
LA INVITAJIA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

A
A ÎNCEPUT VIZITA OFICIALĂ

A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII ARABE SIRIENE

HAFEZ AL-ASSAD
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, luni, a so
sit in țara noastră, intr-o vizi
tă oficială, secretarul general 
al Partidului Baas Arab Socia
list din Siria, președintele Re
publicii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad,

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete sirian s-a desfășurat 
pe aeroportul Otopeni.

La ora 13, aeronava cu care 
călătorit șeful statului sirian 
aterizat.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
intimpinat cu căldură pe 

Al-Assad,

a 
a

a .
președintele Hafez 
pe ceilalți oaspeți.

Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au strîns mîinile 
cu prietenie', s-au îmbrățișat.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad au trecut 
în revistă garda de onoare.

Oaspetele sirian a salutat 
persoanele oficiale române pre
zente Ia ceremonia sosirii — 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. secretari ai Co
mitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, alte persoane oficiale.

Un grup de pionieri și copii 
sirieni au oferit președinților 
Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad buchete de flori.

Pe aeroport se aflau oameni 
ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene, precum 
și tineri sirieni ce studiază in 
tara noastră. Ei au făcut O 
caldă manifestare de prietenie 
celor doi conducători de partid 
și de stat, exprimindu-și satis
facția pentru noua intîlnire ro- 
mâno-siriană Ia nivel înalt, 
convingerea că aceasta va des
chide noi perspective pentru 
amplificarea colaborării pe 
plan bilateral și în sfera vie
ții internaționale.

Cei doi președinți au luat Ioc 
Intr-o mașină escortată de mo- 
tocicliști. Coloana oficială s-a 
îndreptat spre reședința re
zervată înaltului oaspete sîrian. 
Aici. președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
s-au întreținut intr-o atmos
feră cordială.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

s-a întîlnit, luni după-amiază, 
la Palatul Consiliului de Stat, 
cu președintele Hafez Al-Assad, 
care i-a făcut o vizită protoco
lară.

Intîlnirea dintre cei doi con
ducători de partid și de stat, 
premergătoare convorbirilor o- 
ficiale, s-a desfășurat sub sem-

UB REFLECTOR
c

MUREȘ: PREOCUPĂRI
Tradițiile sportive ale jude

țului Mureș sint binecunoscute 
și, mai ales, bine susținute de 
o bogată activitate, cu rezulta
te valoroase pe plan național 
și internațional. In sprijinul a- 
cestei afirmații vin o serie de 
argumente, dintre care cele 
statistice nu sînt de neglijat. 
Astfel, în campionatele națio
nale activează 20 de echipe (15 
în „A“ și 5 în ,,B“) la popice, 
handbal, tenis de masă, bas
chet, hochei, rugby, polo, din 
acest calcul omițînd fotbalul, 
eu ale sale foarte numeroase 
formații în • toate eșaloanele. în 
virf aflîndu-se (chiar dacă nu 
și prin rezultate) A.S.A. Tg. 
Mureș. Intr-un clasament al 
asociațiilor (care dau loturilor 
33 de sportivi) pe primul loc 
se află Electromureș (5 A+l B). 
Constructorul IJGCL (4A), 
Voința. Mureșul, C.F.R., Co
merțul, Dermagant, Chimica 
Tîrnăvenl (cite 1 A), Metalo- 
tehniea (2 B), Transportul, Vo
ința Sighișoara (cite 1 B). in 
timp ce pepiniera imediată ma
rii performante este asigurată

manifestîn- 
său, în-

nul stimei și înțelegerii 
proce, al bunelor relații 
tornicite între țările și popoare
le noastre.

★
La Palatul Consiliului 

Stat au început, luni, convor
birile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Hafez Al-Assad.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu deosebită căldură 
noua vizită în România a pre
ședintelui Hafez Al-Assad, sub
liniind că aceasta constituie o 
expresie a relațiilor de pri
etenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Baas Arab Socialist 
din Siria, dintre țările și 
popoarele noastre, exprimînd 
convingerea că vizita și con
vorbirile de la București vor 
contribui Ia amplificarea și ex
tinderea în continuare a aces
tor relații.

Președintele Hafcz Al-Assad 
a mulțumit pentru invitația de 
a vizita din nou România, pen
tru atmosfera de prietenie și 
caldă ospitalitate cu care a 
fost înconjurat de la sosirea 
în țara noastră, 
du-și, la rîndul 
crederea că actualul dialog la 
nivel înalt româno-sirian va 
deschide noi perspective dez
voltării pe mai departe a cola
borării economice, comerciale 
și tehnice dintre țările noastre, 
precum și conlucrării în sfera 
vieții internaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
-și Hafez Al-Assad au relevat 
cu satisfacție evoluția pozitivă 
a raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre România și 
Siria pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și în 
alte domenii de interes comun. 
S-a apreciat că potențialul e- 
conomic în creștere al celor 
două țări oferă largi posibili
tăți pentru întărirea colaborării 
româno-siriene, pentru extin
derea cooperării în producție, 
pentru sporirea volumului și 
diversificarea schimburilor co
merciale.

Convorbirile 
într-o atmosferă de 
etenie și înțelegere

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a oferit, luni, la Palatul Con
siliului de Stat, un dineu ofi
cia* în onoarea președintelui 
Hafez Al-Assad

In timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad au 
roslit toasturi, urmărite cu viu 
interes și subliniate cu aplauze.

se desfășoară 
caldă pri- 
reciprocă.

PENTRU 0 CONTINUĂ
de cele 40 de echipe din divi
ziile de juniori. Iată, așadar, 
un tablou convingător al poten
țialului de care dispune județul 
(in prim-plan cu orașele Tg. 
Mureș. Timăveni. Reghin. Si
ghișoara, Luduș) pentru a con
tribui eficient la realizarea de 
performanțe superioare pe 
multiple planuri.

între cele 8 discipline enu
merate, primul loc îl ocupă 
popicele, succesele obținute a- 
testînd seriozitate și pricepere 
din partea tehnicienilor și 
sportivilor. Titluri de campioni 
mondiali și europeni, de cam
pioni naționali sau cîștigători 
ai C.C.E. (de 6 ori), iată ce 
poate fi trecut pe panoul de 
onoare, toate acestea ilustrînd 
munca depusă de sportivi ca 
Doina Tegean, Maria Șopte- 
rean, Melinda Demeter, I. Hosu 
ș.a. sau de antrenorii I. Rado
vici, S. Sereș, Margareta Sze- 
many etc. Vom mai adăuga că 
în Divizia A activează 7 echi
pe din județ, cele mai bune 
fiind, desigur, Electromureș și 
Voința, dar și Constructorul,
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Galați ; handbal — Constructo
rul Galați ; fotbal — Ancora ; 
popice — Magda Ciobotaru 
(Constructorul), C. Chiriac (Te
cuci) ; tenis de masă — Teodor 
Grigoriu (Ancora) ; tir — V. 
Leca (Oțelul), Rodica Roman 
(Ancora) ; orientare turistică — 
Viorica Bobîmac și Monica 
Mezeșan (I.C.P.P.A.M.) ; șah — 
S. Paiș (Constructorul) ; atle
tism — Petriria Cristea (Con
structorul), Paula Bulai (An
cora), S. Bulal (Rapid C.F.R.), 
S. Cordeli șl'I. Vicol (Ancora) ; 
tenis — M. Sburlan. T. Rău 
(Tecuci).
Telemac SIRIOPOL. coresp.

Datorită caracterului său de 
masă și atenției de care se 
buc.urâ din partea Consiliului 
județean al sindicatelor (care a 
.inițiat acțiunea) prin comitetele 
de sindicat din întreprinderile 
și instituțiile din județul Ga
lați, această competiție sportivă, 
devenită tradițională, atrage la 
startul întrecerilor — de la an 
la an — un tot mai mare nu
măr de oameni ai muncii. Des
fășurat sub egida Daciadei, 
„Festivalul sportului muncito
resc gălățean", reunind la star
tul celor 10 discipline peste 
15 000 de tineri și vîrstnici, a 
fost dedicat anul acesta impor
tantelor evenimente politice din 
ultima lună a lui 1987: Confe-

SPORTUL PREZENT PE... PODIUM
în expoziția „Ziua mărcii poștale românești"

$

Ca întotdeauna în preajma 
marilor evenimente din viața 
politică a țării, sportul se ală
tură, angajant și expresiv, ce
lorlalte modalități de ilustrare 
a semnificației acestor eveni
mente. Bunăoară, acum, în a- 
propierea Conferinței Naționale 
a partidului și_ celei de a 40-a 
aniversări 
mente ce 
de

a Republicii, eveni- 
creează o atmosferă 
și avîntat entuziasm, 
prezența pretutindeni

amplu
simțim

— în întreprinderi și instituții, 
școli și facultăți, pe șantiere

i
in <
sau pe ogoare — în angajarea' 
superioară a milioanelor de 
practicanți ai săi pentru obți
nerea de rezultate deosebite în 
muncă și la învățătură, precum 
și pe stadioane și complexe 
sportive, în competiții dedicate 
cu recunoștință celor două 
sărbători purtînd semnificația 
împlinirilor de azi...

La finele săptămînii 
de pildă, am întîlnit 
bogat reprezentat și 
expoziție organizată în 
tală, dedicată celor două eveni
mente și intitulată „Ziua mărcii 
poștale românești" la care au 
participat colecționari din în
treaga țară. Cu o tematică va-

trecute, 
sportul 
Intr-o...

Capi-

CREȘTERE CALITATIVĂ>
C.F.R., Chimia, Dermagant ori 
Chimica Tirnăvcni au partea 
lor substanțială de contribuție

'■-.nnuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

SURPRIZELE AU MARCAT PENULTIMA ETAPĂ

A COMPETIȚIEI DIVIZIONARE DE JUDO
Surprizele, mai mici sau mai 

mari, au marcat penultima e- 
tapă a Diviziei A de judo. 
Cine s-ar fi așteptat, de pildă, 
ea echipa de pe locul 16 îna
intea acestei etape, C.F.R. U- 
niversitatea Cluj-Napoca, care 
din cele 19 partide pe care le 
susținuse pînă atunci cîștigasc 
doar 3 și pierduse nu mal pu
țin de 7, va reuși să „îngenun- 
chieze" o formație, Rapid Sin
teza Oradea, neinvinsă ? Dar 
să consemnăm cîteva amănunte, 

I

rința Națională a partidului și 
cea de a 40-a aniversare a 
Republicii.

Participarea numeroasă, or
ganizarea foarte bună șl calita
tea disputelor au constituit 
atuurile unei reușite depline, 
oferindu-ne în același timp 
prilejul să evidențiem colecti
vele de muncă și asociațiile 
sportive de la Combinatul Si
derurgic, Șantierul Naval, în
treprinderea de antrepriză-con- 
strucții-montaj și reparații si
derurgice, Regionala C.F.R., 
I P.I.L.F. Tecuci, I.C.P.P.A.M. 
Galați. '

Iată laureații ediției din acest 
an, ale cărei finale s-au desfă
șurat la Galați : volei — Oțelul 

Vulpe, 
tim- 
ca- 

cer- 
pe 

rea- 
nos-

riată, axată deopotrivă — după 
cum ne spunea Marin 
șef ii serviciului emisiunii 
bre și efecte poștale din 
dru.1 D.G.P.Tc., președintele 
cuini filatelic P.T.T. — 
popularizarea principalelor 
lizări obținute de poporul 
tru în „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU", a frumuseților 
patriei, a folclorului românesc, 
a diverselor activități cuftural- 
educative și sportive sau pe 1- 
lustrarea ideii de pace și co
laborare în lume, cele 77 de 
exponate (pe nu mai puțin de

FIII GORJULUI - PRIMII
ÎNTRE VOINICII SATELOR!
Ultima dintre cele 17 com

petiții de anvergură inițiate și 
organizate anul acesta de 
Secția Sport, Turism și P.T.A.P. 
a Comitetului Central al U.T.C., 
finala Campionatului Național 
sătesc de trintă, care a avut 
ca loc de desfășurare Sala 
Sporturilor din Tg. Jiu, a reu
nit la start aproape 300 de 
tineri între 14—19 ani din me
diul rural. O competiție de 
amploare, dar și de frumoasă 
ținută sportivă, de corectitudi
ne și disciplină, dedicată apro
piatei Conferințe Naționale a 
partidului și la care au ținut 
să fie prezenți reprezentanții 
tuturor județelor. O întrecere 
la succesul căreia și-au dat 
concursul toți factorii locali, 
precum și federația de spe
cialitate, prin reprezentanții 
săi. alături de tehnicienii Cen
trului National de pregătire 
olimpică la lupte libere și în 
special de antrenorul coordo
nator Alexandru Motorgă. De 

rezultatele înregistrate în runda 
de la sfîrșitul săptămînii tre
cute și clasamentul la zi.

