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ta Palatul Consiliului__  _,___ __ „ de 
Stat au continuat, marți dimi
neața, convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și secretarul 
general al Partidului Baas Arab 
Socialist din Siria, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad.

In aceeași atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă și Înțele
gere reciprocă, cei doi condu
cători de partid și de stat au 
reluat schimbul de păreri în 
legătură cu dezvoltarea relați
ilor bilaterale. Totodată, au 
fost abordate aspecte actuale 
ale vieții politice internațio
nale. O atenție deosebită s-a 
acordat problemelor referitoare 
la oprirea cursei Înarmărilor, 
subliniindu-se însemnătatea tre
cerii Ia măsuri concrete de 
dezarmare, în primul TÎnd de 
dezarmare nucleară, de elimi
nare a pericolelor de război.

In cadrul convorbirilor, pre
ședintele Hafez Al-Assad a pre
zentat poziția Siriei în legătură 
eu situația din Orientul Mij
lociu, cu. căile și modalitățile 
de soluționare a problemelor 
din această parte a lumii.

Președintele Nicolae Ceausescu 
a reafirmat poziția României 
privind rezolvarea globală a 
problemelor din Orientul Mij
lociu, instaurarea unei păci trai
nice și juste în această regiu
ne., pe baza retragerii Israelu
lui din teritoriile arabe ocu
pate, a soluționării problemei 
poporului palestinian, prin re
cunoașterea dreptului său la 
autodeterminare — inclusiv la 
crearea unui stat propriu, in
dependent —, prin asigurarea 
integrității, suveranității si 
securității tuturor statelor din 
zonă. S-a relevat că, în vederea 
înfăptuirii acestor obiective, 
este necesară organizarea unei 
conferințe internaționale, sub 
egida O.N.U., la care să parti
cipe toate părțile interesate, in
clusiv Organizația pentru Eli
berarea Palestinei — ca re
prezentant unic si legitim al 
poporului palestinian —, precum 
și Israelul și membrii perma
nent! ai Consiliului de Securi-

poporului palestinian —,

nențî al Consiliului de 
tate.

Examinînd o serie de aspecte 
ale situației economice mon
diale, cei doi conducători de 
partid și de stat au apreciat că 
este necesară intensificarea 
eforturilor pentru lichidarea 
subdezvoltării și edificarea u- 
nei noi ordini economice inter
naționale, condiție de bază a 
asigurării păcii și securității 
popoarelor. Cei doi președinți 
au reliefat, in acest context, 
însemnătatea convocării unei 
conferințe internaționale, in 
cadrul O.N.U., la care să parti
cipe, în condiții de egalitate, 
atît țările în curs de dez
voltare, cît și țările dezvoltate.

La încheierea celor două 
runde de convorbiri, care au 
avut loc in cursul zilei de ieri, 
președinții Nicolae Ceaușescu

ex- 
re-

Iși Hafez Al-Assad și-au
primat satisfacția față de 
zultateie vizitei, ale dialogului 
purtat, care se inscriu ca un 
moment important în dezvol
tarea colaborării reciproc a- 
vantajoase dintre România și 
Siria. S-a subliniat faptul că 
extinderea pe multiple planuri 
a conlucrării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre este 
in folosul reciproc, al cauzei 
păcii și’ înțelegerii internațio
nale.

In legătură cu rezultatele vi- 
zitei, ale convorbirilor româno- 
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însemnări de la I.E.E.L.I.F. Vrancea
siriene la nivel înalt a fost 
adoptat un comunicat comun.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și secretarul general al Parti
dului Baas Arab Socialist din 
Siria, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, 
au semnat, marți, în cadrul u- 
nei ceremonii care a avut loc la 
Palatul Consiliului de Stat, A- 
cordul-program privind dezvol
tarea pe termen lung, a coo
perării economice și tehnice și 
a schimburilor comerciale in
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Arabă Siriană.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și secretarul general al Parti
dului Baas Arab Socialist din 
Siria, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, 
au vizitat, marți, o serie de 
obiective de intereă social-edi- 
litar și cartiere de locuințe din 
municipiul București.

După ce a străbătut principa
lele artere din centrul orașului 
șl o parte a noului cartier Crin- 
gași, coloana de mașini s-a 
oprit Ia complexul hidrotehnic 
Ciurel, realizat de curînd, o da
tă eu Iacul de acumulare de pe 
Dîmbovița. Aici au fost înfăți
șate principalele obiective ale 
proiectului de amenajare com
plexă a riului Dîmbovița, pro
iect elaborat din inițiativa 
directă a secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii, to - 
varășul Nicolae Ceaușescu.

In continuare, s-a vizitat Bu
levardul Victoria Socialismului. 
Au fost prezentate, cu acest 
prilej, principalele ansambluri 
arhitectonice care conturează 
profilul viitorului centru poli- 
tlco-administrativ al Capitalei.

S-a vizitat apoi Complexul 
comercial-agroindustrial „Uni
rea* — realizare deosebită pe 
linia dezvoltării rețelei comer
ciale a Capitalei.

Cea de-a doua magistrală a 
metroului bucureștean — obiec
tiv edilitar de larg interes 
cetățenesc, dat in folosință la 
finele lunii octombrie, a fost 
vizitat de cei doi președinți, cu 
un tren special, pe distanta 
Piața Universității — Piața 
Aviatorilor.

i

I
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In vara lui ’84 iubitorii spor
tului vrîncean au trăit cu mare 
bucurie clipa tn care echipa de 
rugby „Hidrotehnica" Focșani 
promova în Divizia A. Prin 
acest rezultat meritoriu, aso
ciația sportivă a întreprinde
rii de execuție și exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare (I.E.E.L.I.F.) Vrancea, 
asociație înființată de un an, 
punea bazele unei 
„cărți de vizită".

„Noua conducere a 
ne spune inginerul

frumoase

unității —
Corneliu

Prunache, vicepreședintele aso
ciației sportive — a cău
tat să folosească toate căile 
creșterii productivității muncii, 
îmbunătățirii rezultatelor*. Pe 
lîngă metodele „tradiționale", 
directorul întreprinderii, ingi
nerul Liviu Huzună, a propus 
și mărirea numărului secțiilor 
asociației, astfel incit să fie 
satisfăcute toate preferințele și 
să sporească contribuția spor
tului la întărirea capacității de 
muncă.

Secțiilor de rugby (președin

te Viorel Istratc, antrenor B- 
manuel Ene) și fotbal (pre
ședinte Vasile Darie, antrenor 
Aurei Sereda) H a-au adăugat 
voleiul feminin (președinte 
Mihai Șerbu, antrenor Marian 
Rădulescu) și sport de masă 
(președinte Adrian Roșianu), 
numărul membrilor asociației 
depășind acum 1 600.

Prima ediție a campionatului 
intern, desfășurată anul trecut, 
cu participarea a 15 echipe, 
s-a bucurat de un frumos suc-

Liviu AXENTE, coresp.

(Continuare în pag. t-3)

Finalele „naționalelor44 de șah

LA FEMININ, BARAJ PENTRU TITLU
Finișuri spectaculoase și deo

sebit de 
finalele 
nale de 
în parte 
tători de lauri.

La București, In cursa 
tru titlul de campioană a 
au mai rămas două concurente 
și după încheierea turneului. 
Marea maestră Margareta Mu- 
reșan și maestra internațională 
Eugenia Ghindă își împart pri
mele locuri în clasament, la 
egalitate de puncte, ele urmînd 
să susțină tn continuare un 
meci de baraj pe distanța a 4

strînse, în amîndouă 
Campionatelor Națio- 
șah, au rezolvat 
problema noilor

doar 
pur-

pen- 
țării

partide. în ultima rundă, re
mize au fost partidele decisive 
Mureșan — Stanciu și Ghindă — 
Băduiescu, ca și ~ 
Jicman, Stanca 
Stroe — Chiricuță 
Boicu. Baumstark 
Kun, iar Ganț la

Iată clasamentul final: 1—2. 
Margareta Mureșaa (Electro
motor Timișoara) și Eugenia 
Ghindă (Politehnica București) 
10,5 puncte (din 15 posibile), 
3—4. Gabriela Stanciu (Poli
tehnica București) și Gertrude 
Baunistark (Electromotor Timi
șoara) 10 p,’ 5. Ligia Jicman

Duminică — 
— Popescu, 
și Kozma — 
a ciștigat la 
Caravan.

(A.E.M. Timișoara) 9 p, 6. Cris
tina Băduiescu (Electromotor 
Timișoara) 8,5 p; 7. Mădălina 
Stroe (I. T. București) 8 p; 8. 
Mariana Duminică (Mecanică 
Fină București) 7,5 p; 9—12. 
Iudita Chiricuță (A.E.M. Timi
șoara), Edit Kozma (I.P.L. Tri
cotajul M. Ciuc), Ildiko Kun 
Minescu (Mecanică Fină Bucu
rești), Cristina Stanca (Metalul 
București) 6,5 p; 13. Smaranda 
Boicu (Metalul București) 5,5 p; 
14—15. Otilia Ganț (Electromo
tor Timișoara) și Lavinia Po
pescu (C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin) 5 p; 16. Mariana Cara
van (Voința Rm. Vîlcea) 4,5 p. 
Arbitrii finalei, L Gongu și 
H. Candea.

(Continuare tn pag 2-3)

Azi, in Divizia A de fotbal

MECIUL DINAMO-STEAUA DOMINĂ ETAPA A 14-a
CLASAMENTUL

1. STEAUA 13 12 1 0 53- 9 25
2. Dinamo 13 12 0 1 33- 9 24
3. Oțelul 13 7 2 4 16-13 16
4. Victoria 14 7 1 6 21-17 15
5. „Poli" 13 5 4 4 17-14 14
6. F.C. Argeș 13 5 4 4 15-15 14
7. Flacăra 13 5 4 4 14-16 14
8. Corvinul 12 6 1 5 24-18 13
9. Univ. Cv. 13 5 3 5 19-20 13

10. F.C. Olt 13 8 1 6 18-25 13
11. F.C.M. Bv. 13 3 5 5 18-15 11
12. „U“ 13 3 5 5 13-16 11
13. A.S.A. 13 4 1 8 20-30 9
14. Sp. Stud. 13 3 3 7 12-22 9
15. Petrolul 13 3 3 7 12-24 9
16. S.C. Bacău 13 2 5 6 10-24 9
17. Rapid 13 2 4 7 10-21 8
18. C.S.M. Sv. 13 2 3 8 11-28 7

• La Tg. 
obținut in 
campionat 
penultima 
mari „dacaje1. 
col: Oțelul • Victoria ii primește pe brașoveni cu gindut la 
locul 3 • La Moreni, Flacăra are prima șansă, dar și „Poli* 
vine cu atuul unei frumoase ascensiuni • La Cluj-Napoca, 
„acum ori niciodată* pentru... Rapid • Băcăuanii, încurajați 

de punctul cucerit la Galați, vizează un loc mai bun.

