ultimele locuri ; 15. Dunăreană
Giurgiu 12 p (14—23), 16. Meta
lul Buzău 10 p (8—16).

SERIA A V-a
Metalul Mija — Electrica Ti-tu 

4—2 (2—0), Danubiana București
— Minerul Șotînga 2—0 (1—0),
Automatica București — Viscofil 
București 3—1 (1—1), Petrolul
Tîrgoviște — Cimentul Fieni 2—0 
(0—0), C.F.R.-B.T.A. București — 
Abatorul București - 2—0 (1—0),
MECON București — I.M.G. 
București 4—o (1—0), Avicola 
Crevedia — IUPS Chitila 4—0 
(1—0). Chimia Găești — Tehno- 
metal București 5—1 (3—1).
• Meciul Metalul Mija — Vis

cofil București din etapa a XI-a, 
pe teren 2—1 s-a omologat cu
3— 0 în favoarea echipei Viscofil.

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 27 p (35— 
14), 2. Metalui Mija 26 p (23—12)
3. MECON București 22 p (19—8),
4. IUPS Chitflla 22 p (26—19)... 
pe ultimele locuri : 15. Cimentul 
Fieni 11 p (11—29), 16. Tehnome- 
tal București 9 p (7—22).

SERIA A VI-a
Dacia Pitești — Recolta Stoică- 

nești 6—i (3—0), Dacia Metalul
Rm. Vîlcea — C.F.R. Craiova
1— 0 (0—0). Constructorul T.C.I.
Craiova — I.O.B. Balș 1—0 (0—0), 
Progresul Băilesl — Progresul 
Corabia 2—0 (2—0), Texttla Ro
șiori — Viitorul Drăgășani 1—0 
(0—0), Electronistul Curtea de 
Argeș — Muscelul Cîmpul-ung
2— 1 (1—0). Automatica Alexan
dria — Unirea Pitești 5—1 (2—0), 
Chimia Tr. Măgurele — ROVA 
Roșiori s-a întrerupt în min. 40, 
la 0—0.

Pe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘTI 31 p (33—9), 2. Automa
tica Alexandria 27 p (18—4), 3. 
Dacia Metalul Rm. Vîloea 20 p 
(15—13), 4. Constructorul Craiova 
20 p (15—13)... pe ultimele locuri: 
15. Recolta Stoicăneștii 14 p (10— 
26). 16. C.F.R. Craiova 11 p
(10—21'.

SERIA A Vil-a
Minerul Motru — Minerul Gra

CAMPIONATUL ECHIPELOR DE SPERANȚE
întrecerea echipelor de speran

țe se derulează la același nivel 
de interes, mai ales prin prisma 
atracției conferite de disputa 
pentru primul loc în clasament, 
deși nu acesta este principalul 
scop al competiției „Schimbului 
de mîine*  al fotbalului nostru. 
O nouă surpriză de proporții s-a 
înregistrat în etapa a 12-a : Di
namo — pretendentă la poziția 
de frunte — a fost ținută în 
„șah etern“ dt „U*  Cluj-Napoca, 
un 0—0 care sugerează mai de
grabă un recul al echipei bucu- 
reștene. Notabile sînt sprinturile 
formațiilor Universitatea Craiova 
și F.C. Argeș — centre de tra
diție în creșterea și instruirea 
tinerelor talente — care s-au 
lansat mai viguros în cursa de 
urmărire a tandemului fruntaș. 
Victoria — Dinamo.

Clasamentul campionatului e-

0 NOUĂ EDIȚIE A ÎNTRECERII
O tradițlona.a competiție a ti

nerelor talente se apropie de 
start. Este vorba de „Cupa 
Speranțelor". întrecere care se 
va desfășura pe două categorii 
de vîrstă : grupa mică (jucători 
născu ți după 1 august 1975) și 
grupa mare (jucători născuți 
după 1 august 1974). Participă e- 
chipele de copii ale divizionare
lor A. B C și ale Cluburilor

dosarele comisiei de disciplină)
suspendare. Uleșan are, se pare, 
unele calități. Dar ele se ' vor 
pierde dacă jucătorul în cauză 
va fi lăsat sâ alunece pe panta 
actelor de indisciplină și, impli
ed, a etapelor de suspendare ce 
le vor urma. Și ar fi păcait. Nu 
este așa, Uleșan ?
• Se mai întîmplă și așa ! Rar, 