BUCUREȘTI. Cum anticipam 
în avancronica noastră, mut te 
dintre rezultatele întîlnirilor 
care urmau să se dispute în 
Sala Rapid stăteau sub sem
nul întrebării. Nu credeam 
însă că afirmația noastră va 
fi valabilă Șl pentru una din
tre cele mai redutabile divi
zionare la această ediție. Ra
pid Sinteza Oradea. înaintea 

400 de fețe de panou) au stîrnit 
un larg interes. „Dar, trebuie 
să precizăm — arăta interlocu
torul — că și efectul asupra vi
zitatorilor a fost considerabil, 
activitatea filatelică devedindu- 
se un valoros mijloc de edu
care a tinerei generații în spi
ritul dragoste! față de patrie, 
partid și popor, al mîndriei 
pentru trecutul glorios, de 
luptă, al neamului nostru, și

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3) 

altfel acesta a ținut să releve 
faptul că „satele patriei cuprind 
elemente de mare valoare în 
sportul luptelor, dornice să se 
consacre activității de perfor
manță și pe care avem datoria 
dc onoare de a Ie îndruma 
către cluburile specializate..."

Este, de fapt, ceea ce și 
face secția de resort a C.C. 
al U.T.C., în colaborare cu fo
rul de specialitate al C.N.E.F.S., 
ediție de ediție, competiția a- 
jungînd, anul acesta, la cea 
de a XlX-a. Pentru actuala e- 
diție sînt de semnalat, ca lup
tători cu frumoase posibilități 
de afirmare, toți finaliștii care 
au urcat pe podium. îată-le șl 
numele, în ordinea categoriilor 
de greutate :

56 kg : 1.
2. C. Răduț

C. Mocanu (Iași), 
(Vrancea), 3. V.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

întrecerilor din Capitală for
mația orădeană obținuse, spu
neam. 10 victorii din tot a- 
tîtea posibile ; în nici un caz 
nu ne-am așteptat că va ca
pota în fața unei echipe debu
tante. Echipa orădeană a fost 
însă Învinsă chiar In primul 
med susținut, cu Constructo
rul Alba Iulia : 2—3. Am pus

Costin CHIRIAC

(Continuare In pag. 2-3)



în etapa a Villa a Diviziei A de baschet masculin

0 SINGURĂ REMIZĂ: ACADEMIA MILITARĂ-RAPID MAI MULTĂ ATENȚIE UNEI COMPETIȚII Mi

GRUPA 1-6
ACADEMIA MILITARĂ MECA

NICA FINA — RAPID 1—1: 97—92 
și 87—102 Evoluții contradic
torii ak ambelor formații. 
Sîmbătă mili+arii au obținut 
victoria în urma unei pres
tații remarcabile. Feroviarii au 
condus majoritatea timpului 
de j c. îr special M. Du
mitru și Suciu na au putut fi 
anihilați și au înscris coș după 
coș, iar echipa lor a condus cu 
25—16 (min 8) 31—20 (min. 10),
45—33 (min 15) dar la pauză a 
fost... 47—47. In repriza secundă, 
scorul a mers „egal“, nici una 
dintre combatante nereușind să 
se desprindă pe tabelă: 63—63 
(mim. 27). 76—76 (min. 33), 82—82 
(min. 35' Din acest moment, 
S cariat și Panaitescu nu mai pot 
fi opriți din acțiunile lor spec
taculoase și formația lor a ob
ținut o victorie absolut meri
tată. In partida de duminică, ra- 
pidiștii s-au instalat la condu • 
cere după primul fluier al arbi
tri'or și au realizat o victorie la 
scor datorită în special evoluției 
bune a lui Marlnache, Ghiță și 
Suciu. Au marcat: Frumosu
04-16. Zdrenghea 184-24, Scarlat 
304-2. Bîrsan 04-2. Marinescu 
64-10. Panaitescu 244-19» Oczelak 
8+10. Neagu 11+0, Vilclnschi 
0+4 pentru Academia Militară, 
respectiv <3. Mihai 14+16, Mari- 
nache 12+27, M. Dumitru 23+4. 
Ghiță 9+27 Gh. Dumitru 1+4, 
Sipoș 41-0. Suciu 29+24. Au ar
bitrat C. George — FI. Baloșes- 
cu si C. George — I. Antonescu.

STEAUA — DINAMO I.M.P.S. 
ORADEA 2—0: 107—90 șl 108—74. 
Victorii scontate ale campioni
lor, în a căror echipă nu a evo
luat Căpușan (accidentat). Ste- 
liștil au practicat un joc spec
taculos. în fața unei formații de 
la oare am așteptat maâ mult

7IUA MĂRCII POȘTALE ROMANEȘTI"
(Urmare din pag 1>

pentru mărețele înfăptuiri din 
anii socialismului**.

Cum spuneam, sportul s-a 
oglindit, la această expoziție 
omagială, în peste 20 de pa
nouri. „Și, firește, nu fără a 
obține trofee", ținea să preci
zeze fosta atletă, maestra eme
rită a sportului Ioana Tinto- 
rescu, secretara cercului filate
lic P.T.T. din cadrul filialei
A.F.R.  București. Astfel, expo
natul brașoveanului Mîrcea 
Cristea, intitulat „Itinerare tu
ristice românești" (7 panouri) 
a primit din partea juriului di
ploma în rang de medalie de

VOINICII SATELOR
(Urmare din pag l)

Ursache (Constanța) ; 62 kg :
1. I. Piluță (Gorj), 2. L. Ghiu- 
gan (Bistrița-Năsăud), 3. P. 
Ceapă (Vaslui) ; 68 kg: 1. I. 
Olteanu (Tulcea), 2. I. Toma 
(Dîmbovița), 3. C. Puiu (Iași) ; 
76 kg.: 1. M. Haroșa (Bistrița- 
Năsăud), 2. M. Gorozel (Pra
hova), 3. G. Stancu (Sectorul 
Agricol Ilfov); 87 kg : 1. D. Go- 
cîrlă (Mehedinți), 2. N. Șerban 
(Dîmbovița), 3. M. Lăzărică 
(Gorj) ; +87 kg.: 1. Oct. Iancu 
(Argeș), 2. I. Manolache (Vran- 
cea), 3. M. Pane (Gorj).

în clasamentul general, pe 
locul I, s-au situat reprezen
tanții județului Guri („care 
promit să dea la iveală, din
tre ei, cit de curînd, în per
formanță, cel puțin trei luptă
tori, in afara cîștigătorului la 
62 kg. Ion Piluță, pe Lăzărică 
— 87 kg și pe Pane — plus 
87 kg", Dumitru Secotă, pre
ședintele C.J.E.F.S.). I-au ur
mat, în ordine, cei din 2. Iași,
3. Vrancea, 4. Sectorul Agricol 
Ilfov, 5. Bistrița-Năsăud. Spe
cialiștii federației făceau men
țiunea, însă, că foarte tineri 
luptători de la sate, cu per
spectivă în performanță, sînt

PREMIUL AMATORILOR" A REVENIT LUI B. MANEA
După ce iși asigurase titlul de 

campion a, anului 1987 încă din 
reuniunea anterioară. B. Manea a 
cîștigat duminică și „Premiul 
Amatorilor" (de închidere), cea 
mai importantă alergare a anului 
rezervată acestei categorii de con- 
curenți. El a reușit, ou Sorel, o 
alergare de mare spectacol. în 
momentul pornirii la atac trecînd 
ca o ghiulea pe lingă celladi 
ooncurențl. De remarcat din re
uniunea de duminică șl schim
barea de lider, în fruntea clasa- 
mentulu trecînd acum formația 
antrenată de N. Nlcolae. care a 
reușit două victorii, cu Melinte. 
în cursa de viteză a zilei, și Su- 
citu, aflat în totală transfor
mare, N. I. Nicolae junior adu- 
cîndu-1 cu precizie In învingător. 
Formația antrenată de G. Solca.n 
a produs surprizele zilei, învin- 
gind cu Pasagera, intr-un nou 

deoarece dispune de baschetba- 
llștl cu frumoase „cărți de vizi
tă": Rădulescu, Antohi, Flaun- 
dra, Șarlă Gellert, Kosa, pascu 
etc. Dar aceștia, deși au posibi
lități și cunoștințe avansate, s-au 
mulțumit cu prea puțin în fața 
steliștilor. Au înscris: Ermura- 
che 8+19, Ardelean 15+9, Reîsen- 
bdchler 6+11, Orlstescu 14+8, 
Cernat 25+12, Opșitaru 8+10, Ne- 
tolițchi 11+14, Brănișteanu 14+13, 
V. loan 6+12. respectiv Pascu 
9+7. Kosa 3+17. Fodor 10+4, 
Flaundra 17+18, Rădulescu o+6, 
Antohi 1 +2, Gellert 6+4, șarlă 
344-14, Szabo 04-2. Arbitri: FI. Ba- 
loșescu — R. Stănciulescu și C. 
Dumitrache — C. Comăniță. (Paul 
IOVAN)

DINAMO BUCUREȘTI —
I.C.E.D.  C.S.S. 4 BUCUREȘTI 
2—0: 100—73 și 109—81. Diferen
țele de 27 și, respectiv, 28 de 
puncte i’ustrează fără echivoc 
superioritatea diinamo-viștilor la 
toate capitciele, dar și faptul 
(mai puțin lăudabil) că baschet- 
baliștii de la I.C.E.D. au avut o 
prestație evident sub nivelul ce
lei din partidele anterioare sus
ținute în fața acelorași adversari. 
Din cele două m.-cduri (desfășu
rau în sala Floreasca) s-au des
prins cițeva constatări îmbucură
toare: evo’uția din se în ce mai 
sigură și mai eficientă a junio
rului dihai Sinevici (Dinamo) și 
a tânărului Eugen Toader 
(I.C.E.D.). Primul s-a remarcat 
nu numai prin cele 50 de puncte 
înscrise -n două partide (dumi
nică a fructificat șase aruncări 
de la 6,25 m !) ori prin inge
niozitatea paselor, ci și prin 
faptul că s-a integrat deplin în 
jocul formației Dinamo. Referitor 
la Toader prestația 'iui mai bu
nă de la meci La meci demon
strează din nou că un jucător 
poate progresa numai partîci- 

argint mare, iar cel al elevu
lui bucureștean Alexandru Ior
dan (clasa ’ a Vil-a, Școala 10), 
intitulat „Tineretul și sportul 
în filateiia romanească" (6 pa
nouri), a obținut diploma în 
rang de medalie de bronz. Tot 
exponate cu temă sportivă au 
mai prezentat Stan I. Stan din 
Giurgiu și Teodor Zavidei din 
Botoșani. Și ele frumoase, chiar 
dacă n-au., urcat pe podium.

