
Df SfĂȘUR ATĂ LA INV1TAIIA PRfȘEDINTElUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
IERI S-A ÎNCHEIAT

VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ARABE SIRIENE,

HAFEZ AL-ASSAD

Proletari din toate Urile, uniți-vă 1

Miercuri »-â încheiat vizita 
oficială efectuată în țara noas
tră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de secreta
rul general al Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria, pre
ședintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez Al-Assad.

Ceremonia plecării înaltului 
oaspete sirian a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Arabe Siriene.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad au sosit îm
preună la aeroport.

| Oameni ai muncii din între
prinderi și Instituții bucu- 
reștene, precum și tineri ri- 
rieni ce studiază în țara noas
tră, aflați pe aeroport, au sa
lutat cu căldură pe cei doi 
conducători de partid și de 

■ Stat, ovationînd pentru priete- 
! nia româno-siriană.
i Erau prezenți membri și 

membri supleanți ai Comitetu
lui Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R„ secretari ai Comitetului 
Central al partidului, membri 

; ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, alte persoane oficiale.

Au fost de față ambasadorul 
României la Damasc și amba
sadorul Siriei la București.

O gardă militară aliniată pe 
aeroport a prezentat onoruL 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Arabe Si
riene și Republicii Socialiste 
România. în timp ce, în semn 
de salut, au fost trase 21 de 
salve de artilerie.

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

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Hafez Al-Assad și-au luat 
rămas bun, și-au strîns eu 
prietenie miinile.

Un grup de pionieri români 
și copii sirieni an oferit bu
chete de flori celor doi 
președinți.

Prin întreaga sa desfășurare, 
noua vizită in țara noastră a 
președintelui Hafez Al-Assad 
se înscrie ea un moment de 
seamă in croniea tradiționale
lor relații de colaborare ro- 
mâne-siriene, ca o contribuție 
importantă la extinderea și 
diversificarea în continuare a 
raporturilor dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, a- 
tît pe plan bilateral, cit și în 
viața internațională.
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PARTIDULUI^*-
NOTĂ MAXIMĂ LA ÎNVĂȚĂTURĂ Șl LA SPORT

Peste tot in tară, studenții fi 
liceenii, asemenea întregului 
nostru popor, întimpină Confe
rința Națională a partidului eu 
rezultate din cele mai bune la 
învățături, participind ta masă 
la amplele fi frumoasele mani 
festin cultural-sportive ce sini 
organizate in cinstea acestui 
mare eveniment. Avem, în acest 
sena, vești din C&htrele univer
sitare din Timișoara, Iași, Con
stanta, Cluj-Napoca, Galati. ri
ven» corespondente de la lice
eni, scrise citeț. pe foi de dic
tando: cu rezultatele înregistra
te, eu invitația expresă de a 
asista la aceste întreceri, tur 
daci vrem să dăm întîietate va- 
siunU fă nerăbdării ar trebui 
si începem cu ambițioasa 
Divizie școlară: +10 ta „clasa
mentul adevărului" Ia învăță
tură ti sport.

Am fost, vrem să spunem, la 
una din acele atrăgătoare com
petiții de handbal organizate In 
sala de sport a Liceului indus
trial nr. 18 din Capitală. In

mijlocul terenului, perfect ali
niate, echipele feminine ale 
celor nouă clase de a IX-a. 
Era duminică dimineața, toamna 
alerga undeva, prin ceafă, să 
predea bătrînului puc ultimul 
schimb al ștafetei dintre ano
timpuri. Cu vreo 10 ani in 
urmi, cronicarul sportiv mat 
fusese invitat la acest liceu din 
cartierul Pajura. Și tot la o 
competiție de handbal. Tot eu 
nouă clase de a IX-a, iar de 
băieți. Pe doi dintre ei U ta- 
tllnisem înainte de a intra pe 
poarta liceului. Duceau o gean
tă de sport mare, grea: Du
mitru Berbece ținea de o toar
tă, ton M'hă 114 de cealaltă. A- 
veam să-i reintilnese. nv peste 

„VALOAREA - PREMISĂ SIGURĂ 
A PERFORMANȚEI, DAR ACEASTA

mulți ani, in formațiile clubu
rilor Steaua și „Dacia" Pitești. 
Dar atunci, elevi fiind in clasa 
a IX-a a Liceului industrial nr. 
18, l-am întrebat. în glumi, du
et nn duc cumva în geanta de 
sport vreun drob de sare. • 
Chiar sare ducem, mi-au răs
puns băieții rlzind, lăsind gean
ta jos. spre a-șl desmorți mii
nile mușcate de ger. Știți, tere
nul din curtea școlii e înghe
țat bocnă, noi vrem să jucăm 
handbal și profesorul Bela 
CsavoMy ne-a trimis la ma

gazin să cumpărăm sare.