După Campionatele Naționale de haltere

PRINTRE CELE 15 NOI RECORDURI ÎNREGISTRATE
SE ÎNTREVEDE VREUNUL... MONDIAL?

Cu riscul de a ne repeta, 
vom spune că marele cîștig al 
Campionatelor Naționale de 
haltere ale seniorilor l-a repre
zentat media de vîrstă a com
petitorilor, situată undeva în 
zona cifrei 18 I Faptul eă opt 
din ced zece oampioni la total 
(excepțiile numindu-se Matees 
— la 60 kg și Tufă — la 110 
kg) sînt încă ța vîrsta junio
ratului, unii dintre ei puțind 
evolua la această categorie 
competițională încă doi ani 
(cazul lui Cihărean, Oprea. 
Osiae), cele 15 noi recorduri 
ale țării (6 la seniori), apari
ția unui lider la o categorie 
deficitară tn ultima vreme 
(Udrea, la +110), cu rezultate 
apropiate de cele cu care la

„mondialele* de juniori din 
acest an s-au cucerit medaliile 
de aw — toate acestea, veți fi 
de acord, se constituie intr-o 
frumoasă promisiune. S-a văzuit 
limpede că la multe secții din 
țară nu se stă cu brațele încru
cișate. că avem antrenori iscu
siți șl harnici, neobosiți in a 
depista șl forma campioni: Di
namo București (3 titluri la to
tal), Steaua (2), Olimpia (2) me
rită felicitările noastre, dar a- 
lături de ele se cuvin amintite 
și secțiile de profil de la 
C.S.M. Bistrița. Clujeana și 
Rapid, unde (au arătat rezul
tatele) s-a muncit bine. Vîrfu- 
rile unei generații, evidențiate 
acum la Bistrița, oonturează o 
frumoasă platformă de lucru, de

pe care se poate porni la drum 
cu îndreptățite nădejdi. N-ar fi 
drept să Încheiem lista enu
merărilor pozitive fără a con
semna organizarea fără cusur 
a întrecerii, atît farurile de re
sort din Bistrița, cit și fede
rația de specialitate demon s- 
strînd că aiu ajuns la o re
marcabilă experiență în mate
rie. Ni<£ nu se putea altfel...

Considerăm însă că ar fi o 
greșeală sâ rămînem cu privi
rile ațintite doar „în sus“, spre 
acest mănunchi de tinere talen
te și să nu observăm și unele 
aspecte mai puțin îmbucurătoa
re. De pildă, «faptul că la unele 
categorii s-au înregistrat re-

Mureș, A.S.A. este avizată de „draw*-ul ploieștean 
Trivale • Sucevenii pregătesc a treia victorie in 

deși (uneori) cu Corvinul nu-i ușor • La Pitești, 
repetiție generală pentru... Verona • După două 
' >*, Universitatea Craiova in fața unui nou obsta-

Cămătaru, intre Belodedici și Bolbni, „asistat" de Rednic. Va 
fi acesta și „careul" derbyului de astăzi 7 Foto: Aurel D. NEAGU

PROGRAMUL ETAPEI
Tg, Mureș : A.S.A. - Petrolul
București : Dinamo - Steaua

(stadionul Dinamo)
Suceava : C.S.M. - Corvinul
Pitești : F.C. Argeș - Sportul Studențesc
Craiova : Universitatea - Oțelul
Moreni : Flacăra - „Poli* Timișoara
Cluj-Napoca : „u* - Rapid
Bacău : Sport Club - F.C. Olt
București : Victoria - F.C.M. Brașov

(se dispută miine pe

Toate partidele încep la ora 13.

stadionul
Sorin SATMARI

(Continuare în pag. a 4-a)



Liceul

FîtCAflE SPORT IȘI ARE PRACTICANIU SAI

Ecaterina Teodoroiu

ECHIPA C.S.Ș. RĂDĂUȚI, CAMPIOANĂ
LA LUPTE GRECO-ROMANE (CĂDEȚI)

împreunăAm încercat 
cu profesorul de educație fi
zică George 
să cunoaștem prioritățile 
sport ale elevilor de la Liceul 
industrial energetic „Ecate
rina Teodoroiu" din Tg. Jiu... 
Operație foarto dificilă ! Ini
țial, după un -prim sondaj, am 
fost tentați să credem că 
luptele exercită cea mai mare 
atracție asupra colectivului 
(de peste 1000 de elevi) 
învață aici, avînd cel 
doi sportivi „de 
perspectivă", cum afirmă 
trenorul Alexandru' Motorga, 
coordonator la Centrul Națio
nal de pregătire olimpică 
pentru lupte libere-juniori, 
care își are sediul chiar în 
orașul de reședință al jude
țului Gorj. Ni 
Uzat : Nicolae
Oroian...

Conțin uind 
constatat, însă, 
mul se află foarte aproape de 
preferințele celor de la „Eca
terina Teodoroiu", ale eleve
lor mai ales. Dovadă : prezen
ța Gabrielei Șoitoman și ale 
colegelor ei de liceu, Carmen 
Covaci, Petronela Florescu și 
Carmen Palea, între frunta
șele probelor de alergări, pe 
oraș și chiar pe județ, „cele 
care — cum sublinia prof. 
Cîlniceanu — sînt colabora
toarele catedrei de specialitate 
in organizarea tuturor crosu
rilor și întrecerilor, pe clase, 
la sărituri și aruncări...”

Avansînd cu sondajul, iată 
că fotbalul ne-a pus într-o 
mare dilemă, de vreme ce nu 
mai puțin de 40 de echipe 
sînt prezente, din primele 
săptămini de școală și pină la 
vacanța mare, într-o competi
ție non-stop. In fine, handba- 

voleiul 
de 
de

Cîlniceanu — 
în

bună 
rodnică, de

sportul face casă 
activitate 
(elevii de aici se află, 
de ediție, printre prota-

care 
puțin 
mare 

an-

i-a și nomina- 
Vasile și Dorin

sondajul, am 
că și atletis-

Că
CU o 
masă 
ediție 
goniștii a două mari întreceri 
județene, „Cupa tinerilor 
gorjeni" și „Cupa* fetelor gor- 
jene") și, în perspectivă, și de 
performanță (aproape 200 de 
reprezentanți ai liceului sînt 
prezenți în diferite secții ale 
celor două cluburi sportive 
școlare din Tg. Jiu) nu mai 
constituie, pentru nimeni, o 
noutate. „Este o activitate 
sportivă care situează colec
tivul de la «Ecaterina Teodo
roiu» printre cele mai puter
nice Ș* mai harnice din Gorj" 
face precizarea, ca un fel de 
concluzie, prof. Emil Mindruț, 
secretar al

Noi i-am 
la cîteva 
Conferinței 
tidului. Competiții care 
nesc toate clasele (29), 
elevi, pe profesorii de specia
litate (lingă G. Cîlniceanu, V. 
Plugaru), dar și pe toți cei
lalți, în primul rînd pe pro
fesorii diriginți. Virginia Ga- 
vrilescu (fizică) ar fi, poate, 
exemplul cel mai convingă- 

- - -- ■ 0 explicație:
a Xl-a E, cuprinde 
cei mai mulți. Ama- 
și viitori performeri. 
Carmen Covaci (de 

mai amintit) și volei- 
„Deo- 
subli-

BACAU, 1 (prin telefon). Timp 
de două zile, saia de atletism 
din localitate a găzduit turneul 
final al Campionatului Național 
pe echipe la lupte greco-romane 
(cădeți). Organizat pe siste
mul turneelor individuale, ©u a- 
cumulare de puncte pentru e- 
chipele respective, concursul a 
constituit o reușită organizatorică 
pentru care merite deosebite re
vin organelor sportive locale. 
Acest „maraton“ al luptelo-r (s-au 
disputat peste 400 de meciuri în

do-uă zile) a scos tn evidență 
buna pregătire a tinerilor luptă
tori de la C.S.Ș Rădăuți, care 
s-au clasat pe locul 1 la șapte 
categorii de greutate cucerind și 
titlul de echipă campioană a ță
rii. Iată formațiile situate pe 
primei șase locuri: 1. C.S.ș. Ră
dăuți 59 p, l C.S.ș. Viitorul Pi
tești 40 p, 3. C.S.Ș. Steaua 37 p, 
4. C.S.M. Electromureș Tg. Mu
reș 33 p, 5. C.S.Ș Medgidia 28 p. 
t. C.S.Ș. Oradea 26 p. (S. NENI- 
TA — coresp.)

CLASAMENTELE 
DIVIZIEI A

a

REZULTATELE DIVIZIEI B DE VOLEI
etapa a 
secund.

seria I

de volei 
opta din
Iată re-

: Metalo- 
Tonlitana

C.J.E.F.S.
găsit pe elevi 

acțiuni dedicate 
Naționale a par- 

reu-
Pe

tor. Există și 
clasa sa, 
sportivii 
tori, dar 
ca atleta 
care am 
balista Rodi ea Măruță, 
camdată", 
nieze, cu

cum ține să 
discreție, diriginta...

Tiberiu STAMA

Iul, tenisul de masă, 
și baschetul polarizează, 
asemenea, atenția ’ a sute 
elevi și eleve...

Ce-i drept, condițiile oferi
te elevilor din acest liceu gor- 
jean pentru sport sînt demne 
de relevat: o sală 
X 18.60 
precum 
curtea 
„jocuri 
tism și 
zate prin efortul celor ce în
vață aici, dar si cu sprijinul 
întreprinderii energetice Ro- 
vinari.

(28.80 m 
m) excelent dotată, 
și spații suficiente, în 

liceului. pentru 
sportive", pentru atle- 
gimnastică, toate reali-

FINALELE DE ȘAH
(Urmare din pag. 1)

La Predeal, in finala mascu
lină, în frunte s-a distanțat 
marele maestru Florin Gheor
ghiu, dar decizia va fi cunos
cută abia după ultima rundă, 
de joi. Rezultatele de aseară, 
ț..-----_j_ _ ZZ _: Dumitrache —

Ștefanov — 
Nicolaide —

în runda a 16-a: 
Gheorghiu (—1, 
Tratatovici 1—0, 
Ciolac, Armaș — Biriescu, Pa
vlov — Marin, Grtinberg — 
Șubă remiză. S-au întrerupt 
partidele Ghițescu — Foișor și 
Ionescu — Ghindă. în clasa
ment: FI. Gheorghiu 10,5 p (a 
terminat partidele), P. Ștefanov 
9 p, O. Foișor 8,5 p (1), I. Ar
maș 8,5 p, M. Ghindă ( p (1), 
M. Pavlov și M. Șubă 8 p, C. 
Ionescu 7,5 p (1).