,e drept, dar se mal întîmplă. în 
timp ce mingea șutată de un 
înaintaș de la Viscofil București 
se îndrepta spre poarta goală a 
echipei gazdă, Metalul Mija, din 
spatele porții a— țîșnit portarul 
de rezervă al echipei locale, Ale
xandru, care a pus piciorul în 
calea mingii, sperînd în felul a- 
cesta s-o împiedice să intre în 
poartă. Dar nici prin această 
intervenție mingea n-a putut fi 
oprită. Gol ? Nu ! Dat fidnd că 
mingea, înainte de a ajunge în 
plasă, fusese atinsă de un „corp 
străin*  (portarul de rezervă, în 
caizul acesta), conducătorul me
ciului, conform regulamentului, 
nu a validat golul, ci a reluat

vi ța 4—0 (1—v) Metalul Oțelu
Roșu — Mecanizatorul Șimian
3—0 (1—0), C.S.M. Lugoj — Ter- 
moconstructorul Drobeta Tr. Se
verin 2—0 (2—0), Petrolul Ti-
cleni — Metalurgistul' Sadu 2—0 
(1-0), Minerul Moldova Nouă — 
C.F.R. Victoria Caransebeș 3—0 
(0—0), Dierna Orșova — Minerul 
Mătăsari 2—1 (0—0), C.S.M. Ca
ransebeș — Automecanica Reșița
2— o (2—0), Minerul Ro vinari — 
Minerul Amina 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOTRU 31 p (34—6), 2. 
C.S.M. Caransebei 25 p (25—13), 
3. C.S.M. Lugoj 24 P (23—13)... 
pe ultimele locuri : 15. Termo- 
constrUiCtorui Dr.beta Tr. Sbv. 
13 p (15—20). ’6. Metalurgistul
Sadu 9 p (7—20).

SERIA A VIII-»
Auto Vulcan Timișoara — Uni

rea Tomnatic 3—1 (1—1), Strun
gul Chrșineu Ci:ș — Unirea Va
lea lui Mihai 2—0 (2—0), Vago
nul Arad — C.F.R. Timișoara
3— 2 (1—2). înfrățirea Oradea —
Motorul Arad 2—0 (1—0), Unirea 
Sînnicolau — Recolta Salonta
4— 1 (0—0). Gloria Beiuș — U.M.
Timișoara 3—0 (0—0), Minerul
Șuncuiuș — Oțelul Or. dr. Pe
tru Groza 1—0 (1—0) Șoimii Li- 
pova — A.S. S'nmartinu Sîrbesc
4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
TOMNATIC 28 p (31—21), 2. Va
gonul Arac 27 p (25—15), 3. în
frățirea Oradea 25 p (26—9)... pe 
ultimele locuri : 15. Oțelul Or. 
dr. Petru Groza 14 p (14—19), 16. 
Unirea Valea lui Mihalț13 p 
(13—29>.

SERIA. A IX-a
Minerul Cavnic — Minerul Bă

iat 1—0 (0—0) Minerul Bo-rșa — 
Laminorul Victoria za-lău 2—0 
(1—0), Minerui Turț — Someșul 
Satu Mare 2—0 (1—0), Chimia 
Tășnad — CUPROM Baia Mare 
,_0 (0—0), IZOMAT Șimleul Sil- 
vaniel — Oașul Negrești 5—1 
(3—0), Steaua C.F.R. Cluj-Napo
ca — Minoru Sărmășag 2—1 
(2—0). Minerul Bălța — Indus
tria Sîrmei C. Turzii 1—2 (0—0), 
Olimpia Gherla — Motorul Î.R.A. 
Cluj-Nanooa 3—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL CAVNIC 32 P (27—7) — Pe- 
naillzată cu 2 p. 2. Industria Sîr
mei C. Turzii 27 p (28—11), 3. 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 24 p 
(27—11) — penalizată cu 1 p... pe 
ultimele locuri : 13. CUPROM
Bala Mare 13 p (16—25), 14. Mi
nerul Borș a 13 r (18—27) 16- Mi

chipelor de speranțe se prezintă 
astfel :
1. VICTORIA 13 11 0 2 26- 9 33
2. Dinamo 12 9 2 1 37-10 29
3. Univ. Craiova 12 7 2 3 31-16 23
4. F.C. Argeș 12 7 2 3 28-14 23
5. Petrolul 12 7 1 4 21-16 22
6. Steaua 12 6 2 4 32-17 20
7. F. C. Olt 12 5 3 4 119-11 18
8. Flacăra 12 5 2 5 19-26 17
9. F.C.M. Brașov 12 5 0 7 1S-25 15

16. Rapid 12 5 0 7 21-29 16
M. „Poli*  Tim. 12 4 2 6 16-16 14
12. Corvinul ltt 4 2 5 20-24 14
13. S.C. Bacău 12 3 4 5 14-21 13
14. Oțelul 12 3 3 6 20-22 12
15. A.S.A. 12 3 2 7 13-24 ia
16. Sp. Stud. 12 2 4 6 17-30 10
17. „U*  Cj.-Nap. 12 2 3 7 13-27 9
1«. C.S.M. Sv. 12 2 2 8 8-33 8

Meciul C.SJML Suceava — Dina
mo Cpc teren 0—0) a fost omolo
gat cu 3—0 în favoarea echipei 
bucureștene.