Vasfte TOFAN

fffonttnuare ta pag 2-3)

Ieri, în etapa a 14-a a Diviziei A la fotbal

DERBY-UL, DIN NOU FĂRĂ GOLURI
S Sportul Studențesc (victorie la Pitești) repeta cu sirg pentru revanșa cu Verbna

Cîmpeanu II înscrie trei goluri și trimite Rapidul pe... ultima linie ț A.S.A. Tg. 
Mureș (cu Craiu în vervă) surclasează Petrolul I # 8 goluri ia Bacău

PRESUPUNE MUNCĂ RESPONSABILĂ**

Maetia Intreabi m Interlocutor :
Alexandră Paraschivescu,

secretar responsabil al Federației Române de Atletism

REZULTATE TEHNICE
DINAMO - STEAUA
A.S.A. TG. MUREȘ - PETROLUL 
„U“ CLUJ-NAPOCA - RAPID 
S.C. BACĂU 
UNIV. CRAIOVA 
C.S.M. SUCEAVA
F.C. ARGEȘ 
FLACĂRA

- F.C. OLT
- OȚELUL
- CORVI NUL
- SPORTUL STUD.
- „POLI" TIMISOARA

0-0
4- 0
3-1
5- 3
2-1
3-1
1-2
2-0

Meciul VICTORIA - F.C.M. BRAȘOV se dispută 
astăzi, pe stadionul Victoria, de la ora 13.

ETAPA VIITOARE (duminică 6 decembrie)
PETROLUL 
F.C. OLT 
OTELUL 
CORVINUL 
FLACĂRA 
STEAUA 
F.C.M. BRAȘOV 
RAPID

Meciul SPORTUL STUD. - VICTORIA (scor: 1-0) 
a-a jucat la 14 noiembrie

- S.C. BACĂU
- UNIV. CRAI OVA
- C.S.M. SUCEAVA
- DINAMO
- F.C. ARGEȘ
- „U" CLUJ-NAPOCA
- A.SA. TG. MURES
- „POLI” TIMIȘOARA

MECIUL DINAMO
88 spunem, înainte de toate, 

eă derbjr-ul s-a Încheiat cu un 
rezultat echitabil. Și asta în 
pofida peripețiilor pe care le 
vom trece în revistă.

Să menționăm că derby-ul 
• durat practle o oră, după 
care firele care susținuseră 
bine, pînă atunci, țesătura — 
la un nivel tehnico-tactic bun 
(față de terenul extrem de 
greu) — s-au destrămat, spre 
regretul tribunelor arhipline. 
In minutul 60, la un demaraj 
fulgerător al lui Lăcătuș, care 
depășise „linia" apărării dina- 
moviste, Moraru a avut doar 
soluția „întîmpinării" extremu
lui roș-albastru cu un fault 
dur, iar arbitrul Crăclunescu 
a scos fără să stea pe ginduri 
cartonașul roșu; a urmat un 
time-out nedorit, în care Belo- 
dedlel șl Iovan s-au răfuit cu 
Varga și au fost eliminați 
toți trei. Fața partidei — cu 
eîte opt oameni de cîmp — 
s-a schimbat imediat.

Dar să revenim la start, 
încă de la primul fluier s-au 
văzut intențiile combatanților. 
Steaua și-a axat jocul pe o 
remiză care să-i aducă un plus

(1-0) 
(3-0) 
(2-D 
(1-0) 
(2-1) 
(1-1) 
(1-0)

STEAUA

A fost o luptă aprigă, în care 
clipă...
unu „la adevăr", iar Dinamo 
— cu un punct în minus în 
clasament — » încercat să
joace la victorie. în primul 
sfert de oră, Dinamo a atacat 
cu mai multă insistență, dar 
șuturile puternice ale Iul Var
ga și Mateuț (min. 10 și 11) 
au fost precedate de o specta
culoasă străpungere Balint

CLASAMENT

i. STEAUA 14 12 2 0 53- 9 26
2. Dinamo 14 12 1 1 33- 9 25
3. Oțelul 14 7 2 5 17-15 16
4. Flacăra 14 6 4 4 16 16 16
5. Victoria 14 7 1 6 21-17 15
6. Univ. Craiova 14 6 3 5 21-21 15
7. „Poli" Thn. 14 5 4 5 17-16 14
8. F.C. Argeș 14 5 4 5 16-17 14
9. Corvin ui 13 6 1 6 25-21 13