INVITAȚIE LA

în Divizia B-tineret 
s-a desfă-surat 
cadrul turului 
z uitatele :

FEMININ —
tehnica Tg. Mureș 
Toplița 3—1. Hidrotehnica Foc
sani — Penicilina II lași 3—0. 
A.C.M.R.I.C, Piatra Neamț — Fi
latura 'Fălticeni 3—0: (meciul Filatura Fălticeni — Metalotehnica 
Tg. Mureș din etapa a șaptea, 
s-a încheiat cu scorul de 3—1 
în favoarea echipei oaspete) : 
seria a Il-a : BRAICONF Brăila
— CHIMPEX Constanta 3—1. 
C.S.M. Otelul Tîrgoviste — A.S.S.U. 
Craiova 3—0. Comerțul Constan
ta — Chimia Tr. Măgurele 3—1 : 
seria a ni-a: Metal 33 București
— Voința București 3—0, C. P. 
București — Spartac STIROM 
București 0—3 (neprezentare) : 
Cal ulatorul București — I. T. București 3—0; seria a IV-a: 
G.I.G.C.L. Brașov — EXPLORMIN 
Caransebeș 3—0. MARATEX Baia 
Mare — Voința Zalău 3—1. Po
litehnica Timișoara — ..U“ Elec
tronica Cluj-Napoca 3—0.

MASCULIN — seria I :
T.M.N. Galati — PECO Ploiești 
3—0. Gloria Tulcea — Metalul 
Tîrgoviște 3—1. SARO Tîrgoviște
— C.S.M. Delta Tulcea 3—2 ; se
ria a Il-a :
rești 
I.O.R. București 
rest! 1-

oraș Dr. Petru Groza 3—0. C.S.M. 
Caransebeș — Oltul Rm. Vilcea 
3—0 : seria a IV-a : Chimia Vic
toria Zalău — Silvanla Slmleu 
Silvaniei 3—2.

(Corespondenți : N. Mateescu, 
C. Bartales, N. Costache, Ch. 
Goldenbcvg N Costin, C. Albu, 
M. Avanu, C. Gruia. C. Cretu. A. 
Crișan, S. Nicolescu. I. Diaconu. 
O. BAlleanu. N. Feteanu. N. Mag
da. I. Toma. N. DanciuJ .

se

1—3.

c.s.u.

Calculatorul Bucu- 
Flectra București 3—0. 

Răniri Bucu- 
Prahova I.P.G. Plo- 

Vțilcan București 
a ni-a : I.A.T.S.A. 

— Metalul Hune-
iești •
3-5 ;
Dacia
doara 3—0. C.F.R. Arad — Otelul

• T.M.G. 
seria 
Pitești

• Astăzi la Baia Mare, 
dispută partida restanță ddntre 
echipa locală Explorări Motorul 
C.S.ș. 2 și Eicon d Dinamo Za
lău.
• Alte meciuri restante repro

gramate: în campionatul femi
nin, Farul Constanța — Dinamo 
București la 10 decembrie, Ra
pid București — Universitatea 
C.F.R. Craiova la 16 decembrie 
și C.S.U. Rapid Galați 
versitatea C.F.R. “ '
decembrie; în 
culin, Steaua 
nul Săvin°sti 
Universitatea
Steaua București la 16 decembrie 
și Steaua București — Explorări 
Motorul C.S.Ș. 2 Baia Mare la 
23 decembrie.

A Partide devansate: în cam
pionatul feminin, Universitatea 
C.F.R Craiova — Știința Bacău 
la 10 decembrie; în campionatul 
masculin, Tractorul Brașov — 
Dinamo București la 10 decem
brie și A.S.A Electromureș Tg. 
Mureș — Dinamo București la 12 
decembrie.

Uni -
Craiova la 24 

campionatul mas- 
Bucureștl — Reio- 

la 9 decembrie 
C.F.R. Craiova —

tn vreme ce echipele Steaua si 
Dinamo București continuă șirul 
victoriilor șl s-au detașat in 
fruntea clasamentului, Dinamo 
t.M.P.S. Oradea, I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București, Rapid București și A- 
oademla Militară Mecanică Fină 

București lși dispută cu ardoare 
locurile 3 și 4 în clasamentul 
Diviziei masculine A, poziții care 
vor aduce, la încheierea turului IV 

al competiției, plasarea în grupa 
valorică 1—4 a turneului final. 
In actuala grupă 7—12, Balanța 
C.S.U. Sibiu a obținut un ușor 
avans pe care, ținind seama de 
valoarea jucătorilor șl buna lor 
pregătire, îl va păstra pină la 
urmă. La fete, Voința București 
are acum un avantaj de 3 punc
te care, insă, în condițiile me
ciurilor duble, șl apreciind va
loarea adversarelor, este „subți
rel"; celelalte trei urmăritoare 
aspirlnd șl ele, în mod justificat, 
la șefia clasamentului. In grupa 
7—12, Voința Brașov conduce au
toritar, iar pentru locul 8 (care 
aduce și el calificarea tn grupa 
valorică finală 5—8) se anunță 
o dispută aprigă.

Clasamentele la zi :
MASCULIN, GRUPA 1—5

1. Steaua
2. Din. Buc.
3. Din. Oradea
4. ICED
5. Rapid
6. Acad.

16 15 
16 15

7
5
4
2

16
16
16
16

1681:1300 
1554:1198 
1390:1426 
1343:1501 
1258:1516 
1248:1533

31
31
23
21
20
18

FRUNTAȘ) ÎN RAMURĂ Șl iN ACTIVITATEA SPORTIVĂ
(Urmare din pag 1)

ces, anul acesta fiind organi
zată a doua ediție — cîștigată 
de echipa secției „Motoare". 
Nu același succes l-a Înregis
trat și campionatul de tenis 
de masă, care ar trebui mai 
bine organizat. Echipa de rugby 
a susținut un meci amical cu 
o formație din Țara Galilor, 
Iar divizionara B de volei 
„Hidrotehnica" a avut o bună 
evoluție în turneul internațio
nal desfășurat la Focșani, cu 
participarea formațiilor repre
zentative de tineret ale Uniu
nii Sovietice șl României. O 
inițiativă lăudabilă a fost și 
crearea unui patinoar natural 
în incinta stadionului „23 Au
gust" din municipiu, care ar 
merita in această iarnă mai 
multă atenție din partea In
spectoratului școlar județean, 
pe linia popularizării în rîn- 
dul elevilor. în prezent, se lu
crează la al doilea teren de 
antrenament din incinta sta
dionului. Echipa de rugby •-

cupă locul patru în a doua 
serie valorică a Diviziei A, 
iar echipa de volei se situează 
pe poziția a treia în B, 
propunîndu-și intrarea în A. 
Stimulată de aceste rezultate, 
echipa de fotbal, înscrisă în 
campionatul județean, va în
cerca pătrunderea în C O- 
biective îndrăznețe, pe deplin 
realizabile dacă avem în ve
dere „palmaresul" obținut în- 
tr-un timp foarte scurt.

Aminteam de modul strălu
cit în care se îmbină aici spor
tul și producția. Puternic an
gajate în întîmpinarea Confe
rinței Naționale a partidului și 
a celei de a 40-a aniversări a 
proclamării Republicii, colecti
vele din brigăzile de construe- 
țH-montaj ale întreprinderii 
sînt mobilizate în aceste zile 
pentru urgentarea punerii în 
funcțiune a capacităților pla
nificate pe șantierele de îm
bunătățiri funciare. Astfel, 
s-au recepționat deja 2 300 de 
hectare drenaj, 2 000 hectare 
desecări și se lucrează cu e- 
forturi înzecite la finalizarea

WP1INISTRATIA or SI4I IOIO PR0W0W00I IMOIHLAIA
• CIȘTIGUR1LE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 19 NO
IEMBRIE 1987. Cat. 1 (13 rezul
tate): i variantă 100% — auto
turism .Dacia 1.300“ (70.000 lei)
șl 17 variante 15% a 17.500 lei; 
cat. 2 (12 rezultate)): 19 varian
te 100% a «.300 lei și (01 va
riante 25% a 1.075 lei; cat. 3 (11 
rezultate): 201 variante 100% a 
585 lei (1 1.4(5 variante 25% a 
IM teL Report la oat. I: 117.877

I

„BALUL ZĂPEZII"
întreprinderea de turism, hoteluri ți restaurante — 

București, în colaborare cu O.N.T. „Carpați" — Brașov, or
ganizează, în zilele de» 5 ți 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 — Plodești — Si
naia — Predeal - Poiana Brașov.

Cazarea se asigură in hoteluri de categoria L
Cina festivă la restaurantul „Capra Neagră", In program, 

spectacolul - „Bună seara Poiană susținut de cîntăreți 
de muzică ușoară și de corpul de balet de la restaurant ; 
cîntă : Rodica Moianu ; dansează Mariana Ganea ți Tury 
Stefan ; acompaniază orchestra Sui-generis. Concursuri cu 
premii, dans, surprize.

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

înapoierea are loc ta seara aceleiași zile cu sosirea ta 
București în jurul orei 20.

înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale în
treprinderii de turism, hoteluri și restaurante — București.

___________________________________

lei. Autoturism il 
(70.000 lei) de la cat.' 1 
participantului Bădașcu 
Iași.
• Aslăz. miercuri, 

brie, are loc Tragerea 
PRONOEXPRES. Operațiunile tra
gerii vor incepe la ora 15,59 în 
sala din str Dcamnei nr. 2, 
București, iar aspecte de la efec
tuarea acestora vor ii radiodi
fuzate pe programul L la ora 
16,15. Numerele extrase vor ti 
retransmise pe același program, 
la orele cunoscute.
• Concursul PRONOSPORT 

este nelipsit și din agenda aces
tei săptămini, satisfăcînd, astfel, 
dorințele to‘. mai numeroșilor 
participant! la acest sistem. 
Desigur că. și de data aceasta, 
silita de ciștiguri atribuite va ti 
tot atît de bogată și variată. 
Dar iată care este componența 
concursului de duminică, ( de
cembrie: 1. Olimpia Rm. Sărat 
— steaua Mizil; 2. Sportul .39 
Decembrie" — Jiul; 3. Minerul 
Baia Sprte — F.C. Bihor; 4. Bar
letta— Padova; 5. Bologna — 
Cremonese; 5. Brescia — Udl- 
nese; 7 Catanzaro — Arezzo; 8. 
Genoa — Lazio; 9. Messina — 
Bari; 10. Parma — Modena; 11. 
Piacenza — Atalanta; 12. Tavan-, 
to — sambenedettese; 13. Tries- 
ttna — Lecce.
• Nu uitați că tot in această 

săptămînă. are loc ți ULTIMA 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LO
TO a anului tn curs, acțiune 
ale cărei avantaje trebuie avute 
tn vedere, atll în ceea ce pri
vește cîștigurile (autoturisme, 
bani ți excursii peste hotare), 
cât ți formula tehnică (66 de nu
mere ta cadrul a 1 extragerii).