CELOR MAI TINERE TALENTE
Sportive Școlare. Etapa prelimi
nară urmează a se desfășura in 
perioada 6—10 ianuarie, câștigă
toarele zonelor promovând în tur
neul final, care va avea loc în
tre 18 și 21 ianuarie. La această 
competiție de minifotbal în sală, 
fiecare echipă poate folosi ma
ximum ltl jucători. îniscrderile no
minale se primesc la F.R. Fot
bal pî>nă la 15 decembrie.

partida printr-o „minge de ar
bitru*.  Dar, tot conform regula
mentului, Viscofil n-a rămas în 
pagubă, căci s-a dat meci pier
dut cu 3—0 echipei Metalul Mi a. 
iar Alexandru a fost susuen a 
pe 2 ani.
• Din cînd în cînd, arbi’ iî 

trebuie să folosească un nou 
mijloc de transport la pleca 
lor de la stadion: mașina... Sal
vării ! Așa s-a întâmplat și La 
Săcele, după terminarea meciului 
dintre Precizia și Victoria FIo- 
rești. Și asta, după ce asupra 
arbitrilor s-a aruncat cu pietre, 
iar președintele secției de fotbal 
de la Precizia Săceâe, Mihai 
Barko, i-a tras cîteva ghionturi 
arbitrului d>e centru. Ca urmare 
a acestor „amabilități*,  echipei 
Precizia Săcele i s-a ridicat 
dreptul de organizare pe teren 
propriu, pe o etapă, iar Mihai 
Barko a fost suspendat pe C luni.
• Sancțiuni și în Divizia A ? 

Mandoca (F.C.M. Brașov) a fost 
suspendat pe 3 etape, iar Adrian 
Popescu (Universitatea Craiova 
— pe o etapă.

inele BT^ARIU

nerul Bălța 13 n (20—33), 16. Mo
torul Cluj-Napoca 8 p (12—22).

SERIA A X-a
Urnirea Alba Iulia — I.P.A. Si

biu 2—0 (1—0). C.S.U. Mecanica 
Sibiu — Mureșul Deva 0—1 (0—0), 
Minerul Știința Vulcan — Meca
nica Alba Iulia 3—0 (1—0), Car
pați Mîrșa - C.F.R. simeria 
2—0 (0—0) Nitramonie Făgăraș
— Minerul Lupeni 1—1 (1—1), Au
rul Brad — Metalul Aiud 4—1 
(1—0), Tîrnavele Blaj — Textila 
Cisnădic 5—0 (4—0), Automeca-
nica Mediaș — Metalurgistul Cir 
gir 0—0.

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 36 P (38—10), 2.
Mureșul Deva 29 p (19—9), 3.
Aurul Brad 24 p (25—1«)... pe 
ultimele locuri . 15. Meoanica
Alba Iulia 11 p (16—27), 16. Tir- 
navele Blaj 10 p (17—27).

SERIA A XI-a
Unirea Cristuru Secuiesc — 

Progresul Odorheiu Secuiesc 1—0 
(1—0). Metalul Reghin — Mine
rul Rodna 4—1 (3—0). Metalul Si
ghișoara — Metalotehnioa Tg. 
Mureș 2—0 (0—0) Minerul Bălan
— Laminorul Beclean 4—0 (3—0),
Viitorul Gheorghenl — Lacul 
Ursu Sovata 3—1 (2—0), Mureșul 
Luduș — Avlntul Reghin 2—2 
(1—2). Chimforest Năsăud — 
Hebe Sîngeorz Băi 1—1 (1—0),
Oțelul Reghin — Mecanica Bis
trița 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI 30 p (31—13), 2. 
Meoanica Bistrița 29 p (31—10), 
3. Avîntui Reghin 26 p (28—10)... 
pe ultimele locuri : 15. Hebe 
Sîngeorz Băi 14 p (14—27), 1«.
Laminorul Beclean 11 p (13—26).

SERIA A XlI-a
Carpați Sinaia — Electro St. 

Gheorghe 1—5 dl—1), Poiana Cîm- 
pina — Unirea Cîmpina 2—1 
(1—0), Mobila Măgura Codlea — 
Minerul Fllinestii de Pădure 2—1 
(1—1), Cimentul Hoghiz — Pe
trolul BălCOi 4—1 (0—0) IMASA
Sf. Gheorghe — Precizia Săcele 
2—0 (2—0). Metalul Tg. Secuiesc
— A.S.A. Chimia Ploiești 4—0 
(1—0). Carpați Covasna — Mon
tana Sinaia 0—0, Victoria Floreștl
— Minerul Baraolt 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ELECTRO 
SF. GHFORGHE 28 p (29—7), 3. 
Poiana Cîmpina 23 p (23—11) — 
penalizată cu 3 p. 3. victoria Flo- 
nești 23 p m—17)... pe ultimele 
locuri : 15. Minerul Filipeșt.1 15 p 
(17—291, 16. Carpați Sinaia 12 p 
(12—29).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile ren» 
peethre.