10. „U“ Cluj-Napoca 14 4 5 5 16-17 13
11. F.C. Olt 14 « 1 7 21 30 13
12. F.C.M. Brașov 13 3 5 5 18-15 11
13. A.S.A, Tg, Mureș 14 5 1 8 24-30 11
14. Sportul Stud. 14 4 3 7 14-23 11
15. S.C. Bacâa ,14 3 5 6 15-27 11
16. Petrolul 14 3 3 8 12-28 9
17. C.S.M. Suceava 14 3 3 8 14-29 9
18. Rapid 14 2 4 8 11-24. 8

A DURAT. ORĂ0

combatanții nu au cedat nici o 
Foto: Aurel D. NEAGU

(min. 5), încheiată cu un șut 
periculos, pe lîngă bară. în 
continuare, fața jocului se 
menține. Dinamo combină mai 
mult, dar steliștii se prezintă 
mai periculoși în fața porții

loon CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

— Sînteți secretarul respon
sabil al federației de atletism, 
federație cu importantă ponde
re olimpică, în cadrul căreia 
ați mai activat în calitate de 
membru al biroului federal. Cu 
„antecedentele" respective șl, 
mai ales, cu optica actuală, 
cum apreciați atletismul nostru 
în anul care este pe cale să se 
încheie și care marchează a 
75-a filă a existenței forului 
său de specialitate ?

— Cred că fără a-1 putea 
plasa intr-un punct de maxi
mă sau minimă pe graficul 
ultimelor două cicluri olimpi
ce, anul 1987 ne-a arătat mai 
mult decît oricînd ce loc ocu
păm In arena internațională, 
care sînt verigile bune și cete 
slabe ale sistemului nostru or
ganizatoric și c-wnpetiționnl.

— Vorbind, deci, despre com
petițiile interne și reprezenta
rea internațională, să ne 
oprim mai întîi asupra liniei ior 
de interferență, adică asupra 
VALORII...

— Ați pus punctul pe i! ra
țiunea de a fi a oricărui sistem 
competițional, dacă ne putem 
exprima astfel, o constituie a-

Narginalii la Divizia A de tenis de inasâ

ECHILIBRU MAI PREGNANT
CA LA EDIȚIILE PRECEDENTE
Tenisul nostru de masă mai 

are doi „pași" pînă cînd va 
trece linia de sosire a
anului competițional '87 —
mîihe, la Tg. Mureș. În
cep finalele probelor indivi
duale, iar la sfîrșitul lunii, la 
Cluj-Napoca, va avea loc tra
diționalul „Top 12“ pentru ju
niori —, dar în rîndurile de 
față ne vom referi la „pasul"
precedent acestor două între
ceri, adică la recent încheia
tele dispute din cadrul Divi
ziei, și ele cu Influențe majo
re asupra dezvoltării generale 
a acestui sport.

în ansamblu, actuala ediție 
a fost mult mai echilibrată de

sigurarea celui mai bun cadru 
de exprimare a valorii, premi
sa sigură a oricărei performan
țe de rezonanță. Și cînd spun 
valoare am în vedere competi
tivitatea reală (indiferent de 
adversari, condiții meteo sau 
de fus orar etc.) a atletului sau 
atletei, care înseamnă talent, 
putere de muncă, dăruire, co
roborate cu știința antrenoru
lui, medicului, psihologului. Dr, 
din acest punct de vedere, re
zultatele anului 1987 au fost de
parte de a ne satisface pe pla
nul întrecerilor interne, 'ar pe 
cel internațional ne-a adus 
bucurii și speranțe prin juniorii 
prezenți la Campionatele Eu
ropene și deziluzii prin lotul 
de seniori care a concurat la 
„mondiale". La Birmingham. |U- 
niorii încheiau .europenele" ou 
un bilanț record al participării 
noastre — 5 medalii (toate ie 
argint, prin Cătălina Ghr>r- 
ghiu — 800 m Simona Staicu 
— 1500 m. Doina Homneac — 
3000 m. Alina Astafei — inăltl-

Pout SlAveSCU

(Continuare in pag. a 4-ai

cît pînă acum, cu deosebire 
în concursul feminin, unde va
lorile sînt mult mai apropia
te, ceea ce a făcut ca în ma
joritatea celor 8 serii ierarhia 
să fie definitivată abia după 
ultimele două jocuri. Juventus 
MILMC a revenit (după un an 
de întrerupere) pe prima 
treaptă a podiumului antre
norul V. Dumitrescu știind să 
alcătuiască o adevărată echi
pă, în care aproape că nu e- 
xistă „vîrfuri", ci un lot omo
gen valoric, dar Ia treapta de