Dacia 1300“ 
a revenit 
loan din
2 decern- 
obișnuită

str.

I
i
I
I
I
i
1
I
I
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are de p. 
Un meci 
domina

Ca toi 
meciul : 
terenului 
superiori 
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defensiv, 
loc ar p 
echilibru
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lucrărilor din sistemul Măică- 
nești, unde colectivele de mun
că s-au angajat să dea încă 
2 000 de hectare. Rugbyștii, ca 
întotdeauna, sînt în primele 
rînduri ale fruntașilor în pro
ducție, oferind un bun exem
plu tuturor. Atelierul de bobi- 
naj, condus de inginerul Cor- 
neiiu Prunache, deservește, 
prin lucrările sale, întreg ju
dețul. Printre fruntașe, Elena 
Bontaș și Veta Mihalache, 
componente ale echipei de vo
lei, de profesie bobinatoare. 
Lăcătuși apreciați sînt Romică 
Aroșculesei, Constantin Răilea- 
nu și Nicolae Timofte din e- 
chipa de rugby. Iar mecanicul 
Ion Măcinic este un atlet ce 
șl-a înscris numele printre 
campionii „Daciadei". Să mai 
menționăm faptul că I.E.E.L.I.F. 
Vrancea, aflată în urnă cu 
cinci ani pe locul... 32 între 
unitățile de profil, se află a- 
cum în plutonul fruntașelor, 
între timp, ea a devenit, 
după cum remarca tovarășul 
Ion Roman, președintele comi
siei sport-turism din Consiliul 
județean al sindicatelor, o „pe
pinieră rodnică pentru sportul 
de performanță". Merite revin 
președintelui ei, tehnicianul 
Eugen Antonică, precum și tu
turor celor care au sprijinit a- 
ceastă tînără asociație.

Buc. 
Buc. 
MU.
GRUPA

7. Balanța Sib.
8. Farul C-ta
9. RAMIRA 

10. CSU BV. 
It. ELBA Tmș. 
12. Poli. Iași

FEMININ,
1. Voința Buc.
2. „U“ Cj.-Nap.
3. Chim. Rm. V
4. Olinv . Buc.
5. Rap. Buc.
6. Polit. Buc.

GRUPA
7. voința Bv.
8. Met. Salonta
9. Com. Tg.M.

10. Poli. Tmș. 
>1. Mobila S.M. 
12. CSU Ploiești

„TROFEUL 
PENTRU EFICACITATE

Se pare că lupta pentru cuce
rirea „Trofeului Sportul** pentru 
eficacitate nu va fi prea aprigă 
tn această ediție a întrecerii, de
oarece Magdalena Jerebie (Voin
ța Brașov) și Virgil Băiceanu 
(Farul C.S.ș. 1 Constanța) acu
mulează săptămînă de săptămînă 
un număr mare de puncte șl se 
distanțează în fruntea clasamen
telor. După etapa a VIII-a (în 
care a înscris 70 de puncte), 
Magdalena Jerebie a totalizat 
451 p, iar Virgil Băiceanu (sîm- 
bătă și duminică. 90 de puncte!) 
a realizat 502 p.

16
16
16
16
14
14

1504:1354
1478:1391 
1441:1457 
1490:1589 
1210:1217 
1245:1360

28
25
23
22
21
19

14 2
11 5
10 6
9 7 :
2 14 :
2 14
7—12

16 14 2 1376:1034 30
16 8 8 1174:1212 24
16 7 9 1111:1243 23
16 6 10 1221 :1214 22
14 6 8 959:1045 20
14 5 9 904:1007 19

SPORTUL"

1102:1032 
1243:1054 
1073:1013 
1099:1031 
1020:1191
977:1188

30
27
26
25
18
18

DIVIZIA B DE TINERET
Rezultate din ultimele etape ale 

Diviziei B de tineret — MASCU
LIN, seria a Il-a: Universitatea 
C.S.ș. Metalul Roșu Cluj-Napoca
— Olimpia C.S.Ș. Arad 83—44 
(41—19), Metalotehnica C.S.ș. Tg. 
Mureș — Automatica București 
95—77 (48—39); FEMININ, seria I: 
Electro C.S.ș. Botoșani — Rapid 
II C.S.Ș. 5 București 75—«8 (36— 
30), Robotul C.S.Ș. Bacău —Elec
tro Botoșani 79—54 (45—16); seria a 
U-a: Constructorul C.S.Ș. Arad
— C.S.M. C.S.Ș. Viitorul Gheor-
ghenl 82—61 (46—28), Crișul C.S.Ș. 
2 Oradea — Constructorul Arad 
87—71 (42—44), Constructorul
T.A.G.C.M. Craiova — C.S.M. 
Gheorgheni 78—80 (40—42). Cores
pondenți: C. Albu, R. Mircea, E. 
Teirău,, Șt. Gurgui, L Ghișa.

DE LA I. D. M. S.
Magazinele auto I.D.M.S. livrează pînă la 31 decembrie 1987 

autoturisme DACIA cumpărătorilor înscriși ©are au depus ba
nii în cont pentru autoturism pînă lta data de 31 decembrie 
1982, după 
București 
Pitești 
Brașov 
Bacău 
Baia Mare 
Reșița

cum urmează: 
ptnă 
pini 
pînă 
ptnă 
ptnă 
pină 

și ptnă

nr. 7.700/1986
nr. 2.500/1986
nr. 2.505/1986
nr. 1.215/1986
nr. 2.011/1986
ar. (71/1986
nr. 2.302/1986

Clu j-Napoca 
Craiova 
Timișoara 
Iași 
Brăila

nr. 2.500/1986

nir. 2.011/1986

nr. 230/1987
nr. 1.454/1986
nr. 2.302/1986
nr. 372/1986
nr. 7.700/1986

pentru ©umpărătoirii din 
jud. Hunedoara preluați de 
la mag. Timișoara
pentru cumpărătorii din 
jud. Sibiu preluați de la 
mag. Pitești
pentru cumpărătorii din 
jud. Alba preluați de la 
mag. Baia Mare

pentru cumpărătorii din 
jud. Brăila Tulcea, Călă
rași, Ialomița, Prahova, 
Constanța preluați de la 
mag. București

nr. 1.215/1986 pentru oumpărătorii <Mn 
jud. Galați și Buzău pre
luați de la mag. Bacău

se efectuează ta funcție de stocul de autoturismeVîn zările _ ___ f__ _________
și capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru autoturismul 
DACIA BREAK pentru persoanele cane au banii depuși la CEC 
în cont pentru autoturism anterior datei de 31 decembrie 1982.
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PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

;ebit pentru partida
lerby- un „mijloc" cu Hagi și Bol ani. 
x>fida Acest echilibru poate fi deter- 
greu- minat de un eventual salt de 

formă din partea lui Mateuț și 
>itoril tie felul in care agilul Lupu
i să Si ingeniosul Lupescu vor ști
și de «ă Învingă dificultățile terenu-
ngere -ui. In sfîrșit, trecînd la „vîr-
îrsele furi", aid se poate vorbi des-
ru a bre un duel între viteza lui
jnist" Lăcătuș și forța lud Cămătaru,

dar bine Înțeles că nu am epui- 
trlns, zat nici pe departe variantele
teaua posibile ale partidei in care
irtiei. pînă și „pionii" pot avea un
pire- rol decisiv.

să“. Să sperăm că derbyul va fi 
îl că un meci de mare angajament, 
flecul în limitele sportivității, pe un 
tează teren în care — repetăm — e 
u (Și nevoie de toate resursele tehni- 
entul ee — în primul rînd — pentru 
mij- asigurarea spectacolului pe 
ă un eare... campionatul 11 așteaptă 
niază Încă de la start.

nă a 
jucat, spor-

R...
JA - 
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cum 
luntat 
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Ticleanu a sprintat ți na deschide scorul in partida 
Sportul Studențesc — Flacăra Moreni (2—0)
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i se 

se 
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cel mal scurt spre poarta ad
versă.
• ACCIDENTAT GRAV de 

către Dianu. în ultimul meci 
al campionatului precedent 
(fractură de tibiei, după trei 
luni de ghips. Adrian Geor
gescu. talentatul iuoător de la 
F. c. olt, a început de cîte
va zile, un program de reeu- 
nerare. Succes I * La meciul 
F. c. Olt — A.S.A., cu pu
tini spectatori în tribune. în 
orima repriză era o liniște, 
parcă, nefirească. De ce 7 
Lipseau toba si trompeta mi
cii galerii. După pauză, cînd 
cele două Instrumente s-au 
făcut auzite, ambianta a de
venit cea obișnuită. • Tere
nul era foarte greu si ar fi 
fost imposibil să se dispute, 
tn deschidere, si meciul de 
speranțe. Aoesta s-a 1ucat pe 
un teren alăturat, dar to
tal impracticabil, anulînd u- 
tllltatea acestei partide. • 
Tînărul arbitru A. Nicolescu, 
din Pitești, tusier la meciul 
de la Slatina, a fost In toată 
noaptea de sîmbătă sîeiit de 
durerile de la o măsea. Di
mineața s-a sculat cu obrazul 
umflat, a început Bă ia am- 
nidlină. iar la ora 13 s-a 
prezentat la stadion si a a- 
vut. împreună cu cellalt1 co
legi. o prestație bună. Un 
frumos exemplu de dîrzcnte 
st devotament.
• O ÎNTREAGA ISTORIE 

A MECIURILOR RAPID — 
DINAMO puteai retrăi pri
vind. la vestiare, în minutele 
dinaintea loviturii de începe
re a partidei din Glvlestl. 
multele si familiarele figuri 
ale unor cunoscut! foști ju
cători din ambele echipe 
(Greavu, V. Anghel, N. Ră- 
ducanu. Lucescu. Ion Ionescu, 
Cheran) pe care i-am văzut 
și l-am aplaudat, nu de pu
ține ori, în trecutele partide 
dintre feroviari și dinamo- 
vistl. • Un cunoscător In ma
terie. fostul International N. 
Răducanu, despre intervenția 
lui Moraru din ultimele mi
nute ale jocului: „îmi pare 
rău, firește, că Rapid n-a e- 
galat. Dar trebuie să remarc 
că a fost un moment de In
spirație al internaționalului 
de Ia Dinamo". • Mulțl ti
neri „la rampă", adeseori a- 
piaudați, în partida din Giu- 
lești: Lupescu, Drăghid, Jer- 
călău, Tănase Lupu,

scția porții, d-ar șuiul puternic al 
nis balonul in plasă. Așa a fost 
cu} gol al meciului „Poli" — „V“,
Foto : Branco VUIN — Timișoara

DINAMO-STEAUA
Dominată de derbyul frun

tașelor, etapa a 14-a ne mai 
oferă cîteva partide de mare 
interes, printre care se deta
șează F.C. Argeș — Sportul 
Studențesc (cu o săptămînă 
înaintea revanșei cu Verona), 
și Universitatea Craiova — 
Oțelul (care rămîne un joc 
deschis). Foarte importante 
pentru lupta tn vederea evi
tării locurilor „negre" sînt și 
partidele de la Tg. Mureș (un
de Petrolul Iși joacă una din 
ultimele cărți), Cluj-Napoca 
(unde Rapid este tn aceeași 
situație) și Suceava (unde nu 
s-au spulberat încă toate spe
ranțele).