„Turneul Prietenia**  la hochei

• PRIMUL SCHIMB AL ȘTAFETEI O- 
LIMPICE, pe pămînt canadian, va fi purtat 
de fosta patinatoare Barbara Ann 
Scott-King, în virstă de 59 de ani. Ea a 
fost campioană olimpică la patinaj artistic 
in 1948, la St. Moritz, în Elveția • NEMUL
ȚUMITA de evoluția echipei Olympiakos 
în campionatul primei divizii de fotbal 
din Grecia, conducerea formației din Pireu 
a dus tratative cu antrenorul englez David 
Pleat (42 de ani), de la Tottenham. Oare 
acesta va fi capabil să facă „minuni" ? • 
CUPA MONDIALA la bowling feminin, des
fășurată pe pistele de ‘ 
încheiat cu succesul 
Irene Gronert, urmată 
Maari. Competiția s-a 
succes • ACADEMIA__  ______ __
S.U.A. i-a distins cu premiul „Eagle", al 
președinților Comitetelor Olimpice Naționa
le, pe mexicanul Mario Vasquez Rana. Acest 
premiu se acordă doar acelora care, prin 
activitatea lor, au contribuit la promova
rea păcii prin dezvoltarea sportului inter- 
‘------- - ----------- ---------- ------------ , suedez

__  ‘ anii 
m șl 400 m 11- 
1590 m liber la 
1928, a încetat 

ani. • SITUA- 
Marelui Premiu 
p, 2. Stefan Ed- 
_______ 4.

SCORURI MARI
ÎN PRIMA ZI

MIERCUREA CIUC. 27 (prin te
lefon). In Întrecerile crimei zile 
a turneului final (in care con
tează si rezultatele din grupele 
preliminare) am asistat la multe 
momente de ioc interesant cu 
rezultate. în general, scontate.

ROMANIA — U.R.S.S. 1—8 (0—2, 
0—4, 1—2). Meciul a fost plăcut, 
în ansamblu. prin dinamismul 
fazelor, care s-au succedat la 
ambele porți. Juniorii noștri n-au 
reușit să străpungă apărarea 
adversă decît o singură dată, Sn 
min. 52,, iar în fața propriei 
porțl, din numeroasele ocazii ale 
rapizilor atacanți sovietici, n-au 
putut (stăvili opt. Au marcat : 
Balint' pentru România, respec
tiv Zolotov, Makarov, Kuzmin, 
Bordov, Bure, Zkabelka, Korot
kov, Petrov. Au arbitrat foarte 
bine Fr. Pekny (Cehoslovacia) — 
D. Trandafir, I. Becze (ambii 
România).

R.P.D. COREEANA — BULGA
RIA 3—2 (2—2. 1—0, 0—0). O par
tidă de modest nivel tehnic între 
două formații care mizează pe o 
singură calitate, combativitatea. 
De aici, o luptă îndîrjită pentru 
puc. cînd la o poartă, tind la 
cealaltă, mai interesante fiind 
primele două reprize. Au marcat: 
Kim Bong Hue. O Son Ciol. Lim 
Ho Ciol pentru învingători, res
pectiv Anghelov si Dimitrov. Au 
arbitrat foarte bine FI. Gubernu 
— E. Both (ambii România) si 
K. Zawadzki (Polonia).

CEHOSLOVACIA — POLONIA

MARATONUL, MIXT?

i

In lumea atletismului in
ternațional se vîntură tot 

, mai mult o idee, bizară pen- 
i tru unii, cît se poate de 
[ normală pentru alții. Subiec- 
i ttlî controversei — marato- 
[ nul, acest basm atît de fru- 
i mos al sportului și, de ce 
1 să n-o spunem, al otneni- 
! rii, într-atît de numeroase 
i și de profunde îi sînt, de 
| atitea secole, semnificațiile, 
i Există propunerea ca pro- 
[ ba de» maraton să devină 
i mixtă, așa cum mai supra- 
[ viețuiesc, bunăoară, întrece- 
i rile de călărie, în care fe- 
1 tele și băieții se aliniază 
| deseori, egali, la start, și nu 
i politețea fiind aceea care îi 
! obligă pe „ei" să le ofere 
i lor, fetelor, prioritate la 
[ urcarea pe treptele podiu- 
i mului marilor competiții in- 
[ ternaționale. Specialiștii în 
i medicină sportivă estimea- 
1 ză că, și în privința cursei 
! de peste 42 de kilometri, 
i femeile vor putea, în curînd, 
[ să realizeze performanțe e- 
i gale, dacă nu superioare ce- 
' lor ale bărbaților. Se aduc 
i drept argumente ale acestei 
1 previziuni realizabile suple- 
j țea, leieritatea, rezistența și 
i tenacitatea, capitole la care 
| sexul „slab“ ar fi mai... pu- 
i ternic! Teoria primește 
j chiar și confirmări practice, 
i căci aceiași specialiști aduc 
[ in discuție performanța de 
i la Roma (2h 25:17) cu care 
[' portugheza Rosa Motta a 
i cîștigat maratonul, fără să-i 
1 pese de timpii — mulți — 
| mai slabi reușiți de colegii 
i din întrecerea paralelă.