Plăcută surpriză, la festivita
tea de închidere a palmaresu
lui, prezența în sala A.F.R. fi
liala București, din Șoseaua 
Ștefan cel Mare, a unui grup de 
copii, viitori colecționari. Dar 
despre această prezență, cu alt 
prilej.

un ar
in sea
că ju- 
cei mai 
primele

de semnalat și în alte județe 
din țară, de pildă în Satu Mare 
(cu un puternic centru în co
muna Odoreu), în Sălaj și A- 
rad. Reține atenția și dorința 
celor din Argeș și Mehedinți 
de a se afirma în acest sport 
al voinicilor (pornind de la ni
velul satelor și comunelor) : la 
actuala ediție au trăit bucuria 
de a-și vedea cîte un repre
zentant pe prima treaptă a po
diumului, ceea ce este 
gument demn de luat 
mă ; după cum faptul 
dețul Dîmbovița a avut 
mulți reprezentanți în
6 locuri (4 !), doi pe locul se
cund, atestă grija factorilor lo
cali de a încuraja acest sport 
bărbătesc, cu multe satisfacții 
pe plan internațional pentru 
mișcarea sportivă românească.

Felicitîndu-i pe laiireații ac
tualei ediții a Campionatului 
Național sătesc de trîntă, do
rim totodată să îi revedem, cît 
de repede, între tinerii care 
activează în secțiile de perfor
manță ale unor asociații și clu
buri din țară, Ia fel de am
bițioși ca și la Tg. Jiu și, de 
asemenea, pe primele trepte 
ale podiumului cît mai multor 
concursuri republicane.

un progres de formă și 
Un alt antrenor remar- 
R. I. Nicolae, care a 

cu Vers, unui din spe- 
terenului moaie, și cu

record, și cu Cosmetic, care do
vedește ’ ---------- ’ ' "
valoare.
cat este 
cîștigat 
cialiștia .. .
Feișa, care a început să confir
me originea sa selectă, ambii con
duși de N Simio*n. Au mai în
vins : Brădișor, care a reușit un 
parcurs corect, C. Chiș strecu- 
rindu-1 cu abilitate la coardă, și 
Odin, care a fost stăpînit de V. 
Moise în totalițate, n-oul său re
cord obligîn-du-1 la performanțe 
și mai bune.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Feișa (Simion) 1:37,2. Cota: 
cîșt. 29. Cursa a n-a : 1. Pasa
gera (Popa) 1:35,7 ; 2. Sugativa ; 
3. Savod. Cota : cîșt. 58. ev. 140, 
ord. triplă 830. Cursa a Ill-a : 
1. Sorel (B. Manea) 1:27,5. Cota: 
cîșt. 33. ev. 32, trirolu I-n-IH 1754. 

pînd la meciuri, și nu stînd pe 
banca rezervelor. Cele 363 de 
puncte a'e întâlnirilor au fost în
scrise de Niculescu 274-29, Sine- 
vici 234-27, Vinereanu 164-16, Hăl- 
măgeanu 44-2 (un plus de încre
dere în propriile posibilități ar 
spori randamentul acestui dotat 
junior), Bărbulescu 74-3, V. Ia- 
cob 104-15 Uglai 54-15, v. Con
stantin 84-2 pentru Dinamo, res
pectiv Pogonaru 254-31, Toader 
114-20, Păsărică 24-6, Pintea 04~4, 
Popa 154-7, C. loan 94*6, Mădîrjac 
24-1, Costin 74-4, Grădișteanu 
24-0; M. Iacob 04-2. Arbitri: I. 
Antonescu — FI. Baloșescu și FI. 
Baloș-escu — N. Constantinescu. 
(D. STANCULESCU)

GRUPA 7-12
ELBA TIMIȘOARA — C.S.U. 

T.A.G.C. IND. BRAȘOV 2—0: 
101—99 și 96—86. Coșgeteri: Ba- 
brovschi 28+10, David 20+8, res
pectiv Tace 17+26, vasilică 
27+14. (C. CREȚU — coresp.).

BALANȚA C.S.U. SIBIU — PO
LITEHNICA C.S.Ș. UNIREA IAȘI 
2—0: 101—76 și 119—89. Coșgeteri: 
Dăian 21+28, Bretz 18+23, res
pectiv Moscalu 23+38, Bahrin 
13+24. (I. IONESCU — coresp.).

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 
— RAMIRA BAIA MARE 2—0: 
95—82 și 101—75. Coșgeteri: Băi- 
ceanu 46+44, Tecău 17+18, res
pectiv Natter 16+27, Mara 21+8. 
(Cil. GOLDENBERG — coresp.)

* Săptămîna aceasta au loc 
următoarele meciuri în cadrul 
Diviziei A: marți și miercuri: 
ELBA Timișoara — Politehnica 
Iași (m. 7—12), C.S.U. Prahova
Ploiești — Mobila C.S.Ș. S-atu 
Mare (f. 7—12) ; miercuri și joi 
(sala Construcția I.C.E.D., în fie
care zi la ora 17 >: I.C.E.D. C.S.Ș. 
4 București — Academia Militară 
Mecanica Fină București (m. 
1-6)

La hochei pe gheață

S.C. MIERCUREA CIUC, DOUĂ VICTORII LA DINAMO

fizic și cu o mai mare 
de a învinge, s-au im- 
ambele dispute, adjude- 
toate cele patru puncte 
joc. Despre calitatea 

•tiv oferit 
cuvinte 

„tabere" 
mult de

în etapele 17 și 18 ale Diviziei 
A I la hochei s-au înregistrat 
următoarele rezultate:

DINAMO — S.C. MIERCUREA 
CIUC 2—4 (1—1, 0—0, 1—3) și 4—6 
(0—2, 3—1, 1—3).

Ce'e două partid- au avut cam 
același... storic, de fiecare dată 
decizia fiind dată în ultima trei
me de joc Hocheiștii harghiteni, 
cu un lot mai omogen, mai bine 
pregătit5 - • •
dorință 
pus în 
cîndu-și 
puse în 
spectacolului spor 
avem prea multe 
laudă, cele d uă 
ocupîndu-se pre' 
târea unor polițe.

Cele 16 goluri ale dub’ei 
tîlndri, conduse de brigada 
Enache — Fl. Gubernu, M. Pres- 
neanu, au fos< realizate de: D. 
Popovici (min. 13). Csafca (min. 
56) — Dinamo Bartaiis (min. 9),
B. Nagy (min <2 Baricz (min. 
52), Gereb (min. 56) — Sport 
Club, Tn primv- meci, respectiv 
Z. Csiki (min. 23) Andra-si \min.

nu 
de 

pre- 
plă-

în- 
N.

ev.

2. 3. Sonetist.
cîșt. 78, ev. 28, ord. triplă

1. Sucătu (N. I. Nicolae) 
2. Rondes ; 3. Porumbița, 
cîșt. 30, ev. 9, ord. triplă 

__ Cursa
1:38,4 ;

Cursa a IV-a : 1. Vers (Simion) 
1:30,8. Cota : cîșt. —, ev. 15. Cursa 
a v-a : 1. Melinte (I. Crăci un) 
1:26.5 ; 2. Hărman ; 3. Ruibist ; 
Cota : cîșt. 58 ev. 107, ord. triplă 
1097 Cursa a Vl-a : 1. Brădișor 
(Chiș) 1:29,9. Cota : cîșt. 80, 
1125, triplu III-V-VI 1199. Cursa a 
VîI-a: 1. Cosmetic (V. Gavrilă) 
1 ^9,9 ; 2. Oneiica ;
Cota
2160. triplu IV-V-VII 1810. Cursa 
a Vin-a - - — - -------- -
1:37,7 ; 1
Cota
450, triplii vi-vn-vm 169. 
a IX-a : 1. Odin (Moise)
2. Florința. Cota : cîșt. 26. ev. 12. 
ord. 70.

Nu înțelegem de ce de la cursa 
a V-a nu s -au mai publicat p« 
panoul din fața tribunei rezultate
le oficiale ale alergărilor.

A. MOSCU

Campionatele pe echipe la 
lupte libere și greco-romane 
se apropie de sfirșlt. Amina- 
tă în scopul respectării pro- 
gramului de pregătire a Io
tului, ultima etapă a returu
lui a fost programată conco
mitent, la ambele stiluri, ma- 
orltatea formațiilor tratând 

competiția eu toată seriozi
tatea. Echipe ca Dinamo, 
Steaua, L.C. Dacia Pitești, 
chiar dacă aveau asigurată 
calificarea în turneul final, 
au prezentat la concurs for
mațiile de bază deși ele pu
teau o-bține succese și cu 
sportivii de rezervă.

Așa cum am menționat și 
în cronica etapei, formația 
multiplă campioană a țării, 
Dinamo, care dispune de un 
lot numeros (și va’oros), 
chiar și în condițiile în care 
întîlmiea două echipe ce nu 
puteau să-l ridice probleme 
(Electroputere Craiova și Crl- 
șul Oradea) a aliniat cea 
mai puternică garnitură, din 
care n-au linslt Sorin Herțca, 
Ion G'rigoraș. Petre Cărare, 
Constantin Ută, Iulian Mavlca 
etc. Exemple asemănătoare au

Finalele pe țara ale „Cupei CENTROCOOP14 CAMPI

DUBLU SUCCES LA TENIS DE MASĂ
AL SPORTIVILOR DIN BIHOR

La șah, pe locul I reprezentanții județului Călărași 
(fete) și ai Sectorului Agricol Ilfov (băieți)

Municipiul Constanța a fost 
gazda a două atractive finale 
pe țară sub genericul Darîa- 
dei : întrecerile la tenis de 
masă si sah din cadrul „Cupei 
CENTROCOOP*. Competiția de 
tenis de masă, anul acesta la 
a IX-a ediție, a reunit în Sala 
Sporturilor (în fața unui pu
blic numeros și destul de avi
zat, cu toate că această dis
ciplină sportivă nu are în lo
calitate tradiția voleiului, fot
balului, luptelor sau rugbyu- 
lui) pe campionii județelor, 
băieți și fete, „excelent pregă
tiți, unii chiar cu veleități în 
performanță", cum apreciază 
delegații federației de resort, 
Theodor Ghega și Viorel Pău- 
nescu.

In întrecerea feminină, pe 
locul I s-a situat Adriana Băr
buță, economistă din județul 
Bihor. în continuare s-au cla
sat : 2. Antonela Radi (Arad),
3. Elena Pleșca (Bistrița-Nă- 
săud), care și-a păstrat poziția 
din ediția precedentă, 4. An-

29), Solyom (min. 37), Pisăru 
(mitn. 57) — Dinamo, Keresztes
(min. 8), Demetei (min. 16 și 45), 
Baricz (min. 24). Cs. Antal (min. 
43 și 47) — Spor Club. (Andi 
VILARA)

PROGRESUL MIERCUREA CIUC 
— DUNĂREA GALAȚI 6—3 (2—1, 
1—0, 3—2) și 3—6 (1—0, 0—4, 2—2). 
Au fost două meciuri de mare 
luptă, dar rezultatele arată și 
două moduri diferite de abor
dare a partidelor. Marcatori: 
Sandor 2+0, A. Csiki 2+0, Csedo 
1+1, Peter 1+0, Todor 0+2 pen
tru P ogresul, respectiv E. Radu 
1+1, Marcu 1+1 Geru 1+0, St. 
Zaharia 04-1, Fulga 0+1, Nuțu 
0+1, Gherghișan 0+1. Au arbitrat 
Șt. Enciu — S. Dinu, Gh. Taș- 
nadî. (Vaier PAȘCANU — co
resp.)