Două meciuri parcă mai cal
me sînt cete de la Moreni 
(în vizită, „Poli") și de pe 
Victoria (cu mai puține șanse 
pentru F.C.M. Brașov), dar și 
ele cuprind o doză de nepre
văzut care poate produce... 
surpriza.

Foto: Aurel D. NEAGU
• IN ULTIMELE PARTIDE 

SUSȚINUTE la Pitești si 1a 
Ploiești, Petrolul a reușit să 
acumuleze trei puncte si ast
fel să uree cîteva trepte in 
clasament. Formația antrena
tă de C. Moldoveanu a deve
nit mai realistă in joc — a- 
tît în faza defensivă, dt și in 
cea ofensivă. Si roadele s-au 
văzut ! • Toate laudele pen
tru ambiția de care au dat 
dovadă ploiestenii si buou- 
restenii pentru obținerea ce
lor două puncte. Nu aceleași 
laude le putem adresa jucă
torilor Petrolului cit si eom- 
ponenților Victoriei pentru fi
nalizarea acțiunilor ofensive, 
destul de modestă : 7—7 su
turi la poartă și 3—3 pe spa
țiul porții I • La sfîrsitul 
partidei, în cabina arbitrilor. 
D. Dragomir, președintele

clubului Victoria, s-a adresat 
lui Mircea Nesu. conducăto
rul meciului : «Vă felicit pen
tru prestația avută. Nu am 
ee să vă reproșez !“

• «REZULTATUL final re-, 
flectă cit se poate de fidel 
cele petrecute pe gazon, re
marca cu multă sportivitate, 
după med. Comeliu Stroe. 
din conducerea clubului era- 
iovean. Chiar dacă am avut 
unele momente de Joc mai 
bun, totuși, nu spun o nou
tate, fotbalul se joacă pe go
luri. Or, din acest punct de 

vedere, noi am rămas astăzi 
datori". • Ce se intimolă cu 
Bîcu 7 Golgeterul de ieri al 
formației din .Bănie" nu mai 
găsește drumul spre gol. • 
In tabăra hunedoreană și 
Văetus e un subiect asemă
nător lui Bicu. El lsi face a- 
cum tot mal greu loc in pri
mul «unsprezece". Credem în 
revenirea lui Văetus dar. 
înainte de toate, ar trebui să 
d>ea jos oele cîteva kilogra
me în plus. Altfel...
• FOTBALUL... IUBIREA 

GALĂTENILOR. Deși timpul 
a fost aspru pentru fotbal, el. 
gălătenii. oare-si iubesc mult 
echipa, au umplut duminică, 
aproape pînă la refuz, tribu
nele stadionului Dunărea. 
S-au bucurat de golul marcat 
de Agiu. s-au întristat si au 
suferit atunci cînd s-a resta
bilit egalitatea pe tabela de 
scor, dar nu si-au fluierat 
idolii (cum se mai întîmplă 
prin alte locuri) pentru .par
titura" mai slabă ne care au 
interpretat-o. • Doi Jucători 
cu același număr ne tricou 
(10). două comportări diame
tral opuse : băcăuanul Tismă- 
naru". „mintea limpede" a 
oaspeților, care a făcut de 
toate în teren, si gălăteanul 
Burcea. duminică lipsit de 
decizie, ceea ce a cîntfrit 
greu în stabilirea rezultatu
lui. • „Ex-brălleanul" Drăgol 
amină mereu revirimentul la 
noua sa echipă deși antreno
rul Costică Râdulescu îi a- 
cordă mereu credit. Drăgol 
are calități frumoase (viteză, 
dribling). însă este prea... 
fricos.

„.Șl GAZON

DISPECERUL IOVĂNESCU...
Șiretul Pașcani - F. C. Constanța 0-0

Partidă foarte importantă pen
tru F.C. Constanța, duminică, la 
Pașcani, în lupta pentru șefia 
clasamentului Formația locală, 
Șiretul, o echipă tînără fără nu
me sonore, dar deosebit de acti
vă șl competitivă, a fost un ad
versar incomod, greu de învins, 
in ciuda diferenței de experiență 
competlțlonală, net favorabilă 
constănțenilor. Meciul a debutat 
cu o mare ocazie de gol ratată 
de gazde (min. 1) cînd, scăpat 
singur, Tănase s-a pripit și a 
șutat pe lîngă bară. Presiunea 
localnicilor continuă, dar acțiuni
le lor spre poarta lui Glrjoabă 
se lovesc de «zidul" Popovicl — 
Dinu, care nu a avut nici o fi
sură. Oaspeții echilibrează jo

MAI GREU DECÎT SE AȘTEPTA...
Unirea Focșani — F. C. M. Delta Dinamo Tulcea 1-0 (0-0)
în mln. 74 al partidei, Pîrlogea 

îl faultează în careu pe Chiriță, 
iar CRISTIAN RUSU transformă 
impecabil penaltyul, consfin
țind o victorie meritată, obținută 
însă la capătul unor considera
bile eforturi, de către o echipă 
fruntașă (Unirea — lipsită de 
aportul a 5 titulari) în fața al
teia aflată într-o situație precară 
în clasament (F.C.M. Delta). De 
ce? 1. Din cauza terenului „im
posibil", mlăștinos, extrem de a- 
lunecos, care, după cum se știe, 
creează mari probleme echipei 
preocupată de .construcție", în

A LIPSIT... SPECTACOLUL
Mecanică Fină București — C.S.M. Pandurii Tg. Jiu 1-0 (1-0)

O ceață londoneză, densă șl 
persistentă (în prima repriză), 
cit șl starea terenului, greu șl 
alunecos, au creat serioase pro
bleme (vizibilitate redusă și... e- 
chillbristlcă) jucătorilor. Meciul 
in atari condiții a fost îndîrjlt, 
pe alocuri avînd și o tentă de 
duritate, obligîndu-1 pe conducă
torul partidei să arate șase car
tonașe galbene (Nlca, Căruntei, 
Ghlță, de la gazde, Buruntia, Ca- 
tană șl Paraschlv, de la oaspeți). 
Despre spectacol se poate spune 
că a lipsit aproape ou desăvîr- 
»lre. A fost o luptă .oarbă", du
să din „16“ în .16", fără mena

DACA NU AR FI FOST NASTF...
C.S. Tlrgoviște - C.S.M. Electromureș Tg. Mureș 4-0 (2-0)
Gazdele atacă de la Începutul 

partidei și, in min. 3, Răducanu 
centrează de pe partea stingă, 
iar CHIRIȚĂ, trimite la rădăcina 
barei: 1—0. în continuare, cel 
care domină sînt tot jucătorii e- 
chipel gazdă, eare, în min. 11, 
13 șl 26, îșl puteau mări avanta
jul, dar Naște se remarcă ta 
mod deosebit. In min, 27, insă, 
BADEA trimite cu capul pe sub 
portarul oaspeților, la centrarea 
lui Chirică, ridicind scorul la 
2—0. De partea cealaltă, oaspeții 
Încearcă prin Rățea câteva acți
uni de contraatac spre poarta

NU ESTE DE AJUNS NUMAI SĂ DOMINI!
Autobuzul București — F. C. Inter Sibiu 0-1 (0-1)

început de partidă în trombă 
al gazdelor, cu atacuri rapide, 
punlnd In valoare calitățile Iul 
Iordache, Plrvu și Daniel. Spri-" 
jinițl în permanență de o linie 
mediană foarte mobilă, ele reu
șesc câteva faze spectaculoase, 
ratate de Daniel (min. 0 și 15), 
Iordache (mln. 17) sau apărate 
in extremis de excelentul Vasile 
Marcel. Pe fondul acestui joo 
avîntat al gazdelor, oaspeții, bine 
conduși de Șoarece, se apără 
exact șl contraatacă foarte pe
riculos prin Văsli și Birsan. In 
min. 44, la o acțiune de contra
atac a sibienilor, purtată pe par

AMBIȚIE Șl DĂRUIRE
Victoria F. L U. T. Cărei - U. T. A. -1-0 (1-0)

A fost un joo aprig viu dis
putat, în care tînăra formație 
careiană a alergat mult, s-a „a- 
gățat" de fiecare minge, tn timp 
ce arădeni, au încercat să se 
impună printr-un joc tn torță. 
Prima mare ocazie a meciului 
au avut-o oaspeții. In mln. 5, 
cînd Tîrban a reluat de ta »—9 
metri, pe lîngă poartă o pasă 
ideală a lui Nagy. în min. 11 
este rindn i portarului Sinescv 
(U.T.A.) să se remarce, pentru 
ca două minute mal tîrzlu Vic
toria să obțină o... bară și să 
rateze cea mai mare ocazie s 
meciului. în min. 19 Maurer este 
faultat la 22 metri de poarta a- 
rădeană și PINTER II trimite 
sec, peste zio, în goi. Se joacă 
mai mult între cele două careuri 
de 16 metri și Victoria mai are 

cul, Iovănescu (cel mai bun de 
pe teren) Începe să-și etaleze ca
litățile tehnice și pasele lui în 
adîncime sau pe diagonală pen
tru Roșu sau Funia, creează pe
ricol la poarta lui Hălsan La 
una din aceste pase (mln. 39). 
Funda scapă de adversarul direct, 
pătrunde în careu șl, din unghi 
închis, șutează în bară. După 
pauză, același ritm alert cu faze 
frumoase la ambele porțl cu alte 
ocazii de a înscrie pentru cele 
două formații. In mln. 60, Roșu 
scapă pe partea dreaptă, Hălsan 
iese excelent Ia blocaj, balonul 
respins ii revine atacantului con- 
stănțean și centrarea acestuia nu 
poate fi reluată în gol de Bătrf- 
neanu, de ta numai 3 metri de 

lesnind, însă, misiunea celei 
cantonată în apărare. 2. Din cau
za abordării tactice greșite a 
meciului de către gazde. Ele au 
combinat mult, frumos, ce-1 
drept, căutînd poziția ideală de 
a marca, neapelînd, însă, la „ar
ma" indicată în atari condiții de 
joc: șutul de la distanță (un 
singur șut pe poartă: min. 69 — 
Popescu, din totalul de 7 expe
diate la poartă). 3. Absența unui 
veritabil om de gol, a unui 
„spin" în coasta apărării adver
se, precum și a unui șuteur ve
ritabil. 4. Datorită jocului bun 

jamente. Bucureștenil, mal lucizi, 
cu un joc mai avîntat, dlrecțlo- 
nat perpendicular pe poartă, au 
dominat mai mult, iar victoria 
lor, deși la limită, este absolut 
meritată. Golul victoriei a fost 
înscris de DRAGNE (min. 36), 
cînd, din 3—4 metri, a plasat, în 
colțul scurt, un balon „bllbiit" 
de defensiva gorjeană. Pînă ta 
pauză, mai este de reținut faza 
din min. 42, cind ex-rapidistul 
Paraschiv, un adevărat spirlduș, 
bine servit de extrema „de bu
zunar" Gugu, a fost blocat de 
portarul Vochln, cu riscul unei 
accidentări La reluare, antreno

iul Dîrjan, dar fără eficiența 
necesară.