A FINALELOR
9—0 (3—0, 6—0, 0—0). Raport ine
gal de forte, solida echipă a Ce
hoslovaciei împingind locul in- 
tr-un singur sens, spre poarta 
formației Poloniei. în care Bis- 
tula a avut meritul că a limitat 
scorul. Hocheiștii polonezi au fă
cut tot ce au putut, dar fără 
efect pe tabela de mareij. Mar
catori : Uharcek 2. Matovy 2, 
Modry. Vachovec. Travnik. Mra- 
vik, Jagr. A arbitrat foarte bine 
St. Enciu. asistat de M. Dinu 
(ambii România) si A. Izmestiev 
(U.R.S.S.).

R. D. GERMANA — ROMANIA 
(tineret) 4—2 (1—0, 3—2. 0—0). E- 
phipa noastră de tineret a deza
măgit. Ea a fă ut față pînă în 
min. 37 (2—2). In numai 15 se
cunde a primit două goluri șl 
s-a pierdut într-un ioc dezordo
nat. pe care nu l-a mai putut 
rîndui nimeni si în care Dlma- 
che si D. Popovicâ și-au irosit 
plusul de experiență pe... banca 
de pedepse. Marcatori : Salinger
2. Blazyczek, Schmidt. pentru 
R.D.G.. respectiv C. Gal. Csiki. 
Au arbitrat foarte bine A. Dimi
trov (Bulgaria) — N. Enache șl 
Gh. Tasnadi (ambii România).

Mircea COSTEA

• AZI și mîine, etapă în Di
vizia A : Dinamo — S.C'. Miercu
rea Ciuc, la București, Progresul 
M. CVuc — Dunărea Galați, la 
Miercurea duc șl C.S.M. Gheor- 

gheni — Steaua la Gheorgheni.

Partizanii ideii mai aduc „■ 
și alte argumente, de na- ■, 
tură ■ socio-filosofico-istorică. J ■ 
Ei spun că, de pildă, atunci ■ [ 
cînd Michel Breal (și nu Ji 
Pierre de Coubertin) a pro- 
pus introducerea maratonu- Ji 
lui in programul primei e- ,J 
diții a Jocurilor Olimpice j, 

moderne, s-au aflat destui î J 
potrivnici susținînd imposi- «, 
bilitatea probei, dificultatea 
ei extremă, cauzată de dis- ■[ 
tanța prea lungă, dovada J. 
cea mai grăitoare fiind, nu-i ■[ 

așa, chiar... moartea soldatu- J ■ 
lui grec ! Se mai afirmă că a ■ 
maratonul, care devenise o «, 
probă absolut unică prin o- ,> 
riginalitatea ei în peisajul •} 
olimpic modern, și-a pier- ]« 
dut acest caracter, astăzi, ij 
cînd la întrecerea de la New Ji 
York, bunăoară, se înregis- «J 
trează 80 000 de cereri de j ■ 
participare, iar Rosa Motta ,J 
termină zîmbind, la Roma, ■! 
pe o căldură înăbușitoare !! ;■ 
Unica șansă pentru ca ma- 
raionul să redevină iarăși Ji 
original, să renască din pro- ■ J 
prla cenușă, mai frumos și Ji 
mai semnificativ, ar fi, pe ■[ 
scurt, organizarea curselor ', 
mixte. !’

Discuții pe seama unui Ji 
subiect atît de generos vor ;' 
mai fi. Indiferent însă de j! 
rezultate, maratonul a mai «J 
oferit un argument că din- i' 
tre toate probele sportive, !' 
este cel mai aproape de fi- Ji 
losofie... !i

Radu TIMOFTE

C-M. de șah KASPAROV ÎN DEFENSIVĂ
Garrl Kasparov a trecut cu 

bine ,,hopul“ partidei a 17-a, de 
miercuri, în momentul poate cel 
mal greu pentru el, de la înce
putul meciului de la Sevilla. 
Nevrlnd să uzeze de ultimul său 
timp de odihnă, pe care-1 păs
trează desigur pentru secvența 
finală, campionul mondial a in
trat la joc, cu negrele, contra u- 
nui Anatoli Karpov revigorat de 
egalarea (zic unii, nemeritată...) 
din precedenta partidă. Obiectiv 
imediat al lui Kasparov — re
miza. încercare de a limita peri
colele. de a frîna asaltul șalan- 
gerulul. Și lată, pentru prima 
oară pe eșichier, la schimbul de 
0010*11  al pieselor, dispărind 
Apărarea Grunfeld, înlocuită cu 
Indiana Veche. O mică înfrângere 
de orgoliu, pe care o suferă 
Garrl ta disputa de principii, 
atît de controversată, a deschi
derilor... Doar atît, însă. Obiec
tivul său a lost îndeplinit, fără 
prea multă trudă. Deși Karpov 
a căutat să prelungească cît mai 
mult jocul, aductadu-l și la în
trerupere. Era, de fapt, . inutilă, 
încă de la schimbul damelor 
(25.D:d8) poziția se egalase total.