C.S.M.  
GHENI — 
1—1, 3-3) .
1—2). în pofida 
ales din cea de a doua partidă, 
gazdele s-au străduit să dea o 
replică dîrză valoroșilor ho-che- 
iști militari. Ma-catori: Am- 
b’zuș 3+0. Toke 1+0, Kacso 1+0, 
B*ecze 1+0 Zsigmond 0+1, L. 
Csata 04-1 pentru Viitorul, res
pectiv Nistc«r 1+2, Dragomir 
2+0, V. Huțanu 1 + 1. Burada 
3+2, N. Alexe 1+0, Gliga 0+3, 
Popescu 0+1, Antal 0+1, Sofron 
0+1, Horvath 0+1. Arbitri: Gh. 
Mîcu — T. Szabo, Cs. Fodor. 
(Bela MALNASI — coresp.).

VIITORUL GHEOR-
STEAUA 6—8 
și 2—12 (0—3,

scorului,
(2-4,

ADMINISTRAȚIA DE
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO* 

NOEXPRES DIN 25 NOIEM
BRIE: cat. 1: 1 variantă 25% — 
autoturism „Dacia 1300“ (70.000
lei); cat. 2: 7 variante 25% a 
5.003 lei; cat. 3: 20,50 a 1.708 
lei; cat. 4: 77,25 a 453 lei; cat. 
5: 168,00 a 208 lei; cat. X: 228.00 
a 200 lei; cat. Z: 3.604,75 a 100 
lei. Report la categoria 1: 18.862 
lei. Participantul Turcov Narcis- 
Mihai, din București, a cîștigat 
un autoturism ..Dacia 1300“ 
(70.000 lei).

• Acțiunea care reține atenția 
în mod deosebit în această săp- 

oferii și celelalte echipe men
ționate mai sus.

Acesta este uri mod pildui
tor de a aborda cea mai 
mare competiție pe echipe a 
țârii. La polul opus s-a pu
tut cons'ata o prezență for- 
ma’ă sau. msi grav, absențe

de + .. ___ ,.e ale altor
formații. Cu câteva etape îna
inte de final a început seria 
neprezentărilor echipei Farul 
Constanța care, ulterior, a 
anunțat că s-a retras din 
campionat !

Intre timp, aflîndu-se inten
ția federației de a modifica 
regulamentul de desfășurare 
a acestei competiții (se anti
cipează ca formațiile clasate 
pe ultimele locuri să nu mai 
retrogradeze) s -au constatat 
tot mal multe Reprezentări la 
etapele primei divizii de gre
co-romane. Exemplul con- 
stănțenllor a fost urmat mal 
întâi de Muscelul Cîmpulung

Muscel și, surp 
tima etapă și 
IURT Lugoj — 
nită dln.tr-o lo 
luptele reprezh 
foarte îndrăg 
s-au prezentat 
cu o echipă d< 
zind la scoruri

Indiferent de 
scuze’e) r*țoc; 
rea sau 'iepri 
pelor respectiv 
reflectă neseri< 
la înscrierea îi 
lor mal bune 
antrenorii și c 
țiilor respectiv 
să cunoască p 
nice șl matern 
lor lor, ca si 
de a ti prezra 
ție pînă la Cn

Avem con™ 
nostru de ret 
situația respei 
dia mai atent 
echipel<- care 
rea In oampk 
toate condițl 
tare.

M

toaneta Molocea (Botoșani), 5. 
Roberta Toma-Kraus (Bucu
rești). Băieții și-au desemnat 
cîstigătorul în persoana lui Du
mitru Daraban, tot un repre
zentant al județului Bihor, a- 
nul trecut pe locul 3. In urma 
sa s-au situat : 2. Gh. Modîlcă 
(Călărași), 3. I. Drăgoi (Bra
șov), cîștigătorul ediției pre
cedente, 4. Șt. Topologeanu 
(Călărași), primul la ediția din 
1985. Se înțelege limpede cit 
de disputată a fost întrecerea I

In -finala de șah (ediția a 
Tl-a), competitorii prezenți în 
sala de la Complexul sportiv 
„Dobrogea** au... fixat urmă
toarea ierarhie : fete, 1. Ma
riana Iosif (Călărași), 2. Fănica 
Pană (Vaslui), cîștigătoarea 
primei ediții, 3. Marioara Ena- 
che (Giurgiu) ; băieți, 1. C. 
Zîcu (Sectorul Agricol Ilfov),
2. p. Istrate (Mureș), 3. V. Mo
canii (Vaslui).

NAȚ
DE

BUCUREȘTI 
a 14-a, a fir 
încheiat Cu 
te: Jicman — 
olu — Cara* 
Kozma remiî 
remiză, P< 
remiză, Bădi 
1—0, Chiricu 
miză. In îr 
Ghindă — B 
clasamente m 
Ghindă și 
cu cîte ’ 
Gabriela 
Baums tar., i 
8.5 p.

PREDEAL, 
nă s-a disp 
Ciolac — Sto 
dă — Nicol 
Ionescu rem 
țescu.. remiză 
maș -1, Mf 
Șubă — Pa 
ghiu — Gru 
FI. Gheorghi 
o singură i 
Ov. Foișor t 
P. Ștefanov 
6—8. M. Șut 
nescu 7,5 p, 
D. Dumitra; 
Ghițescu și 
14. V. Ni col: 
15—16. Gh. C 
p, 17. M. T

Mai sînt d

MULTE SURPRIZE LA
(Urmare Un pag I)

acest eșec pe seama întâmplă
rii — așa e cîteodată în sport 
— mai ales că formația din 
Alba Iulia este una dintre 
divizionarele bine cotate. Dar. 
în continuare, după ce a reu
șit să treacă de echipa giuleș- 
teană (4—2, la capătul unor 
întâlniri deosebit de aprige), 
de Independența Sibiu (4—3, 
in aceeași notă) și de A.S.A. 
Tg. Mureș (5—1, mai lejer, 
după cum o arată și scorul), 
a urmat ultima confruntare a 
sa, cu tânăra formație din Cluj- 
Napoca, aflată pentru prima 
oară în eșalonul de elită. „Sem
nalul de alarmă" a fost tras 
chiar de la prima categorie, 
sunerșuroară, cînd orădeanul 
Mihai Țîrlea, care cîștigase toa
te întâlnirile, a fost învins prin 
ippon(!) de Zoltan Kiss. Renun
țăm la detalii, rezumîndu-ne să 
menționăm că în fina] modesta 
schipă din Cluj-Napoca i-a servit 
o lecție aspră formației orădene 
învingînd-o cu 3—2 ! ■

Dar șirul surprizelor nu s-a 
oprit aici, Independența Sibiu, 
prin poziția sa în clasament, 
locul 9. -era clar favorită în 
partida cu A.S.A. focul 18. Cu 
toate acestea victoria, 3—3 (3—2 
la ioponaverai), a revenit, pe 
deplin merit, echipei mu
reșene. în rindu] rezultatelor 
nescontate trebuie să situăm și 
victoriile categorice repurtate 

de Rapid 
cu Constru 
tot 6—1 ci 
tea, pre-ur 
nute i €
6— 0 Cu Ir 
A.S.A., 4— 
Alba Iulia.

în rest, 
Steaua, cat 
log la dis 
București, 
de altfeil, 
scoruri car 
emoții : 5- 
cu Indepen 
Universitat 
struclorul 
Rapid Buc 
zultate: Rî 
A.S.A. 4—1 
Constructoi

Organiza: 
arbitrajele 
testate, d 
au contrik 
șurare a i 
bitri s-au 
sun. Const 
re! Burlan 
tin Golăes 
(ambii din

BRAȘOV 
mai valoro 
accidentat 
nate Mont 
nă Dinamo 
toate part 
susținut: 4
7— 0 ou C:

STAT LOTO PRONOSPORT I
tăniînă este TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO de duminică, 6 
decembrie, care este și ULTIMA 
TRAGERE DE ACEST FEL A A- 
NULUI ce se apropie de final. 
Desigur că partioipanții vor în
cerca și de data aceasta satis
facția unor importante cîștiguri, 
constînd în autoturisme „DACIA 
1300“, sume de band de diverse 
valori șl excursii în U.R.S.S. 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA LO
TO se dovedește avantajoasă și 
atractivă și prin formula sa teh
nică; reamint-m. în acest sens, 
că se efectuează 7 operațiuni de 
extragere, în 2 faze, cu un to

tal de 66 d 
fiind grup? 
trei, există 
cîștiga și 
sau 24 ext 
lor, care a 
30 nolemt 
sîmbătă, 5

• Pentru 
EXPRES 
mie.’curi, 
loc trageri 
mînii la s 
fel Că AST 
pentru pre 
numerele



Etapa saARBITRII

ETAPEI A 14-a RAPIDITATEA RAPIDULUI
A DIVIZIEI A

MIERCURI 2 DECEMBRIE

DE CE NUMAI DUPĂ PAUZA ?

Stu-
Coț

Bu- 
Vă-

fost domi- 
spirit de 
în ambele 
avut toate

C.S.M, Suceava — Corvinul: 
Fl. Popescu (Ploiești) ; D. 
ciuman (Timișoara) și D. 
tran (Arad).

O nouă fază fierbinte in careul echipei oaspete, așa cum au fost 
mai mereu in timpul partidei Steaua — C.S.M. Suceava (5—0) 

Foto : Nicolae PROFIR

F. C. Argeș — Sportul 
dențesc : A. Moroianu : I. 
(ambii din Ploiești) și N. Geor
gescu (Constanța).

A.S.A. Tg. Mureș — Petro
lul : M. Constantinescu ; D. Ma- 
nole (ambii din București) și 
C. Corocan (Reșița).

Dinamo — Steaua : I. Crăciu- 
nescu (Rm. Vîlcea) ; Ad. Po- 
rumboiu (Vaslui) și G. Ionescu 
(București).

comeutariile continua

undă, 
s-a 

'.ulta- 
Stan-

I
I

Univ. Craiova — Oțelul Ga
lați : O. Strong (Oradea) ; C. 
Gheorghe (Suceava) și A. Ni- 
colescu (Pitești).

Lanca 
lindă 
stark 
i re- 
oară, 
rntea 
țenia 
•eșan 

de 
rude 
iman

I
I

Flacăra Moreni — Politehni
ca Timișoara : I. Velea (Cra
iova) ; M. Niculescu (Bucu
rești) și G. Pîrvu (Constanța).

Cronica meciului nr. 1 al e- 
tapei (Rapid — Dinamo) a sub
liniat virtuțile lui. De data 
asta așteptările au fost confir
mate. întrecerea a 
nată de un deplin 
sportivitate, prezent 
tabere. Iar jocul a 
atributele veritabilului specta
col: tempou susținut, faze dra
matice la ambele porți, parti
turi tactice bine studiate și a- 
piicate. Dinamo a știut șă va
lorifice experiența superioară 
a tuturor jucătorilor; a pasat 
cînd a trebuit, l-a lansat insis
tent și, cum s-a văkut, fruc
tuos, pe Cămătaru (cel 
bun jucător al său în , 
intilnlre) și, în final, 
capacitatea să apere 
diferență de pe tabelă, 
dul, firește, la derbyul 
ne. Aportul lui Moraru la 
ținerea ambelor puncte nu 
buie neglijat; ne gîndim 
ales la intervenția salutară la 
șutul lui Drăghici, din ultime
le secvențe ale partidei.