La reluare, ta cele două for
mații se produc primele modi
ficări, dar calitatea jocului ră- 
mine aceeași, echipa gazdă oon- 
tlnuînd să domine, să atace cu 
insistență. Și eforturile ei vor fi 
răsplătite cu alte două goluri 
înscrise spre final. In min. 73, 
golul trei este marcat ea urmare 
a Incursiunii lui Goran de la li
nia mediană, eare nu a mai pu
tut fi oprit declt ta mod neregu
lamentar de Naște. Lovitura de 
pedeapsă este transformată de 

tea stingă de Armenean, centra
rea acestuia, pe jos, ta careu, n 
depășește pe portarul Ene, Învăl
mășeală mare, Nanu luptă pen
tru balon cu Dițu șl arbitrul o- 
prcciază neregulamentară inter
venția jucătorului bucureștean, 
dlctind lovitură de la 11 m. Gaz
dele au protestat la această de
cizie, dar arbitrul Ad. Porumbolu 
rămîne ferm pe poziție și 8TA- 
NESCU a transformat penaltyul : 
0—1.

După pauză, permanentul duel 
dintre atacul bucureștean șl apă
rarea supranumerică a oaspeți
lor face ca jocul să se înăspreas

c ocazie în min. 25 prin Szeâes, 
în timp ce U.T.A expediază pri
mul șut pe poartă prin Cheregi, 
tn min. «2. După pauză, mai a- 
proape de gol sînt gazdele, prin 
Szeles (min. 46 — luft pe Mnta 
de I metri; mir. 47 fi (5), ta 
timp ce de la U.T.A. ee remar
că Cheregi (min. 56). arădenii 
mal au o mare ocazie ta min. 
70, cind liberoul Losonczl alune 
că și Nagj scapă singur, punîn- 
du-1 în poziție Ideală de șut pe 
același Țirban, care se compli
că șl irosește șl această șansă 
de egalare.

A arbitrat toarte bine ȘL Bo- 
tărcscu (Iași)

VICTORIA: GINDELE — Feger, 
Losonczi. PALENCSAR, Pista — 
MAURFR (min. (4 Keizer D, 
PINTER II, Marta, Stell — SZE

poartă, tn min. 70. Bambu (Bel 
mai bun jucător al gazdelor) șu
tează puternic de la 20 m, Gir- 
joabă scapă balonul dar, neatent. 
Tănase nu-1 poate Introduce tn 
poartă. Șl. astfel, se încheie a- 
ceastă partidă. desfășurată în- 
tr-un tair-play desăvîrșlt. cu o 
remiză care, după aspectul jo
cului, ni s-a părut echitabilă.

Arbitrul I. Igna (Timișoara) a 
condus foarte bine formațiile:

ȘIRETUL HAISAN — Todică, 
NECHIFOR, COVRIG, Clopraga 
— POPA, Preda, BAMBU — Gri- 
gore (min. 46 SPIRIDON). Tăna
se, Kreh.

F.C. CONSTANTA: Gtrjoabă — 
Tufan, POPOVICI, DINU, Cămul 
(mln. 46 Băjenaru) — Zahiu. TO-

FUNDA.

VANESCU, Bîrbona — ROȘU,
Bătrîneanu (min. 85 Udrlcă),

Pavel PEANA

prestat de oaspeți, care s-au 
grupat inteligent în jurul expe
rimentatului Cățoi, acoperind 
bine suprafața de joc și lansînd 
contraatacuri tăioase, rămase, 
însă, fără rezultat, din cauza 
lipsei de luciditate în zona ca
reului de 16 m al gazdelor.

Arbitraj foarte bun al lui N. 
Dinescu (Rm. Vîlcea):

UNIREA: Popa — Baba, GA
LAN, LUPU, Babalîc — Popescu, 
BRUTARU, Dragu — Hegheduș 
(min. 53 FL. SANDU), CRISTIAN 
RUSU, Chiriță.

F.CJW. DELTA: Dascâlu —
CRISTEA RUSU, Pîrlogea, CA- 
ȚOI, DINESCU — Nedelcu, Mas
eru, Rotaru (min. 56 Șacu), Gro- 
su — MITRACU, Badea.

Paul ZAHARIA

rul Gogu Tonica încearcă eg-a tarea, 
împinglndu-1 tn fată pe masivul 
Gașpar, tar spre final îl intro
duce în teren și pe „buldozerul* 
Croltoru, dar defensiva bucu- 
reșteană este de netrecut.

Arbitrul Mircea Salomir (Cluj- 
Napoca) a condus bine un joo 
greu:

MECANICA FINA: VOCHIN
— Stănescu. Bivolaru, GHIȚA, 
zamfiresou — CĂRUNTEI (min. 
72 Lică), NICA, Pîslaru (min. 77 
Dumitra) — Petre Dumitru, 
DRAGNE Manea.

C.S.M. • Porojnlou — Buruntia, 
GAȘPAR, Catană, Șolea — An- 
dranache (mln. 76 Croltoru), PA
RASCHIV, MIHUT — M. Ionel. 
Frimu (min. 59 Andrlucă), GUGU.

Aurel PĂPĂDIE

8. DUMITRESCU șl... 3—0. Pests 
0 minute, la o centrare pe par
tea dreaptă, CHIRCA reia din 
voleu o minge care trece fulge
rător prin toată apărarea oaspe
ților, poposind In plasă: 4—0. O 
victorie clară, fără dubii a tir- 
govlștenilor.

A arbitrat foarte bine Lazăr 
Kclemen (Deva).

C.S. T1RGOVIȘTE: Dlrjan — 
Niculescu, BADEA, S. DUMI
TRESCU, Ghergu — Bondoc (min. 
76 Ștefan), PETCU, Răducanu — 
D. DUMITRESCU (min. 40 Go
ran), CHIRITA, Chircă.

ELECTROMUREȘ : NAȘTE — 
Kortesl (min. 34 Vass), Urau. 
KONKZ, Moldovan — Bațno, L. 
Popa, Stoica — Varga, 8. Popa 
(mln. 46 Albu), RATEA.

Ghcorghe BALAȘA

că, tar golul egalizator nu cade 
din cauza ratărilor iul Iordache 
(min. 53 și 64), Daniel (mln. *3 
șl 34) și Ursu (min. 27). In con
tul oaspeților, două contraatacuri 
foarte tăioase, inițiate de Văall 
(min. 47 șl 36), rămîn și ale ne
fructificate.

A arbitrat bine Ad. Porumpo- 
tu (Vaslui) o partidă deosebit de 
grea.

AUTOBUZUL: Ene — AVRAM, 
Roșu (mln. 24 AngheUna), Ule»- 
cu, Dițu — URSU, Spier (mln. 
33 Glonț), DANTET. — tordachc. 
Tone, PlRVU.

INTER SIBIU: VASILE MAR
CEL — Tenghea, ARMENEAN, 
STĂNESCU, Boar — Cosma, Na
nu, Ciobanu (min. 63 Slsole). 
ȘOARECE — VASII, Birsan (mln. 
W Ion Petre).

Florin SANDU

LES, Horvatr main. W Arde
lean).

U.T.A.: Sinejcn — Popescu, 
CSORDAȘ, Bunadu (mln. M V»- 
nătoru), Galca — Vișan, VUIA, 
CHEREGI, Șerbănică (mta. 
Bubeia) — NAGY, Țlriian.

Miron MOGA

i
1

ANUNȚ
CLUBUL DINAMO aoun- 

ță că pentru mecitiJ de 
fotbal de azi, cu Steaua, 
care va avea loc pe sta
dionul dfin Șoseaua Ște
fan cel Mare, sînt valabllr 
legitimațiile-abonament e- 
liberate de C.N.E.F.S., de 
culoare roșie, cele pentru 
ziariști, precum și cele 
gri, acestea din urmă În
soțite însă de tichete pen
tru loc. oare se obțin de 
la sediul duhului.



După „Turneul Prietenia*1 la hochei pe gheață

SE PROFILEAZĂ 0 ECHIPĂ COMPETITIVĂ
PENTRU APROPIATELE CAMPIONATE EUROPENE
.Turneul Prietenia" la hochei 

pe gheată pentru Juniori, exce
lent organizat la Miercurea Cluc. 
a întrunit citeva calități. Prima 
— plasarea oportună în oalenda- 
ruj/ pregătirilor lotului nostru de 
juniori tn vederea marilor com
petiții internaționale de anul vi
itor. permitted testarea acumu
lărilor de oină acum si conclu
zii pentru ce mal e de făcut pînă 
la startul ..europenelor". Partici
pantele '"in celelalte țări au a- 
vut valori si stiluri de ioc dife
rite. sollcitind deci diferit repre
zentativa României : două for
mații puternice — U.R.S.S. si 
Cehoslovacia, două de valoare 
medie — R. D. Germană si Po
lonia. dintr-o a treia categorie 
făelnd Darie echipele R.P.D. co
reene si Bu'cariei. care au avut 
ca principal jtu combativitatea. 
Arbitrajele cu puține si neglija
bile excepții, au fost de calitate, 
între cel care au condus jocurile 
arbitrii români dcvedindu-sl re
cunoscut unanim, competenta, tn 
sfîrslt. durata turneului a fost 
aproape de cea a competițiilor 
oficiale mari, cerind — ca si 
ele — dovada rezistentei tn timp 
la toate capitolele.

Pentru prima dată în 15 edi
ții. selecționata României a ur
cat pe podium, ceea ce o ono
rează si-1 dă speranțe în evo
luțiile sale viitoare. Acest lucru 
a fost posibil datorită faptului 
oă selecția și pregătirea lotului 
oa si stabilirea echlpel-standard 
au fost bine făcute confirmînd 
priceperea corpului tehnic — 
Stelian Busu. antrenor principal 
Remus Bianu, seound, antrenor 
emerit Zoltan Czaka. dr. Anton 
Bir o. medic — oa si valoarea Ju
niorilor chemați să îmbrace tri
coul reprezentativei României. 
Selecționata noastră a arătat 
tortă de joo (deși are gabarit 
sub media internațională), dă
ruire totală, oa o vie dorință 
de a învinge, apetit ofensiv si 
disciplină tactică. remarcabile 
posibilități tehnice. De la o par
tidă la alta juniorii noștri s-au 
arătat tn evidentă creștere, 
încheind Turneul cu lăudabile 
resurse, gratie cărora au învins 
detașat formația Poloniei în me
dul decisiv pentru locurile 3—4.