„TURNEUL CAMPIONILOR**  LA TENIS-TINERET
MUNCHEN, 27 (Agerpres). In 

cadrul „Turneului Campionilor" 
la tenis neutru tineret, ce se 
desfășoară la Friedrichshafen

JOCURILE SPORTIVE

ALE R.P. CHINEZE
BEIJING, 27 (Agerpres). In 

concursul de înot din cadrul 
Jocurilor sportive naționale ale 
Chinei, ce se desfășoară la Can
ton, When Yang Weniy a stabilit 
un nou record al Asiei în proba 
de 50 m liber, cu timpul de 
25,75.

In concursul de tir Zhang Xiao- 
dong a realizat în proba de pis
tol standard performanța de 578 
puncte, nou record al R.P. Chi
neze și al Asiei.

PASUL ÎNAPOI
întreaga tevatură a început în seara zilei de 28

octombrie, intr-un moment în care tabela electro
nică a stadionului „Feyenoord" din Rotterdam arăta 
minutul 2 și 46 de secunde. Bosman tocmai deschi
sese scorul pentru gazde, în' meciul Olanda — Ci
pru din preliminariile C.E. (gr. 5), cînd o bombă, 
de fabricație artizanală, a explodat în fața portaru
lui cipriot Charitou, rănindu-l. întrerupt vreme de 
56 de minute, meciul s-a reluat (cu Kleftis în 
poarta oaspeților) și „portocala mecanică" a învins 
cu 8—0, rezolvînd practic (la concurență cu Grecia) 
problema calificării la „Euro *88".  Aflat tn tribună, 
Cruyff mărturisea : „Dacă aș fi fost antrenorul e- 
chipei Ciprului, n-aș fi acceptat reluarea. Sigur însă 
că lui i-a fost teamă de reacția publicului (n.n. 
85 000 de spectatori). îl înțeleg".

Angajată intr-o puternică ofensivă împotriva hu
liganismului, U.E.F.A. a intervenit1 imediat : în te
meiul Articolului II din capitolul sancțiuni disci
plinare („deduction ou perte de points"), a hotărit 
anularea rezultatului de pe teren, dină Ciprului 
cîștig de cauză cu 3—0. Temindu-se de mai rău, 
„Amenințare cu descalificarea", cum titra ziarul 
„Trow" a doua zi (Cruyff : „Dacă vom fi scoși din 
preliminarii, fotbalul nostru va muri"), olandezii au 
răsuflat ușurați, socotind că — în pofida acestui 
0—3 — le va fi suficient, în 16 decembrie, un rezul
tat egal la Atena spre a participa la. turneul final. 
Mai mult de formă, președintele federației din 
Haga, Jo Van Marie, a depus totuși o contestație

la U.E.F.A., atacînd „virulența sancțiunii" și invo» 
cînd (între altele) motivul că „lucrul cel mai im
portant, meciul s-a jucat pînă la sfîrșit".

Actul 3, să-l numim așa, a însemnat o adevărată 
„lovitură de teatru" : făcînd un pas înapoi, forul 
european a revenit asupra hotărîrii primare, dic- 
tînd rejucarea partidei (pînă la 16 decembrie) cu 
porțile închise, pe oricare alt stadion în afara lui 
„Feyenoord", suspendat pînă în 1990 ! într-un mo
ment, acum, cînd nu puține sînt vocile care susțin 
că U.E.F.A. n-ar fi avut un temei regulamentar 
pentru decizia inițială, deși e limpede, fără echi
voc, că a avut, îndrăznim să afirmăm că nu prima 
luare de poziție a surprins, cît a doua, regulamen
tară și ea, dar justificată prin apariția căror ele
mente noi ? ! Fără să înaintăm verdicte, se cuvine 
să observăm că, surprinzător, U.E.F.A. a dat nu 
numai o probă de clemență, ci și una — infinit 
mai gravă — de inconsecvență. De exemplu, după 
partida Hajduk Split — Marseille, din Cupa Cupelor 
înaintea căreia (nu în timpul!) s-au petrecut incidente 
asemănătoare, fiind aruncată o bombă lacrimogenă, 
organismul continental a suspendat, logic, terenul 
(pe 4 ani), dar a extins măsura și asupra echipei 
gazdă, scoasă pe 2 ani din orice competiție ofi
cială ! De ce n-a procedat la fel și în cazul Olan
dei, nu vom ști, probabil, niciodată. Dar nici nu 
vom înțelege !

Ovidiu IOANIȚOAIA

Tabela de scor păstrează, de ase
menea. egalitate, înaintea celei 
de a 18-a partide : Kasparov — 
Karpov 8,5—8,5.