Feroviarii au făcut, credem, 
una dintre cele mai bune par
tide din campionat și, in ciu
da înfringerii, pot privi cu în-

mai 
această 
a avut 
minima 
cu 
de

gîn- 
mîi- 
ob- 
tre- 
mai

credere înainte, chiar dacă si
tuația din clasament spune 
altceva. Ne permitem să reafir
măm că „ll“-le din Giulești cu
prinde un grup de jucători în 
vizibilă ascensiune, jucători de 
talent care pot da (și vor da) 
mult mai mult. Pentru noi, cu
plul Tănase—Drăghici a repre
zentat o revelație. Iată un 
punct de plecare pentru giuleș- 
teni în „campania de recupera
re" care poate și trebuie să se 
declanșeze cu rezultate mai 
simțite pentru „clasamentul a- 
devărului". Modul cum a evo
luat Rapid în fața unei echipe 
ca Dinamo a constituit, după 
opinia noastră, cel mai edifi
cator test al posibilităților e- 
chipei, care dispune de un ele
ment ce nu poate fi obținut 
chiar printr-o instruire exem
plară: VITEZA DE JOC, asi
gurată de calitățile majorității 
componenților formației de ba
ză, rapizi, ca și numele echipei 
lor. Cu 
riști că...
spre a 
poziție.

rapiditatea sa caracte- 
Rapid are argumente 

demara de pe actuala

Eftimie IONFSCU

Cînd în min. 9 al meciului 
de la Brașov, în urma unei 
acțiuni-șnur Kramer — Avă- 
danei — Terhcș, acesta din ur
mă a ajuns nemarcat în apro
pierea punctului de la 11 m 
(sutînd însă în portarul Hris- 
tea), piteștenii și-au strîns și 
mai mult rîndurile în jurul 
propriului careu, pînă și Radu 
II părăsindu-și postul de vîrf 
avansat pentru a veni în 
sprijinul „redutei". Doar mij
locașul Pană, investit, se pare, 
de antrenorul Halagian cu ro
lul de „cercetaș", mal ieșea în 
avanposturi, ajungînd chiar în 
minutele 18 și 19 în exeelente 
situații de gol (datorită pozi
țiilor ofensive ale fundașilor 
adverși) pe care le-a ratat.

I
„U“ Cluj-Napoca — Rapid : 

O. Teodorescu (Buzău) ; V. 
Curt (Constanța) și I. Vereș 
(Sf. Gheorghe).

JOC FRUMOS PE ATAC, DAR,

iculi- 
15-a: 
rhln- 
r — 
Ghi-
Ar- 

' -4, 
ieor- 
duce 
are 

»; 2. 
maș, 
8 p,

Io-
>erg, 
Th. 
13- 
6 p, 

5.5

I
I
I
I
I

de. I

S. C. Bacău — F. C. Olt : 
M. Salomir (Cluj-Napoca) ; N. 
Voinea (București) și I. Nicu- 
lițov (Focșani).

JOI 3 DECEMBRIE

F.C.M.
Ol-

Victoria București - 
Brașov : V. Titorov ; 
teanu (ambii din Drobeta Tr. 
Severin) șl Al. Mustățea (Pi
tești).

c.

Toate meciurile vor începe 
la ora 13.

La Slatina, F. C. Olt și 
A.S.A. Tg. Mureș au ofe
rit o partidă dintre a- 
celea care rămîn în me
morie. La sfîrșit, desigur, deza
măgire în rîndurile oaspeților, 
care au fost atît de aproape 
de un rezultat de egalitate, 
în replică, învingătorii, mai a- 
les antrenorii și conducătorii 
clubului, spuneau: „Dacă ai 
două meciuri ca acesta, faci in
farct, nu altceva". Pentru un... 
neutru, meciul a fost 
cu cele cinci goluri, cu 
nările de scor, cu tot 
tismul lui. 1—0 pentru 
1—1, 2—1 pentru Olt ;
min. 83 ; victorie în min. 89, 
practic în min. 90, pentru că 
după golul lui Eftimie meciul

frumos, 
răstur- 
drama- 
A.S.A. ; 
2—2 în

a mai fost prelungit un minut. 
Și au mai fost marile ocazii, mai 
ales a lui Ciorceri ! Mureșenii 
erau supărați. Această echipă 
joacă frumos, curat, înscrie go
luri în deplasare (e depășită 
Ia eficacitate doar de pa
tru formații — Steaua, Di- 

Corvinul și 
dar primește 
30, cele mai multe din 
A, compartimentul de- 
culniea, cel mai ex- 

greșind mult, la

Victo- 
goluri

namo, 
ria), 
multe, 
Divizia 
fensiv,
pcrimentat, 
care s-au adăugat șl gafele 
portarului Vodă, vinovat de 
greșeala (necunoașterea regu
lamentului!?!) care a stat la 
baza golului doi și neatent la 
voleul lui Eftimie, care a con
semnat victoria. Iar F.C. Olt,

suportînd randamentul 
modest al lui Laurențiu, 
sau Dudan și șocul de la 
mirea golului doi în min. 83 
(la greșeala Iul Ciurea, care 
pînă atunci scosese trei goluri 
ca și făcute) a avut forța șî 
tăria morală să joace pînă la 
fluierul final, să creadă în șan
sa sa și să obțină o victorie 
atît de prețioasă. Și la echipa 
gazdă am înregistrat marile 
ratări ale lui Pena și Turcu, 
dar totul e bine 
mină cu bine. Șl 
tulul golaverajul 
trage atenția că 
multe goluri.

mai 
Leța 
pri-

cînd se ter- 
în cazul Ol-

(18—25) a- 
se primesc

Constantin ALEXE

i DIVIZIA C — REZULTATELE ETAPEI A XlV-a

5—1 
i și 
ita- 
bți- 
tea, 

de 
rul

ști, 
ta
mo 
tat 
la 
de 
-0 
.R.
>n- 
cu 
■e-

Minerul Cimpulung Muscel, 5—1 
cu C.S.M. Oțelul Tîrgoviște și 
4—1 cu Politehnica Iași. Mai tre
buie să remarcăm buna evoluție 
a formației din Iași. Politehnica, 
în palmaresuS căreia au fost 
înscrise primele victorii la ac
tuala ediție : 4—2 cu Nitramo
nia Făgăraș (una dintre sur
prizele grupei din localitate), 
4—3 ou Minerul, ~ ~ 
Otelul și 3—4 cu 
lelalte rezultate: 
Oțelul 3—2, cu 
(altă surprinză), 
2—5 (!) și cu Minerul 
Carpați cu Strungul
Minerul 5—2 și cu Oțelul 3—3 
(3—2); Strungul — Otelul 3—4.

Carol GRUIA, coresp.

3—3 (3—2) cu 
Strungul. Ce- 
Nitramonia cu 
Strungul 3—4 

cu Carpati 
’ 5-2;
3—4, cu

I
I
I
I
I
I

Duminica se va disputa ultima etapă a turului campionatului

Și 
n- 
e) 
ă- 
r- 
o- 
a- 
i- 
ru

ORADEA. întrecerile din lo
calitate au fost dominate cu 
autoritate de multipla campioa
nă a țării, Dinamo București, 
care a obținut victorii cu sco
rul maxim, 7—0, în toate me
ciurile : cu Petrochimistul Pi
tești, C.S.M. Borzești, Con
structorul Miercurea Ciuc, Da
nubiana București și cu 
Rulmentul Bîrlad. Tot cu 5 
victorii a încheiat competiția 
și formația locaîă T.C.I.: 6—0 
cu Danubiana, 4—1 cu C.S.M. 
Borzești, 4—1 cu Petrochimis
tul, 4—3 ou Constr. M. Ciuc și
5— 2 cu Rulmentul. Celelalte 
rezultate: C.S.M. Borzești cu 
Rulmentul 4—2, cu Danubiana
6— 0 și cu Petrochimistul 4—3; 
Constructorul cu Rulmentul 
5—2. cu Petrochimistul 2—5 si 
cu Danubiana 4—3; Rulmentul 
cu Petrochimistul 4—2.

GHIȘA, coresp.

I

I
I
I
I
I
I
I

[ 
l

1

1. Dinamo Buc. 15 15 0 105- 0 15
2. Steaua 15 15 0 90-11 15
3. Dinamo Bv. 15 14 1 78-20 14
4. Rapid Sinteza 15 13 2 67-24 13
5. T.C.I. Oradea 15 12 3 66-27 12
6. Rapid Buc 15 12 3 59-37 12
7. Constr. Alba I. 15 9 6 41-45 9
8. Nitramonia 15 8 7 49-43 8
8. Strungul 14 6 8 43-51 6

10. C.S.M. Borzești 15 8 9 39-54 6
11. Cons. M. Ciuc 15 8 9 39-58 6
12. Carpați M^rșa 15 8 9 39-60 6
13. Independența 15 6 9 39-61 6
14. C.F.R. Univ. 15 5 10 33-59 5
15. A.S.A. Tg. M. 14 4 10 32-57 4
16. Danubiana 15 4 11 29-61 4
17. Rulmentul 14 4 10 28-62 4
18. Petrochim. 14 3 11 30-57 3
19. Oțelul 14 3 11 29-58 3
20. Poli, lași 15 3 12 30-66 3
21. Minerul 15 0 15 19-73 0

SERIA 1
Gălănești 

Cimpulung 
(0—1), Avîntul Frasin — 
Gura Humorului 2—1 

Celuloza P. Neamț 
■J- ” * " (1-0), 

Aurora Tg. Frumos — Relonul 
Săvineștl 3—0 (1—0), Constructo
rul Iași — Electro Botoșani 2—0 
(1—0), Steaua Minerul Vatra 
Dornei — Cetatea Tg. Neamț 3—0 
(1—0), Chimia Fălticeni — Zim
brul Șiret 8—0 (5—0), Metalul 
Botoșani — TEPRO lași 3—1 
(1-1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XlV-a: 1. EXPLO
RĂRI CIMPULUNG 37 p ..........
2. Chimia Fălticeni 28 p
3. Constructorul Iași 26 
10)... pe ultimele locuri: 
nerul Gura Humorului .
(21—20) — penalizată cu 1 p., 
Electro Botoșani 9 p (8—26).

SERIA A Il-a
Moldosin Vaslui — Aripile Ba

cău 2—3 (1—3), Textila Buhuși — 
steaua Mecanica Huși 0—2 (0—2), 
Partizanul Bacău — Minerul 
mănești 2—0 (0—0), Foresta 
gești — Mecanica Vaslui 
(1—0), Laminorul Roman — 
ceafărul Adjud 9—0 (4—0), 
letarul Bacău 
2—1 (0—1), MECON Mun.
Gheorghiu-Dej — Constructorul 
Hidrotehnica Focșani 3—0 (2—0), 
Unirea Negrești — Petrolul Moi- 
neștl 2—1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. ARIPILE 
BAC AU 34 p (28—9), 2. Meca
nica Vaslui 26 p (24—18), 3. Pe
trolul Moinești 25 p (29—14), 4. 
Mecanica Huși 25 p (24—16) —
din 13 jocuri, ...pe ultimele 
locuri: 15. Constructorul Focșani 
9 p (10—31), 16. Moldosin Vaslui 
9 p (17—40) — din 13 jocuri.

SERIA A IlI-a
Metalul Mangalia — Victoria 

I.R.A. Tecuci 4—1 (1—0), Portul
Constanța — Cimentul Medgidia 
4—1 (2—0). I.M.U.-C.S.Ș. Med
gidia — Dunărea C.S.U. Ga
lați 0—0, C.S. Progresul Brăila 
— CONPREF Constanta 2—1 
(1—1), Gloria Galați — Chimia 
Brăila 3—0 (0—0), D.V.A. Portul 
Galați — Arrubium Măcin 3—0 
(2—0), Progresul Isaccea — Mi
nerul Mahmudia 6—0 (2—0), S.N.- 
C.S.S. Tulcea — Laminorul Vi- 
ziru 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. META
LUL MANGALIA 38 p (33—9), 
Dunărea Galați 26 p (37—15), 
Gloria Galați 25 p (23—14) 
ultimele locuri: 15. CONPREF

Carpați 
Explorări 
nesc 1—3 
Minerul 
(2—1), I.T.A. 
— Metalul Rădăuți 3—0 

Frumos —

- A.S.A.
Moldove-

(41-8), 
(38—11), 
P (26- 
15. Mi-
13 P16.

co-
Gu-
1—0 
Lu- 

Pro- 
C.S.M. Borzești

Gh.