Este Interesant de retinut că. 
din cel 28 de jucători prezinți 
tn crupa B a Campionatelor Eu
ropene. au rămas tn echipă doar

7. cel cu care »-a completat for
mația dovedindu-»e apti să abor
dez* viitoarele „europene", cu 
oondltia. desigur, să se pregă- 
teascâ din răsputeri, convinși că 
grupa A. în care vor iuca în 
luna martie, va ti cu mult mal 
grea decît cea secundă si. pe 
ansamblu, decît .Turneul Priete
nia" de Ia Miercurea Clue. Prin
cipala contribuție la alcătuirea 
echipei au dat-o centrele de ju
niori de ta Galati (V. Radu. D. 
Toader. N. Spiridon. S. Moho- 
rea. C. Stoica. G. Dan. I. Domni- 
teanu. 7 ‘
Rusu). Gheorghenl (A. Nagy. Zs. 
Antal ~ —
Nagy. „ ______
antrenor Cs. Baszilides) si 
Miercurea Ciuc (A. Balia, L. Ke- 
lemen Z. Andras. Z. Boda — 
antrenor E. Mezel), la care s-a 
adăugat un singur (!) jucător 
bucureștean. pregătit de D. Var
ga si G. Tăbăcara.

o prestație deosebită, care a-a 
desprins deal din evoluția pe 
ansamblu bună a componentllor 
reprezentativei, au avut-o porta
rul V. Radu — declarat cel mal 
bun portar al Turneului N. Spi
ridon, Z. Antal. L Domniteanu, 
K. Nagy, precum si D. Toader. 
S. Mohorea, Cs. Csikl, c. Stoica, 
A. Balia. L. Rokay, Z. Andraș, 

gheată făcîn- 
fleoare partidă, 
mal puternice 
participante la 
mențiune : Ju- 
s-au mai pier-

F. Spiridon — antrenor S.

Cs. Csaba. A. Balint. K. 
L. Rokay. L. Vardyaa

Cs. Baszilides)

prezenta lor pe 
du-se simțită tn 
Inclusiv cu cele 
dintre echipele 
Turneu. Atei, o 
niorti noștri nu 
d «* tn fata adversarilor deosebit 
de valoroși evoluînd curajos sl 
valor!fid!ndu-sl potențialul de 
care dispun.

Urmează o nouă sl hotărîtoare 
perioadă de muncă, pentru con
solidarea acumulărilor sl corec
tarea Unsurilor relevate de a- 
ceastă competiție. Tehnicienii lo
tului sl specialiștii federației au 
în vedere între altele, jocul fun
ii arilor. orientarea 
DOurtă a atacurilor, aocentu! 
contraatac, precizia suturilor.

Timp este destul, totul este 
fie folosit integral, considerând 
looul 8 ta .Turneul Prietenia" 
doar un punct de pleca re spre 
Campionatele Europene.

direct ne 
n*
să

Mircea COSTEA 
Vaier PAȘCANII, coresp.

PATINATOAREA
PE PRIMUL LOC
VARȘOVIA, 1 (Agerpres). 

Competiția Internațională de 
tlnaj viteză „Cupa Varșoviei'

MIHAELA DASCALU • NOUA RLH1AA

LA „CUPA VARȘOVIEI"
pa- 

-----. -------  —------------ “ a 
fost cîștigată de sportiva româ
nă Mihaela Dascălu, situată pe 
primul loc la multlatlon, cu 
185,381 p. Pe locurile următoare 
s-au clasat Marga Prooter (O- 
landa) —-- 186,941 p și Cerasela
Hordobețlu (România) — 187,090 p. 
In ultima zi de Întreceri, Miha- 
ela Dascălu a terminat învingă
toare in proba de 1 000 m, cu 
timpul de 1:30,25 urmată de co
echipierele «ale Ileana Cleteșteanu
— 1:31,20 și Cerasela Hordobețlu

— 1:31,34. tn proba de 3 000 m 
Mihaela Dascălu a ocupat locul

doi, cu timpul de 5:00,18, fiind 
precedată da Marga Prooter — 
4:54,33.

în concursul masculin, pe locul 
întti la multlatlon s-a clasat po
lonezul Petr Krlsak — 171,854 p.

MADRID, 1 (Agerpres). — Me
ciul pentru titlul mondial de șan. 
ee se 
marii 
parov 
tinuat
lată remiza ia mutarea a 40-a. 
Scorul se menține egal : 9—9.

dispută la Sevilla, intra 
maeștri sovietici Garri K<aa> 
și Anatoli Karpov, a con
cn partida a 18-a, Inche-

PE SCURT
ATLETISM. • In concursul 

din cadrul Jocurilor sportive na
ționale ale R.P. Chineze, ce se 
desfășoară la Canton, Wang 
Xiuting a stabilit un nou record 
al Asie! în proba feminină de 
10 000 m cu timpul de 31:27.

CICLISM. • Turul - • - ■ 
Chile s-a încheiat cu 
rutierului chilian Peter Tormaa, 
urmat in clasamentul general — 
la 1:08 de columbianul Fabio 
Acevedo. Cursa s-a desfășurat 
în 13 etape, pe un traseu însu- 
mînd circa 1 800 km.

HOCHEI PE GHEAȚA • tn tur
neul pentru „Cupa Campionilor" 
la hochei pe gheață, de la Saint 
Gervais și Megfeve (Franța) e- 
chlpa Steaua a înregistrat urmă
toarele rezultate: 3—4 ca K. S. 
Podhale (Polonia), 1—5 eu Lliga 
Tappala (Finlanda) șl 8—7 cu 
H.C. Mont Blano (Franța).

ÎNOT. • Tn concursul de la 
Toronto, americanca Dara Torre» 
a clștigat proba de 58 m liber, 
ou timpul de 25.58, Iar Elena 
Dendeberova (URSS) s-a situat 
pe primul loc la 200 m mixt la 
2:13,4».

ȘAH. • Turneul de la Leczl- 
nah (Polonia) a fost clștigat de 
maestrul cehoslovac Jîri Kariik, 
cu 8,5 p din 11 posibile.
■ ■■■■■■■■■I

Statului 
victoria

înaintea ultimelor partide ale sezonului de rugby

UN DERBY A TRECUT,

URMEAZA ALTELE...

SCHIORII DE
Amatorii de geografie cu

nosc, probabil, mai mult des
pre Insulele Virgine, aflate 
in bazinul Mării Caraibilor, 
la est de Porto Rico... Cei 
de sport, insă, sînt mal pu
țin familiarizați cu tara res
pectivă, lipsită pînă acum 
de vreo performanță notabi
lă intr-o disciplină sau alta, 
într-un fel, absența Insule
lor Virgine de pe tabloul 
competițiilor de anvergură e 

o 
de
o 

de

suprafață 
kilometri 
populație 
locuitori) 
să zicem

explicabilă, la 
de (numai) 344 
patrați șl la 
(circa 100 000 
mai mică decît 
— a Brăilei.

Și, totuși, de dteva zile, 
mișcarea sportivă din Vir
gin Islands — mai precis cea 
olimpică — se găsește tn 
centrul atenției agențiilor de 
presă, motivul fiind urmă
torul: la Charlotte Amalie, 
în capitală, s-a anunțat ofi
cial eă o delegație de 12 
sportivi va participa, între 
13 șl 28 februarie 1988, ta 
cea de a 15-a ediție a jocu
rilor Olimpice de iarnă, pro
gramată să se desfășoare, 
după cum se știe, la Cal
gary, in Canada. N-am pus 
semnul mirării la capătul 
frazei anterioare doar pentru 
că prezența sportivitor din 
Insulele Virgine ta Calgary 
va însemna o premieră ab
solută, d mai ales datorită 
faptului că, situată In veci
nătatea tropicului racului, 
țara amintită e tina a verii 
„veșnice", temperatura me
die anuală oscilînd în jurul 
■ 30 de grade Celsius. Ba 
tocă mai muK. Detaliind eă

LA TROPICE
viitorii 12 „olimpici" vor fi 
2 schiori alpini, 2 concurenți 
la sanie și 8 boberi, purtă
torul de cuvînt al Comite
tului Olimpic din Virgin Is
lands, Bll Beer, a recu
noscut . că „avem serioase 
dificultăți In ceea ce priveș
te pregătirea pentru Calga
ry, atît din cauza mijloace
lor materiale, cit și a climei. 
Nu numai eu (n.n. Beer nu
mără 42 de ani), dar nici 
măcar tatăl meu n-am vă
zut zăpada decît... în filme 
sau în străinătate !“. Men- 
ționînd că s-au depus și se 
depun eforturi pentru a su
plini inexistența pîrtiilor, 
boberii antrenîndu-se pe 
role, schiorii urmtnd să e- 
fecitueze un scurt stagiu în 
Austria etc., el a adăugat: 
„Nu n* închipuim eă vom 
cîștiga ceva la Calgary, dar 
considerăm că lipsa zăpezii 
nu trebuie să fie, la infi
nit, un handica<p de neîn- 
firînt. Odată și odată, tot 
trebuia să intrăm tn marea 
familie a Olimpiadei af.be și 
ne-am gîndit că a venit mo
mentul, că n-are rost să mai 
întîrziem".

Firește că întreaga poveste 
aduce cu o curiozitate, dar 
să fie numai atît? Să nu 
demonstreze plecarea cam
pionilor din exoticele Insu
le Virgine la - Calgary că 
sportul e. azi, tot mai mult 
un fenomen planetar, in ca
lea generalizării căruia ori
ce piedică, cît de solidă, a- 
junge să fie spulbera- '. ' 
Credem că da.