A. Karpov — G. Kasparov 
(C.M. ’87 partida a 17-a) l.Cf3
Cf6 2.C4 g6 3.Cc3 Ng7 4.e4 d6
5.d4  0—0 6.Ne2 e5 7.0—0 Cc6 8.d5 
Ce7 9.Cd2 a5 10.b3 c5 ll.a3 Ce8 
12.Tbl 1'5 13.b4 a:b4 14-.a:b4 b6 
15,Db3 Cf6 16.Nd3 Nh6 17.Tb2 Tai 
18.DC2 Nf4 19.Cf3 f:e4 2O.C:e4 C :e4 
21.N:e4 T:cl 22.T:cl N:cl 23.D:cl 
Cf5 24.Dg5 Cd4 25.D:d8 C:f3+
26.N :f3 T:d8 27.b:c5 b:c5 28.Tb8 
Tf8 29.Tb6 Tf6 3O.Tb8 Țf8 Sl.Țbfi 
TfS 32.Ne4 Nf5 33.N:f5 T:f5 34.g3 
Tf6 35.hl h6 36.Rg2 RgT 37.f3 Rg8 
38.Rf2 g5 39.h :g5 h :g5 40.Re3 Rg7 
41.Tb8 Rh7 42.Td8 Rg7 (mutarea 
din olio) 43.Ta8 Rf7 44.Ta4 Rg7 
45.Ta7+ Rg6 46.Te7 g4 remiză.

în fișa partidei precedente a 
fost omis . din eroare un rind în
treg, cu mutările 27.De2 Cec« 
28.c:d4 C:d4 29.N:d4 T:d4 30.f6 
D:e6 31.Db2 D 3 +

Partida a 18-a a fost amînată 
la cererea tai Karpov și se va 
disputa probabil luni., 30 noiem
brie.

(R.F. Germania), suedezul Mag
nus Guistafsson l-a învins cu
2— 6, 6—4, 6—2 pe vest-germ a n ul 
Boris Becker, cotat ca principal 
favorit al concursului. Alte re
zultate : Niklas Kulti (Suedia) 
— Claudio Pistolesi (Italia) 6—4,
3— 6, 6—3 ; Jonas Svensson (Sue
dia) — Patrick Kuhnen (R.F. Ger
mania) 6—7, 6—3, 7—5 ; Thomas 
Muster (Austria) — Carl Uwe 
Steeb (.R.F. Germania) 7—6. 6—3.

START ÎN CUPA MONDIALĂ LA SCHI ALPIN
KOMA, 27 (Agerpres). Sezonul 

internațional de schi a fost des
chis ta stațiunea italiană Ses- 
triere cu o probă feminină de 
slalom special, contînd pentru 
„Cu'pa Mondială". Pe primul loc 
s-a clasat sportiva spaniolă 
Blanca Fernandez Ochoa, crono

GIMNASTA 
AURELIA DOBRE, 

dublă Învingătoare 
LA TOKIO

TOKIO, 27 (Agerpres). — In con
cursul de gimnastică de la Tokio, 
campioana mondială absolută, 
Aurelia Dotare, s-a clasat pe locul 
întîi la bîrnă, cu 9,85 p, și paralele 
cu 9,85 p. Coechipiera sa Camelia 
Voinea a terminat învingătoare 
la sol eu 9,90 p. în timp ce la 
sărituri a cîștigat Elena Gurova 
(U.R.S.S.) 9,75 p. tn competiția
masculină, gimnastul sovietic 
Igor Korobcinski s-a clasat pe 
primul loc la trei aparate : cal 
cu mînere. 9,70 p, paralele — 9,80 
p, sărituri — 9,75 p. La inele a 
cîștigat Holger Behrendt (R.D.G.) 
— 9,80 p, la sol primul a fost 
japonezul Aihara Makoto — 9.75 
r>. iar la bară fixă Serghei Șar- 
kov (U.R.S.S.) — 9,85 p. Concur
sul a reunit 42 de sportivi și 
sportive din 14 tari.

COMPETIȚIA Dt HANDBAL

DIN OLANDA

România — Turcia 31-23
AMSTERDAM, 27 (Agerpres). 

în ziua a doua a turneului mas
culin de handbal ce se desfășoară 
în Olanda, selecționata României 
a întrecut cu scorul de 31—23 
(14—11) formația Turciei. Princi
palii realizatori ai echipei române 
au fost Măricel Voinea și Vasile 
Stingă, care au înscris 7 și, res
pectiv, 6 goluri. Alte rezultate î 
Cehoslovacia — Polonia 25—17 
(13—12) ; Olanda — Belgia 25—1® 
(13—8). In clasament conduce e- 
chiipa României — 4 p, urmată 
de formațiile Cehoslovaciei — 4 p 
(golaveraj inferior), Olandei — 
3 p. Poloniei — 1 p etc.

metrată ta două manșe cu tim
pul de 1:29,50, urmată ta clasa
ment de iugoslava Mateja Sve*  

— 1:30,16, elvețianca Vreni Schnei
der — 1:30,32, Christa Kinshofer 
(R.F.G.) — 1:3O,83, Roswit.a Stei
ner (Austria) — 1:31,30.

PE SCURT
AUTOMOBILISM • Campiona

tul Mondial de raliuri a fost 
cîștigat la actuala ediție de fin
landezul Juha Kankkuinen — 100 p, 
urmat în clasamentul final de 
Italianul Massimo Blasion — 94 p 
și finlandezul Markku Alen — 
86 p. în ultimul concurs, desfăr 
șurat în Anglia, victoria a reve
nit lui Kankkunen (..Lancia 
Delta")

CAlArie r Cupa Mondială" 
(proba de obstacole) a pro*gra-  
mat în Berlinul Occidental un 
concurs în care victoria a re
venit sportivului belgian Jea*n-  
Claude Vangeenberghe („Piquet"), 
cu timpul de 35,08 și zero puncte 
penalizare. Pe locul secund s-a 
situat austriacul Thomas Fruh- 
mann (,.Grandeur") — 35,12.