2.
3.

... pe
15.

Constanța 15 p (18—26), 16. Mine
rul Mahmudia 4 p (7—39).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Unirea Ur- 

ziceni 1—0 (1—0), Olimpia Slobo
zia — F.C.M. Dunăreană Giurgiu 
3—0 (0—0), A.S.A. Buzău —
ISCIP Ulmeni 5—0 (3—0), S.N. 
Oltenița — Viitorul Chimogl 2—1 
(0—0), Utilaje Grele Giurgiu — 
Petrolul Berea 2—1 (1—1), Victo
ria Munteni Buzău — Chimia Bu
zău 1—0 (0—0), Carpați Nehoiu 
— Metalul Buzău 2—1 (1—1), Vic
toria Țăndărel — Petrolul Roata 
de Jos 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. DUNĂ
REA CALARAȘ1 37 p (45—8), 2. 
Unirea Urziceni 30 p (35—15), 3. 
S.N. Oltenița 23 p (27—19), 4. U- 
tilaje Grele Giurgiu 23 p (23—20) 
...pe ultimele locuri: 15. Dună
reană Giurgiu 12 p (14—26). 16. 
Metalul Buzău 10 p (9—18).

SERIA A V-a
1UPS Chitila — Automatica 

București 0—0, Metalul Mija — 
Avicola Crevedla 2—0 (1—0) —
s-a jucat la Florești, Abatorul 
București — MECON București
1— 0 (1—0), Electrica Titu — Teh
nometal București 4—3 (1—2), Mi
nerul Șotînga — Chimia Găești 
3—0 (2—0), Viseofil București — 
C.F.R.-B.T.A. București 3—2 (2—0), 
Cimentul Fienl — Danubiana 
București 2—1 (1—1), I.M.G.
București — Petrolul Tîrgoviște
2— 0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. 
LUL MIJA 29 p (25—12). 
tomatica București 28 p (35—14), 
3. IUPS Chitila 23 p (26—19), ‘ 
Viseofil București 23 p (22—19) 
...pe ultimele locuri: 14. Danubi
ana București 14 p (21—24), 
Cimentul Fieni 14 p (13—30),

■ ■ - 9

META-
2. Au-

4.

15.
16.

PTehnometal București 
(10—26).

SERIA A Vl-a
I.O.B. Balș — Dacia 

0—0, Progresul Corabia — 
tronistul Curtea de Argeș 
(0—1), Viitorul Drăgășanl — 
ROVA Roșiori 1—0 (0—0), Unirea 
Pitești — Dacia Metalul Rm. Vîl
cea 6—1 (3—0), Textila Roșiori — 
Automatica Alexandria 1—0 (0—0). 
Recolta Stoicăneștl — Chimia 
Tr. Măgurele 3—0 (2—0). C.F.R.
Craiova — Progresul Băllești
1— 0 (1—0), Muscelul Cimpulung 
— Constructorul T.C.I. Craiova
2— 0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. 
PITEȘTI 32 p (33—9), 2. 
matica Alexandria 27 p 
3. Muscelul Cimpulung 22 p (21 — 
14), 4. Textila Roșiori 22 p
(13—13) ...pe ultimele locuri: 15. 
ROVA Roșiori 14 p (11—12) — din

Piteștl 
Elec- 

2—1

DACIA
Auto- 

(18—5),

C.F.R. Craiova

4.

13 jocuri, 16.
14 p (11—21).

SERIA A Vil-a
Minerul Anina — Minerul Mo- 

tru 4—0 (4—0), C.F.R. Victoria 
Caransebeș — Automecanica Re
șița 2—0 (2—0), Minerul Mâtă-
sarl — C.S.M. Lugoj 1—0 (0—0), 
Minerul Moldova Nouă — Dierna 
Orșova 3—1 (1—0), Mecanizatorul 
Șimian — C.S.M. Caransebeș 1—0 
(0—0), Termoconstructorul Dro
beta Tr. Severin — Minerul Ro- 
vinari 3—1 (1—0), Metalurgistul
Sadu — Metalul Oțelu Roșu 2—0 
(0—0), Minerul Oravița — Petro
lul Țieleni 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: L MINERUL 
MOTRU 31 p (34—10), 2. Minerul 
Moldova Nouă 26 p (21—14), 3. 
C.S.M. Caransebeș 25 p (25—14) 
...pe ultimele locuri: “ 
Oțelu Roșu 15 p (15—16), 15. Mi
nerul Rovlnari 15 p (13—26), 16. 
Metalurgistul Sadu 12 p (0—20).

SERIA A VIII-a
Unirea Tomnatic — C.F.R. 

Timișoara 0—2 (0—0), Oțelul Or. 
dr. Petru Groza — Șoimii Lipo- 
va 2—0 (2—0), A.S. Sînmartinul
Sîrbesc — Strungul Chișineu Criș 
5—3 (3—0), Unirea Valea lui Mi
hai — Vagonul Arad 1—0 (0—0). 
Auto Vulcan Timișoara — înfră
țirea Oradea 3—0 (1—0), Motorul 
I.M.A. Arad — Unirea Sinnlcolau 
3—0 (1—0), Recolta Salon ta — 
Gloria Beiuș 1—1 (1—1), U.M. Ti
mișoara — Minerul Șuncuius 4—0 
(0-0).

Pe prinieîe locuri: 1. UNIREA 
TOMNATIC 28 p (31—23), 2.
C.F.R. Timișoara 27 p (32—10), 3. 
Vagonul Arad 27 p (25—16) ...pe 
ultimele locuri: 15. Unirea Valea 
lui Mihai 16 p (14—29), 16. Mine
rul Șuncuiuș 15 p (18—30).

SERIA A IX-a
Oașul Negrești — Minerul Cav- 

nlc 1—0 (1—0'. Industria sîrmei 
Cimpia Turzil — Olimpia Gherla 
5—1 (2—1). Motorul I.R.A. Cluj-
Napoca — Minerul Borșa 3—0 
(0—0), Someșul Satu Mare — 
CUPROM Bala Mare 4—0 (2—0), 
Laminorul Victoria Zalău — Chi
mia Tășnad 3—2 (1—0). Minerul
Tu.rț — IZOMAT Șimleul Sllvaniei 
l—0 (0—0), Minerul Băluț —
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca * * 
(0—0), Minerul Sărmășag - 
nerul Băla 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
CAVNIC 32 p (27—8), 2. Indus
tria Sirmei C. Turzii 30 p (33—12), 
3. Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 27 
p (29—12) — penalizată cu 1 p
... pe ultimele locuri: 13. Minerul 
Borșa 13 p (18—30), 14. CUPROM

14.

2.

Metalul

1—2
Mi

însă, ca un începător. Și după 
ce Hristea s-a opus cu succes 
deschiderii scorului în perioa
da cea mai densă a atacurilor 
brașovene (între min. 25 și 35), 
n-a mai putut-o face înaintea 
încheierii primei reprize, chiar 
dacă în careul mic se afla 
mai mult de jumătate din e- 
chipa argeșeana.

Mirajul lui 0—0 dispărînd, 
F. C. Argeș a revenit in te
ren după pauză cu cealaltă 
partitură, atacul. Și a arătat că 
o cunoaște, dar nu o interpre
tează decît la... nevoie. însăși 
înlocuirea lui Pană cu Băluță, 
jucător cu recunoscută capa
citate constructiv-ofensivă, do
vedește mutația tactică a an
trenorului piteștean, în timp 
ce elevii lui Ștefănescu (care, 
gripat, n-a putut intra și în 
teren) pierdeau, o dată cu ini
țiativa în joc, șl capacitatea 
fizică a unei replici pe măsu
ră. Atunci cînd în locul lui 
D. Zamfir (nici în vervă, dar 
nici bine servit de coechipieri) 
a intrat Gheoacă, fluxul ofen
siv al oaspeților a atins un 
voltaj și mai ridicat, care, cu- 
rînd a și scurt-circuitat apă
rarea lui F.C.M. Brașov, Ra
du " " '
Și 
ta 
al 
că _ 
piano, în ultimul minut Hris
tea apelînd la... ultimele re
surse pentru a evita un gol 
decisiv. în această repriză gaz
dele mai mult au sperat în- 
tr-un penalty care n-a venit.

II înscriind cu dezinvoltură 
restabilind egalitatea. Aces- 
a fost punctul de fortissimo 
partiturii argeșene, pentru 
după gol s-a continuat cu...

Pou! SIAVESCU

15. Mi-
16. MO
WS—22).

Baia Mare 13 p (16—29), 
nerul Bălța 13 p (20—34), 
torul Cluj-Napoca 11 p

SERIA A X-a
Minerul Lupenl — Unirea Al

ba Iulla 0—0, Textila Cisnăctie — 
Automecanica Mediaș 3—0 (1—0), 
Metalurgistul Cugir — C.S.U. Me
canica Sibiu 3—0 (0—0), Mecani
ca Alba Iulia — C.F.R. Simeria 
1—1 (0—0), Mureșul Deva —
Carpați Mîrșa 3—1 (2—0), Mine
rul Știința Vulcan — Nitramonia 
Făgăraș 3—0 (2—0), I.P.A. Sibiu
— Aurul Brad 2—1 (1—0), Meta
lul Aiud — Tîrnavele Blaj 1—t 
(1-0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
ALBA IULIA 37 p (38—10), 2.
Mureșul Deva 32 p (22—10), 3. 
I.P.A. Sibiu 25 p (28—16), 4. Mi
nerul Vulcan 25 p (25—16) ...pe 
ultimele locuri: 14. Mecanica Al
ba Iulia 12 p (17—28), 15. C.S.U. 
Mecanica Sibiu 12 p (11—24), 16. 
Tîrnavele Blaj 10 p (17—28).

SERIA A Xl-a
Progresul Odorhelu Secuiesc — 

Oțelul Reghin 4—2 (2—1), Meca
nica Bistrița — Metalul Reghin 
7—1 (2—1), Metalotehnica Tg.
Mureș — Laminorul Beclean 5—1 
(2-1), ---------- ----------- -----------
Bălan 
șoara 
(0-0), 
reșul 
Reghin
5—1 . .. _______
— Unirea Cristuru Secuiesc 2—0 
(1-0).

Pe primele locuri: 1. PROGRE
SUL ODORHEI 33 p (35—15), 2. 
Mecanica Bistrița 32 p (38—11), 
3. Avintul Reghin 29 p (32—11) 
... pe ultimele locuri: 15. Chimlo- 
rest Năsăud 15 p (20—21), 16. 
Laminorul Beclean 11 p (14—31).

SERIA A XIT-a
Electro Sf. Gheorghe — Victo

ria Florești 2—0 (2—0), Precizia
Săcele — Metalul Tg. Secuieso 
4—3 (1—2), Montana Sinaia — 
A.S.A. Chimia Ploiești 1—0 (1—0), 
Carpați Covasna — Mobila Mă
gura Codlea 4—1 (2—0), Mine
rul Fillpeștii de Pădure — Car
pați Sinaia 5—0 (1—0), Minerul
Baraolt — Poiana Cîmpina 0—1 
(0—0), Unirea Cîmpina — Cimen
tul Hoghiz 3—0 (1—0), Petrolul
Băicoi — IMASA -------------
1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. 
SF. GHEORGHE 31 p 
Poiana Cîmpina 26 p 
penalizată cu 3 p, ! 
Tlv.„ il — . _ -
mele locuri f 15. Chimia Ploiești 
15 p (17—20), 16. Carpați Sinaia 
12 p (12—34).