Stagiunea rugbystlca se încheie 
duminică, după oe se vor fi con
sumat restanța știința Petroșani 
- Știința CEMTN Bala Mare, de 
azi, și etapa eu numărul 11, ul
tima L.".rzr "
de elită a Diviziei A, 
nele săptămîndi. Aceste ț . 
partide de dinaintea căderii de 
cortină pot avea de bună sea
mă. destule implicații 
rarnizarea echipelor

di-n turul întrecerii seriei 
de la S- 

șapțe

pentru le
la prima

CLASAMENT

1. STEAUA 18 8 8 1 387-215 M
t. Dinamo 1» 7 8 1 102-133 26
3. Grivița Roșie 10 8 1 3 167*134 23
4 Șt. Baia M. ^» 8 1 2 192-156 23
5. Farul 10 8 0 4 176-143 22
6. ,",U“ Timiș. 10 5 0 5 166-196 20
7. Cont. Buzău 10 4 1 5 146-167 18
8. Polii. Iași 10 4 0 6 148-146 18
9. CS&T Sibiu 10 3 0 7 171-292 1«

10. CSM Suceava 10 3 0 7 152-217 16
11. șt. Petroșani 9 3 1 5 121-187 16
12. Sportul Stud. 10 0 0 10 133-255 10

jumătate a campionatului, din 
moment oe tn program figurea
ză Jocuri precum Farul — stea
ua seu Știința CEMIN — Dina- 

Dar unele considerații se 
> și acum, după o „rundă" 

ca .un cap de afiș ținu*
de modul Steaua — Dinamo.

K Mmpede, mal întti, că așa- 
numita campioană de toamnă va 
S actuala deținătoare a titlului, 
indiferent de rezultatele de du
minică, Fiindcă Steaua poate fi 
egalată (doar) de Dinamo, eohl- 
pa pregătită de Th. Rădulescu și 
Ad. Mateescu dețlnînd însă un 
substanțial avana în oe privește 
diferența dintre punotele mar
cate și primite, sigur la această 
situație a oontribuit hotărltor 
scorul, neobișnuit, consemnat In 
derbyul de acum oîteva zile: 
24—21 în favoarea campioanei, 
oare și-a trecut suporterii prin 
toate stările sufletești înainte de 
prețioasa victorie, smulsă în ul
timele momente ale prelungirilor 
unui Joc întors și acum pe di
ferite fețe. Se discută mal ales 
de „eseul-suirpriză“ la schema 
comandată de Paraschiv, despre 
desprinderea dinamovlștllor de 
după pauză, datorată travaliului

uniui Bucan, Caragea, DoJa, Va- 
reș, Pășea, dar șl de erorile e- 
chlpd antrenate de Gh. Nlca in 
momentele cirul avea șapte punc
te avantaj, ea negăsind soluțiile 
nimerite de a păstra rezultatul. 
Tocmai atunci » mărit cadența 
Steaua: S. Ciori.cu — achiziție, 
eu adevărat, die marcă — " Mo
toc sau Oroian au asigurat mai 
muite baloane din margini, T. 
Coman, Ignat, Boldor sau Văr- 
zaru au apăsat pe accelerator* 
ta al ac, totul sub comanda ru
tinatului Codoi. la cel mai bun 
meci (mal exact din minutul 88 
al meciului, cînd a luat looul lui 
Hodorcă, -ceidentat) al său din 
ultima vreme. Partida s-ar ti 
putut Îndrepta spre alt dezno- 
dămînt. Dinamo avînd multe 
momente de angajare exemplară, 
dar mal presus de rezultatul în 
șina importantă este constatarea 
unor posibilități reale de pno - 
grea ta Jocul celor două echipe 
fruntașe.

Etapa a zecea a mai fost măr
eață de succesul maramureșean 
la Sibiu, acolo unde mu clștigă 
oricine bălmăreril demonstrln- 
du-șl astfel aceleași glnduri... de 
podium. Clara victorie a Ieșeni
lor tn fața Farului a oompUcat, 
la rîndu-1.- disputa pentnu par
te*. superioară a clasamentului. 
Cum va arăt» oare, acesta, du
minică după-amiază 7

LONDRA, 1 (Agerpres). — E- 
dlțla din 19»1 a Jocurilor Mondi
ale Universitara de vară se va 
desfășura in orașul englez Shef
field, a anunțat Federația Inter
national» a Sportului Universi
tar (F.I.S.U.).

Decizia a tos* luată după o vi-

Geo RAEȚCHI

Ovidiu IOANITOAIA

1991 LA SlItlfltLD
zltă In orașul respectiv a unet 
delegații a F.I.S.U., care a apre
ciat pozitiv posibilitățile de or
ganizare prezentate.

După cum se știe. Universiada 
de vară din 198» va avea loc la 
Sao Paulo (Brazilia).

• F.G PORTO IN BERTHOLD
INDISPONIBIL

PAS DE GALOP 
VERONA

oontinuă se
ce In prima

DUPĂ CAMPIONATELE DE HALTERE
(Urmare din pag. 1)

zultate cu mult sub recordurile 
naționale: mai puțin cu 29,5 kg 
la totalul categoriei 60 kg, mai 
puțin cu 37,5 la totalul catego
riei 82,5 kg, un minus de 47,5 
la total — 75 kg I Nu-i cam 
r uit ?... Sau imaginea mal pu
tui plăcută oferită de nume
roși concurenți (dacă socotim 
bine, cam jumătate la număr) 
chinuir.du-se să „arunce" greu
tăți ce nu egalau nici recordu' 
la smuls... Credem că introdu- 
cn—i și respectarea tino- ' 
remuri competitive, care să 
reprezinte ..legitimația vizată" 
de adțnitere în concurs ar ri-

Campionatului 
scuti tn bună 
secțiilor, linele 
să învesteas-

de adțnitere în 
dica valoarea 
Național. Și ar 
măsură bugetele 
încăpățînînd-u-se

că în elemente fără perspecti
vă.

Sigur, 
a unor 
Socaci, 
ridicat 
samblu 
fel de 
tru anul competițional următor, 
pregătirea în cete mai mici a- 
mănunte a participării Ia J.O. 
trebuie să aibă prioritate ab
solută. Pentru viitor însă apre
ciem că data „naționalelor" tre
buie stabilită astfel incit să 
permită participarea elitei hal
terelor noastre. Și. de altfel, 
dacă vom arunca priviri mai 
atente prin jur vom vedea că. 
de pildă, la campionatele Bul
gariei sau Uniunii Sovietice se 
doboară de regulă recorduri ale 
lumii, iar respectivele întreceri 
constituie cei mai edificator

prezența în competiție 
Nicu Vlad, Czanka, 

Becherii, Urdaș ar ffi 
mult valoarea de an- 
a campionatelor. La 

adevărat este că, pen-

criteriu de selecție pentru ma
rile competiții internaționale.

Revenind la pleiada de tineri 
despre care vorbeam la înce
putul acestor rînduri — căci ei 
reprezintă, totuși, aspectul cei 
mai important — se mai cu
vine a fi amintiți Negreanu 
(campion la 56 kg). Roșu (cam
pion la 67,5), Bîrzan și Ka- 
raffa (laur ea ți la 75), Stănilă 
(90) și Culid (+110). Potențial, 
oricare din aceștia ori dintre 
cei amintiți în debut, au șansa 
de a deveni mari campioni, de 
a purta pe mai departe șirul de 
succese al halterelor românești. 
Pentru aceasta se impune însă 
includerea lor intr-un program 
susținut, și bine coordonat, de 
pregătire, alimentație raționa
lă. recuperare asistență medi
cală. Eventualitate tn care, sîn- 
tem convinși. întrebarea din tit
lu nu-șl va putea afla decît un 
răspuns afirmativ; dacă nu 
cumva... mai multe.

• F. c. Porto își 
rla suoceselar. După 
manșă a Supercupei Europei a 
dispus cu 1—4- la Amsterdam, de 
Ajax 
cuceri 
campionatul 
pe Chaves 
detașat In 
de Dunote 
ind urmată _ _ 
Acum. F. C. Porto se pregătește 
pentru finala Cupei interconti
nentale. Ea va întîlnl la Tokio, 
formația Penarol Montevideo.' la 
13 decembrie. Acest meci va ti 
condus de austriacul Franz Woh- 
rer. care, cu acest prilel îsl va 
încheia activitatea ca arbitru in
ternational. începută tn 1975. • 
Internaționalul vest-german Tho
mas Berthold, acum la Verona, 
este accidentat tn urma partidei 
cu Cesena (8—1). si este foarte 
probabil 
partida 
denteso 
restl) tn 
U.E.F.A.
mintea o fractură la septul na
zal. • Multe păreri autorizate 
din fotbalul vest-german sînt 
potrivnice proiectatului turneu al 
echipet R. F. Germania tn Ame
rica de Sud. între I si 11 de
cembrie. perioadă tn 
lucia st eu Argentina.
pentru că vor liosl e serie de 
International! consacrat), printre 
carr Berthold. Voller, Klaus 
Allots s a. Beckenbauer a decla
rat că va tncerca Insă altl tu
nători tineri, sl că. în nîel un 
caz, nu va remumța la „libero'-ut 
Herget. tn duda faptului eă a- 
cesta este suspendat de către fe-

(sl ar» marl sanse de a 
trofeul). duminică. în 

Portugaliei a învins 
ou 3—1 si conduce 
clasament avînd 81 
(după 12 etape), ti
de Benfica cu 16 p.

să fie Indisponibil tn 
retur, eu Sportul Stu- 
(* decembrie, la Bucu- 
mansa secundă a Cupei 
Berthold a suferi* du

care va 
Aceasta

deratle. pentru eă tn ultimul 
med de campionat jucătorul de 
la Uerdingen l-a insultat pe ar
bitru șl a fost eliminat de pe 
teren I • Cu prilejul tragerii la 
sorti a grupelor turneului final 
„Euro ’88“. care va avea loc la 
Dilsseldorl. Comitetul de organi
zare din R. F. Germania are 
citiva invitați de onoare, printre 
oare Lev Iasin. Michel Platini și 
Frans Beckenbauer. După cum 
se știe, operația tragerii la sorti 
va ti efectuată la 12 
1988. • Austria are un 
bitru International 
activitate). El este
înalt de 1.90 m, cu o ..
de 88 kg — un adevărat colos, 
cum afirmă ziariștii austrieci si 
datorită 
nant va 
autoritate 
In urma 
au votat 
austriece 
mal buni
Austria : .. -------- ---------- _
Polster (Austria, aeum la Tori
no), Rodax (Admira Wacker) — 
toti Internaționali. • în clasa
mentul golgeterllor campionatu
lui Argentinei conduce, după 18 
etape, Rodriguez eu 13 goluri. 
El joacă la Espafiol Deportivo. 
lidera campionatului (Singura ne
învinsă pînă acum). Rodrigues 
a Înscris duminică ambele goluri, 
în deplasare, cu Boca Juniors 
(2—i). • tn semifinalele campio
natului Braziliei (meciuri tur)’ 
Flamengo — Atletico Mineiro 
1—e șt Intemaclonal — cruzeiro

lăi 
H.

ianuarie 
nou ar- 

7-lea în 
Steindl, 

greutate

fizicului său lmpresio- 
avea. desigur, q man 
în fata jucătorilor • 
unei anchete, la care 
antrenorii primei ligi 
au fost desemnați cel 
iucâtori al anului din 

1. Weber (Rapid) i: 2.

Rubricâ realizată de
Ion OCHSENFELD
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