HANDBAL • In partida inau
gurală a turneului masculin de 
la Katowice, echipa Wismut Aue 
(R.D. Germană) a întrecut eu 
scorul de 26—17 (12—10) formația 
cehoslovacă Banik Ostrava, ți în 
etapa a 9-a a campionatului vest- 
german. echipa Tuem Essen, 
viitoarea adversară a formației 
Steaua București în „Cupa Cam
pionilor Europeni", a învins pe 
teren propriu, cu scorul de 23—21 
(12—14). formația O.S.C. Dort
mund.

i ... ..................................................      ■ ■ • — - - ■ %
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la Hong Kong, s-a 
sportivei olandeze 
de finlandeza Heidi 
bucurat de mult 

DE SPORT din

național • FOSTUL ÎNOTĂTOR 
Arne Borg, campion european ta 
1926—27 ta probele de 100 
ber și campion olimpie la 
J.O. de la Amsterdam. în 
din viață, în virstă de 86 
ȚIA LA ZI in clasamentul 
la tenis: 1. Ivan Lendl 4479 ________
berg 4354 p, 3. Mats Wilander 3519 p, „ 
Miloslav Mecir 2852 p, 5. Boris Becker 2368 
p, 6. Jimmy Connors 2295 p, 7. Pat Cash 
1874 p, 8. Tim Mayotte 1815 p, 9. Brad Gil
bert 1642 n. 10. Andres Gomez 1533 p. Deși

pînă la încheierea sezonului tenisistle In
ternațional mat sînt programate cîteva tur
nee, indiferent de rezultatele acestora po
ziția fruntașă a Iul Ivan Lendl este, totuși, 
greu de clintit. • ÎN VIITOAREA EDIȚIE 
A Cupei Davis, în 1988, partidele se vor 
desfășura după următorul program: grupa 

mondială (5—7 februarie): Suedia — Noua 
Zeelandă, Cehoslovacia — Paraguay, Me
xic — Australia, Elveția — Franța, R.F.G.
— Brazilia. Danemarca — Spania, Italia
— Israel, India — Iugoslavia; Europa/A- 
frica (6—8 mai) : zona A : M. Briitanie-liiber, 
Finlanda — Belgia, Nigeria — Ungaria, 
Austria-liber, zona B: Olanda-liber, Sene
gal — Bulgaria, România —• Portugalia, 
URSS-llber; America (5—7 februarie): Ar- 
gentina-liber, Ecuador — Canada, Chile — 
Peru, SUA-liber; Asia/Oceania (5—7 fe
bruarie) î Coreea de Sud-liber, Flllpine — 
Japonia, Indonezia — Thailanda, R.P. Chi- 
neză-llber « CONDUCĂTORII CLUBULUI 
fotbalistic „Plymouth” au găsit o metodă 
originală de a combate încălcarea de că
tre jucători a reguli'or disciplinare. în 
această privință, un jucător care este sanc
ționat cu un cartonaș galben (nu mai vor
bim de unul roșu) este obligat ca tn du-

mlnica următoare să... măture tribunele 
stadionului. Măsura aceasta a diminuat nu
mărul infracțiunilor și totuși „măturători" 
de circumstanță al tribunelor sînt încă 
destui! • ÎN ALEII ITALIENI, pe o „pis
tă" de 5 km, 266 de alergători, bărbați și 
femei, au luat parte la o cursă de 24 ore. 
La încheierea timpului regulamentar câști
gătorul, finlandezul Toivo Rantanen, a a- 
coperit 401 kilometri. Alțl 30 de concurenți 
au realizat rezultate de peste 400 km. în
trecerea feminină a revenit austriecei Hani 
Sender care a alergat 256 kilometri • 
CEL MAI VALOROS pugilist cubanez la 
categoria semigrea este Pablo Romero 
(n. 15 ianuarie 1962), înalt de 188 cm și 
tintărind, cît cere categoria, 81 kg. El a 
fost de două ori campion al lumii, în 
1982 și 1986, câștigător al Jocurilor Paname
ricane, al Jocurilor Americii Centrale si 
Mării Caraibilor, a numeroase alte turnee 
internaționale • COMISIA PENTRU pro
blemele TINERETULUI ȘI SPORTULUI 
din cadrul Parlamentului European a adop
tat o rezoluție privind mijloacele de com
batere a vandalismului și violentei ce se 
produc tot mai des pe arenele de sport 
din țările apusene. Se află în studiu un 
proiect al deputatei olandeze Jessica La- 
rive, ce prevede, între altele, stabilirea 
unor liste speciale cu numele suporterilor 
considerați indezirabili șl periculoși, pentru 
■ H se interzice acestora accesai pe sta
dioane.

Romeo VILARA
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