Rezultatele 
se de către 
tri voluntari 
pective.

Minerul Rodna — Minerul 
4—0 (2—0), Metalul Sighi- 

— Viitorul Gheorgheni 2—0
Lacul Ursu Sovata — Mu- 
Luduș 4—1 (2—1), Avîntul

— Chimfoxest Năsăud
(3—0), Hebe Sîngeorz Băi

Sf. Gheorghe

ELECTRO 
(31—7), 2. 

(24—11) — 
„______________  ,, 3. Victoria
Florești 23 p (23—19) ... pe ulti-

ne-au fost transmi- 
corespondenții noș- 

din localitățile res-



Corespondentă din Sevilla

PATINATORI ROMÂNI VICTORIOȘI 
CUPA VARȘOVIEI”

ECHIPA DE HANDBAL
> 9 A ROMÂNIEI

VARȘOVIA, 30 (Agerpres). — 
In prima zi a competiției in
ternaționale de patinaj viteză 
„Cupa Varșoviei", ce reunește 
în capitala poloneză concurențl 
din șase țări, proba feminină

La zi

SUPERCUPA
POLOULUI -

IN FAMILIE I

de 500 m a revenit sportivei 
românce Ileana Cleteșteanu cu 
timpul de 44,77, urmată de o- 
landeza Marga Prooter în 44,88. 
La 1500 m pe primul loc s-a 
clasat românca Mihaela Das- 
călu — 2:15,50, urmată de
coechipiera sa Cerasela Hordo- 
bețiu — 2:16,83. La multiatlon 
conduce Dascălu, urmată de 
Hordobețiu și Prooter.

în concursul masculin proba 
de 3000 m a fost cîștigată de 
polonezul Krisak — 4:15,52, ur
mat de olandezul Hogerbort — 
4:23,25 și Tiberiu Becze (Româ
nia) — 4:23.29.

ÎNVINGĂTOARE
IN OLANDA

AMSTERDAM, 30 (Agerpres). — 
Turneul internațional masculin 
de handbal de la Haarlem 
(Olanda) a fost cîstigat de se
lecționata României, urmată în 
clasamentul final de formațiile 
Cehoslovaciei, Poloniei, Olandei, 
Belgiei șl Turciei. în meciul 
decisiv, handbaliștii români au 
întrecut cu scorul de 23—18 
(12—7) echipa Cehoslovaciei.

CAMPIONUL VA FI DECIS LA FINIȘ 
galității, dar emoțiile abia tre
cuseră. Și n-au fost puține. 
Deci, 8,5—8,5...

între timp, a luat sfîrșit și 
open-ul internațional de Ia Se
villa, ajuns la a XVI-a ediție. 
A cîștigat marele maestru Y. 
Murey (Israel, cu 7,5 puncta 
din 9 posibile), iar lui i-au ur
mat patru egali: J. Hodgson 
(Anglia), G. Sax (Ungaria), I. 
Sokolov (Iugoslavia) și J. Ta

cite

Mar surpriză in lumea 
sportului cu mingea pe apă: 
ambele trofee puse în joc 
pentru cluburile de pe bătrî- 
nul continen au revenit e- 
chipelor Italiene ! Cupa Cam
pionilor are de-acum, o a 
doua formație peninsulară in 
palma’res; la zece ani după 
un succes naiolitan, a venit 
cu totul neașteptata izbindă 
a bun*ei noastre cunoștințe 
Sisley Pescara care-și sărbă
torea în vară cea dinții vic
torie în campionatul națio
nal. Și cîr.d te gîndești că 
jucătorii (italieni) din „șap- 
tele faimosului (spaniol) Es- 
tiarte a. avut, fără doar și 
poate, sa să cind au ieșit din 
bazinul piteștean, în urmă cu 
o lună invi tși numai la 
două goluri de Dinamo, ca- 
lltlcindu-se tn rlnaîa C.C.E. 
in ultima repriză a partidei 
din stațiunea de la ~ " * 
tică. .

In Cupa Cupelor s-a im
pus PoslUipo după un retur 
cu o poveste aparte, redată 
pe scurt de clujeanul Radu 
Tlmoc, unul din arbitrii fi
nalei de la Napoli: „La ex
pirarea celor 18 de minute, 
era 9—a pentru gazde, adică 
exact scorul la care ciștigase 
prima manșă Jug Dubrovnik. 
Numai că, cn 15 secunde îna
inte de final, Djuho, căpita
nul formație' iugoslave și al 
naționalei ce deține titlul 
mondial, scăpase singur cu 
portarul, ratine incredibil — 
egalarea și... trofeul. In pre
lungiri, italienii au fost mal 
proaspeț.. ciștigind cu 13—10, 
cinci din totalul de goluri fi
ind marcate de internaționa
lul Potiglione. Și am văzut 
zeci de spectatori aruneîn- 
du-se, de bucurie, In apă. îm
brăcat!...“

Astfel incit, eveniment fără 
precedent, două formații ita
liene vor mergi la ZUrtch 
spre a juca Supercupa polcu
lui european.

Geo RAEȚCHI

Adria-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
AUTOMOBILISM > Cursa pen

tru Formu a IU desfășurată la 
. Macao a revenit pilotului irlan

dez Martin Donnelly.
BIATLON • Proba de 10 km 

de la Novosibirsk a fost cîștigată 
de sportivul sovietic Viktor An
dreev. cu timpul de 35:08.

CICLISM • După opt etape, 
în cursa din Mexic con
duce rutierul mexican Salvador 
Esquival. urmat în clasament la 
28 secunde de coechipierul său 
Martin Esparza. © Cursa de 
șase zile de ’a Zurich s-a în
cheia* cu victoria cuplului Urs 
Freuler (Elveția) — Dietrich 
Thurau (R F. Germania), care a 
totalizat 1*33 puncte.

CĂLĂRIE • Proba de dresaj 
de la Bruxelles, contînd pentru 
„Cupa Mondială", a fost cîștigată 
de vest-germanul Jan Bemelmans, 
cu 66,20 p L-a urmat america- 
nu Robert Dove — 65 12 p și 
danezul Nils Haagensen — 62,83 p.

HANDBAL > în etapa a 16-a a 
campionatului masculin al R. F. 
Germania, echipa Tusem Essen, 
viitoarea adversară a formației 
Steaua București în „Cupa Cam
pionilor Europeni", a învins în 
deplasare cu 21—20 (13—10) echi-

C.M.U. DE TENIS DE MASĂ
SOFIA, 30 (Agerpres). La So

fia au început întrecerile celei 
de-a 6-a ediții a Campionatului 
Mondial Universitar de tenis de 
masă. Iată primele rezultate în
registrate în turneul pe echipe : 
masculin : Polonia — Algeria 
5—0 ; Brazilia — Anglia 5—2 ; 
Japonia — Cuba 5—0 ; feminin: 
Iugoslavia — Peru 3—1 ; Aus
tria — R.F. Germania 3—0 ; Po
lonia — Canada 3—2 ; Franța— 
Brazilia 3—0 ; Anglia — Al
geria 3—0

pa MTSV Schwabing.
LUPTE LIBERE • Cupa Mon

dială, desfășurată la Ulan Ba
tor, s-a încheiat cu victoria echi
pei U.R.S.S., urmată de R. P. 
Mongolă, S.U.A., Cuba, Japonia 
și Australia.

S-ar putea, nimeni nu se 
îndoiește de ^ceasta, ca riva
litatea’ celor doi corifei ai șa
hului, care-șl dispută titlul 
mondial, să nu-și găsească re
zolvarea decît după a 24-a 
partidă. Pînă atunci, crește 
fluxul de spectatori spre sala 
Teatrului „Lope de Vega", a- 
colo unde aspra bătălie pentru 
desemnarea campionului mon
dial în minunatul sport al 
minții se apropie de finiș.

De ce s-a întrerupt partida 
a 17-a? A fost o remiză sim
plă, zic unii, care nu mai ne
cesita reluarea ei a doua zi. 
Ei bine, n-a fost chiar așa. 
Se pare că Garri Kasparov a 
avut o noapte de insomnie, 
și-a trezit întreaga echipă de 
antrenori șl secundanți înainte 
de ivirea zorilor, pentru a le 
arăta o posibilitate ascunsă a 
adversarului său în poziția de 
întrerupere. Anume, un sacri
ficiu de turn pe „d6" în schim
bul a doi pioni negri, care ar 
fi dat posibilitatea lui Anatoli 
Karpov să joace pentru victo
rie. Analiza minuțioasă a po
ziției 1-a pus în lumină toate 
secretele și lată motivul pen
tru care, după reluarea jocu
lui, n-au mai fost efectuate 
decît alte cinci mutări. Era, 
tntr-adevăr, o simplă formali
tate înainte de consemnarea e-

lavera (Spania), toți ’ cu
7 puncte. Ca o curiozitate, una 
din partidele centrale, cea din
tre Hodgson și Talavera, a în
ceput la ora 17,30 după-amiază 
și s-a încheiat a doua zi dimi
neața, la 7,30. Iată cum poate 
fi decisivă — și la șah... — 
pregătirea fizică.

Sînt tn curs de desfășurare 
lucrările Congresului Federa- 
rației Internaționale de Șah 
(F.I.D.E.). Printre primele hotâ- 
rîri adoptate este șl aceea care 
ratifică datele Campionatelor 
Mondiale pentru copii șl ju
niori (pînă la 16 ani), care se 
vor desfășura anul viitor. în
tre 24 iulie șl 7 august, în 
România.

Elisabeta POLIHRONIADE
Mare maestră internațională 

30 noiembrie 1987

Fatbel meridian»
SPRINT... INTlRZIÂT IN PRELIMINARIILE CE.

deja 7 echipe 
turneul final al 

Meciurile care 
în decembrie 
seria Jocuri- 

pozițli mal

Se cunosc 
eaillficate în 
C.E. diin 1988 
mai urmează 
fac parte din 
lor pentru eventuale _ 
bune în clasament. De pilda, mîi
ne seară sînt programate două 
partide. în GRUPA A 5-a, La 
Budapesta, echipa Ungariei sus
țin- ultimul joc du Cipru și în 
cazul victoriei gazdele se vor 
clasa oe locul al treilea. (în a- 
ceastă grupă se va rejuca parti
da dintre Olanda și Cipru — 9 
decembrie — în care olandezii au

prima șansă pe teren propriu 
chiar cu porțile închise) și in a- 
ceastă variantă, meciul de la Ate
na al olandezilor cu Grecia nu 
mai are importanță pentru că ei 
se vor afla pe primul loc. Tot 
mîine, are loc ultima partidă din 
GRUPA A 7-a î Luxemburg 
Scoția. Firește, scoțienii sînt 
voriți și dacă vor obține victoria 
ei vor ocupa locul 3, după Ir
landa (calificată) șl Bulgaria. 
Sîmbătă, în GRUPA A 2-a, la 
Milano, Italia (deja promovată în 
tumeui final) susține 
partidă, cu Portugalia.

fa-

uiltima

CAMPIONATE, CUPE
• Rezultate din etapa a 14-a 

în BULGARIA : Sredet — Sla
via 3—1; Cemomoreț — Lokomotiv 
Oreahovița 4—0; Lokomotiv Plov
div — Lokomotiv Sofia 3—0 ; Sli- 
ven — Spartak Varna 4—1 ; vi- 
toșa — Vrața 4—2 ; Blagoevgrad— 
Trakia Plovdiv 1—1. Clasament : 
1. Sredet — 23 p ; 2. Vitoșa — 
22 p; 3. Slavia 19 p.
• în etapa a 21-a a campio

natului franței, lidera clasa
mentului, echipa Monaco, a ter
minat la egalitate 0—0, meciu' 
disputat în deplasare cu Le Ha
vre. Alte rezultate : Marseille — 
Bordeaux 1—0 ; Lens — Cannes

Nan- 
Auxe-

0—0 ; Metz — Lille 3—1 ; 
tes — St. Etienne 2—3 ;
rre — Toulon 0—0 ; Toulouse — 
Paris St. Germain 2—1; Nice — 
Brest 2—0 ; Racing Paris — La
val 1—0 ; Montpellier — Niort 
1—0. Clasament : 1. Monaco — 31 
p ; 2. Racing Paris — 27 p ; 
Bordeaux — 26 p.
• în SPANIA (etapa a 12-a), Real

3.

PREOCUPĂRI PENTRU O CONTINUA CREȘTERE CALITATIVĂ
(Urmare din pag. 1)

pe fondul unei baze materiale 
capabile să asigure dezvoltarea 
corespunzătoare a acestui 
sport.

Continuind „clasamentul”, lo
cul următor ar reveni handba
lului — „cel mai popular sport 
după fotbal", după cum afir
ma I. Mihăescu, secretar al 
C.J.E.F.S. —, Mureșul Electro
mureș, la fete, și A.S.A. Elec
tromureș, la băieți, fiind echi- 
pele-fanion, de aici pornind 
spre loturile naționale de se
niori sau tineret Esztera Ma- 
tefi. Eva Mozsl, R. Moldovan. 
C. David etc., antrenorii Gb- 
Ionescu, V. Pop, Șt. Orban etc 
aducînd iubitorilor acestui 
sport satisfacția unor rezultate 
deosebite, printre care cîștiea- 
rea ..Cupei României" șl, con
secință firească, prezenta (pen
tru prima oară) unei formații 
(Mureșul) în cupele europene. 
Ar mai fi de spus că existen
ța unui puternic campionat ju 
dețean, ca și strădaniile C.S.Ș 
Tg. Mureș și C.S.S. și Voința 
Sighișoara conduc la „o valoa
re ridicată a handbalului nos
tru, valoare pe care dorim să 
o sporim prin rezultate și mal 
bune", după cum ne spunea S i 
veta Evi, secretar al C.J.F.17

Tenisul de masă se înscrie 
la rîndul său. printre diseto”- 
nele cu tradiție șl rezu'to*'- 
printre acestea înscriind’!--/ 
medaliile de aur și arein’ /'*''■ 
nute de Kinga Lohr la C F. d- 
juniori sau Balcaniada d- 
nioare. ca și locul secund ’■ 
C.N. al formației de b*1"»'

meritul revenind, desigur, 
antrenorilor de 
rul 1JGCL (I. 
covei, P. Pal), 
pârilor intense

Fără îndoială, de la volei și 
baschet se așteaptă mult mai 
mult, performanțele înscriin- 
du-se în nota generală a aces
tor jocuri pe plan național: a- 
dică medie. Nu negăm efortu
rile depuse la A.S.A. Eiectro- 
mureș, Metaiotehnica (volei) și 
Comerțul (baschet), dar pre
zența în plutoanele secunde 
ale diviziilor ne indică și mai 
mult adevărata cotă valorică. 
Cauze? Mai multe, printre care 
fluctuațiile de jucătoare și pro
ducția insuficientă a C.S.Ș. sin’ 
nrintre cele principale.

Clubul Electromureș se men 
tine în frunte și prin secția de 
hochei, ale cărei strădanii nu 
sint de neglijat (5 jucători în 
lotul de tineret, locul I în se
ria a doua), antrenorul A. Cor- 
mașiu încercînd să alcătuiască 
o echipă competitivă pe plan 
național, dar calea pînă la marea 
ip-formanță este încă foarte 
'ungă. Rugbvul, ivit din pasiu
nea unor vechi Dracticanți ve- 
niti la Tg. Mureș în diverse 
domenii de activitate, a 
nrima formație 
'Transportul), 
z-iiile majore 
'Ha si a-i
‘*u a nu 
■to-uluf.

" nar nr’n

"ebule într-”n

Si 
la Constructo- 
Lohr, C. Ma- 

dar și preocu- 
ale clubului.

adus 
mure^eană 

în divizie, dar si 
pentru a o conso- 
cnns’st^nt* pen- 
aiun”e asemenea 

supra vietu’este

da
se 
care 
imcre’urări coniun- 

n-eton^indu-se în fond
CC 

alto'

Sint, oare, așadar, mulțumiți 
mureșenii de rezultatele echi
pelor lor? Un răspuns l-am a- 
flat de la G. Koșa, președin
tele C.J.E.F.S.: „Și da, și nu. 
împlinirile, ca și lipsurile, rc- 
găsindu-sc în rezultatele mun
cii fiecărei formații, fiecărei 
secții sau club. Dacă judecăm 
strict la nivelul județului, am 
găsi suficiente motive de sa
tisfacție. Dar dacă lărgim sfe
ra la afirmarea internațională, 
Ia contribuția privind alcătu
irea unor loturi reprezentative 
puternice, atunci... barometrul 
este in scădere. Sint multe 
cauzele, unele vizîndu-ne direct 
— lipsa bazei de masă de ca
litate pentru jocuri, selecția 
insuficientă, muncă, deseori, 
de mintuială etc. —, altele sint, 
aș zice, indirecte, dar extrem 
de importante: lipsa obligativi
tății ca echipele de „A“ să aibă 
si juniori, lucru pe care vechi
le regulamente îl prevedeau: 
dispariția valorică și, chiar, nu
merică a cluburilor universita
re, altădată puternice centre 
din sfera jocurilor; orientarea 
greșită a unor federații; ale 
căror minime cerințe facilitează 
antrenorilor și sportivilor aco
perirea < 
a fel de 
■-> ■toamnă 
plicit. Ia 
pune, tic 
putem face mai mult? Indiscu- 
‘-hil. da. Si sînt*m hotărîți să 
n" aducem pe viitor o contri
buție si mai substanțială Ia ob- 
‘!n»-ea de către sportul româ- 
p"sc a unor noi și frumoase 
succese".

cu ... plapuma ușoară 
fel de prevederi care 
ia comoditate și. im- 
mediocritate etc. Se 

asemenea, întrebarea:

Madrid a învins pe teren propriu, 
cu 3—1, pe Mallorca, în timp ce 
Atletico Madrid a terminat 
egalitate, 2—2 în deplasare, 
Zaragoza. Alte rezultate : F.

la 
cu
C. 

Barcelona — Cadiz 3—1; Murcia — 
Betis Sevilla 2—0 ; Real Socie- 
dad — Vigo 3—2; Valladolid — Lo- 
grones 1—0 ; Gijon — Sabadell 
3—o ; O sa suna — Bilbao 
F.C. Sevilla — Espanol 
lona 2—2. 
Madrid 
drid — 
15 p.
• în optimile de 

„CUPEI R.D, --------
mo Dresda a învins cu 2—1 
Wiismut Aue, iar FC Karl Marx 
Stadt a dispus cu 1—0 de Union 
Berlin. Alte rezultate : Halle — 
Brandenburg 1—0 ; Lokomotive 
Leipzig — Rot Weiss Erfurt 2—1; 
Rostock — Cottbus 3—2.

O După 22 de etape, în AUS
TRIA continuă să conducă Rapid 
Viena, cu 36 p, urmată de Aus
tria Viena — 28 p și Grazer A.K. 
— 27 p. Rezultate : Sturm Graz— 
Grazer A.K. 1—1; F.C. Vienna — 
F.C. Tirol 3—1 ; Linzer A.S.K. — 
Klagenfurt 0—0 ; Rapid Viena — 
Austria Viena 2—1 ; Mod-ling — 
Voest Liinz 1—6 ; Admira Wao 
ker — Wiener Sportklub 6—2.
e L? Nicosia, în C.E. de juniori, 

selecționatele Ciprului și Ceho
slovaciei aiu terminat la egali
tate : 0—0.

3-1 ;
Barce-

RealClasament : 1.
— 21 P ; 2. Atletico Ma-
17 p : 3. Real Sociedad —

finală ale
GERMANE", Dyna-

* ‘ pe

Din dosarul dopingului

SANATATEA SPORTULUI
4

în calitatea sa de președin
te al Comisiei Medicale a Co
mitetului Internațional Olim
pic be'gianul Alexander De 
Meerode luptă pe toate căile, 
de aproape t*n sfert de veac, 
împotriva dopajului în sport, 
împotriva celor care — cum 
el însuși a tot repetat-o — 
„atentează la puritatea fe
nomenului, favorizînd obține
rea de recorduri ou orice 
preț, fabricînd recorduri min
cinoase". O vreme, se părea 
că demersul lui De Meerode, 
„foc încrucișat" susținut de 
un număr crescut de specia
liști și La fe de important, 
de apărători ai frumuseții și 
curățeniei sportulud, va ajun
ge să fie !ntr-o bună zi în
cununat de izbîndă, numărul 
celor găsiți „pozitiv" în urma 
controalelor (obligatorii la 
marile competiții) scăzînd sau 
rămînînd măcar staționar. 
Numai că, de la un timp, 
așa-zisuil procent acceptat de 
..vinovății dovedite sau întîm- 
plări nedorite", în jur de 
1,5% din totalul analizelor e- 
fectuate, e ' >t mai des de
pășit. în 1986 de pildă, invo
ca De Meerode într-un inter
viu încrediir at recent ziaru
lui „Sovietski Sport", procen
tul a urcat pînă Ia 1,89% (623 
de rezultate pozitive) pe plan 
mondial în une'e țări — cu 
trimitere Imediată la Franța 
si Statele Unite — depășind 
chiar 2%. Cu atît. mal neli
niștitoare se înfățișează situa* 
țîa, cu ci‘ în „hora dopin
gului au intrat din eroare 
sau cu intenție (cine să pre
cizeze unde începe una și se 
termină cealaltă ? !), și nu
me! uno- performeri, cele 
mai discutate — și mal tris
te — cazuri ale anului 1987 
fiind cele ale atlete! elveție-

ne Sandra Gasser, privată de 
medalia de bronz a „mondia
lelor" de atletism de la Ro
ma (1 500 m) șl al cicliste' 
Jeannie Longo campioană a 
lumii și, în vară, cîștigătoare 
a Turului Franței !

Amintind cu mîhnire, toa
te acestea, președintele Co
misiei Medicale a C.I.O. a 
subliniat că lupta împotriva 
dopingului se va înteți, prin 
toate mijloacele, sub toate 
formele. Mal tntîi că alte și 
alte 
lu-1 
tort 
vor 
vor 
nului antidoping. Apoi 
sancțiunile vor deveni, 
excepție neîndurătoare, 
găsiți in culpă rlsclnd 
chiar la prima abatere 
scoaterea din viața sportivă 
(în orezent, pedeapsa e de 
2 ani), tn sfîrșit, deși lista 
proiectelor este mult mai 
lungă, o tehnologie dintre ce
le mal noi inclusiv calcula
toare, va fi implicată In acti
vitatea de testare. Numărul 
laboratoarelor de cercetare a- 
fectate întreprinderii respec
tive va spori In așa fel în - 
eît, în anii Imediat următori, 
circa 80 000 de sportivi 
□oată fi verificați, fată 
32 982 în 1986

Sigur că drumul pe care 
vizează aboli-ea practicii do
pingului nu e nici simplu, 
nici scurt. Dai faptul că de-a 
lungul Iul exigența șl perse
verența vor crește, după cum 
■xpllca De Meerode, repre
zintă un semn tmbucurăto- 
menit să readucă sportu' 1" 
sănătatea toi inițială. în pla" 
fizic șl mora1

discipline, inclusiv fotba- 
(la Euro 88. eîte 2 jucă- 
din fiecare formație se 
prezentp la control), se 
supune rigorilor exame- 

antidoping. că 
fără 

cei

să 
de

se
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