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. 2-3)



prtic.miine Voinic!» 1
COMPETIȚII
PE ECHIPE

HANDBAL DE PERFORMANȚĂ, iN HUMULEȘTII
Purtătorii cravatei roșii ou tri

color de la Școa'.a nr. 3 din Hu- 
mplești (comuna natală a ma
relui nostru povestitor. Ion 
Creangă, este <M.um un cartier 
al orașului Tg Neamț) sînt cu- 
noscuți ca mar pasionați ai 
handbalului. „Băieții, dar și fe
tele. în 1983, băieții, de pildă, 
s-au clasat pe locul I în «Cupa 
Pionierul», ’a etapa finală, iar 
din echipa de atunci a școlii 
humuleștene unii activează în 
diferite formații divizionare. Ca- 
zui fraților Cristinel și Stelian 
Bursuc și ai iui Florin State. 
Replica fetelor venit prompt: 
în două ediții ale «Cupei Pio
nierul» în 1986 si anul acesta, 
și ele s-au af.at printre frun
tașele pe țară car echipa, a- 
proape in corpore — Doina Pă- 
trăcescu, CameJia Tănăsescu, 
Luminița Cosma, Tatiana Aahei, 
Claudi? Chita — îormează nu
cleul divizionare* b de junioare 
Cetatea Tg Neamț, sa mai a- 
mintim că alte foste pioniere de 
aici sînt prezente m loturile e- 
chipelor TEROM lași (Angela 
Avădanei-Anton), Relonul săvi- 
nești (Eea perina Enea-Trifan) &au 
Textila Buhuși (Simona Cojoca- 
ru) ș* că un campionat de 
handbal ot c.ase promite ca la 
ora bilanțului, In iunie viitor, 
să dea ba iveală noi elemente de 
perspectivă".

Cînd .ne prezintă această în-

-- ... , 
curajatoare activitate sportivă 
Vasile Istrate, președintele Con
siliului- orășenesc Tg. Neamț pentru educație fizică și sport, 
nu neglijează să scoată în re
lief meritele tuturor acelora care 
și-au dat concursul, intr-un fel 
sau altul, la crearea acestei ve
ritabile școli de handbal in pi
toreasca așezare de pe firul 
Ozanei: profesorul de educație 
fizică Eugen Crețu, directorul 
șoolii, profesorul de istorie Con
stantin Dobreanu. nrecum și gos
podarii dla Tg. Neamț, primarul 
Gheorghe Leții șl prim-vicepre- 
ședintele Consiliului popular, 
Constantin Dan, precum șl direc
torul întreprinderii de volvatlr, 
fng. Serafim Lungu, unul din
tre statornicii animatori ai spor- 

1 tulul de masă și de performan
ță in rîndurlle copiilor, elevilor 
și tlneretul-ui din întreprinderi șl 
instituții.

Fără îndoială că, fără larga 
înțelegere a factoril-or locali, 
pionierii de 1® școala humuleș- 
teană n-ar fi avut posibilitatea 
să se exprim atît de convingă
tor. Dar, avînd la dispoziție con
diții foarte bune, o sală de 
sport (în vechea clădire a Că
minului cultural), amenajări a- 
decvatc pentru atletism — 
„sport obligatoriu ta școală, 
după concursurile de alergări, 
sărituri și aruncări începem 
testarea pentru handbal**, ne

LUI ION CREANGĂ!
spune prof Cre'u — și chiar 
stadionul din localitate, a cărui 
înfățișare s-a schimbat aproape 
radical, in ultima vreme, pio
nierii și pionierele de la Școala 
nr. 3 au putut realiza pași ri
guroși pe drumul performanței.

Profesorul de matematică, Ion 
Țicu, seoretarul organizației de 
partid a școlii ne-a dat să În
țelegem eă fluxul spre afirmare 
continuă, susținut fiind nu 
numai de elevii din clasele I—X, 
ci și de cei din grădinița aron
dată. cu peste 100 de șoimi al 
patriei. Directoarea acestei uni
tăți preșcolare. Elena Cucorada, 
se arată a fi, și In . plan spor
tiv, alături de toți cei care nu
tresc dorința șl ambiția ca școa
la nr. 3 să rămtnă o pepinieră 
a handbalului. Un lucru firesc, 
de vreme ce șoimii de azi vor 
fi pionierii dea miine, elevi, la 
rîndu-le, ai școlii humuleștene.

Am amintit de atletism, ca 
sport complementar pentru hand • 
bal. Drumețiile, excursiile, acțiunile cicloturistice (într-o 
strânsă colaborare cu pionierii 
din comuna Bălțătești, în prin
cipal), iar acum, iarna, apropia
tele concursuri de sanie șl schi- 
fond completează pregătirea vi
itorilor hand'baliști de aici. D

Tiberiu STAMA [

_____ rcr
în finala campionatului masculin de șah

DECIZIE, ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE!
Cu o rundă înainte de sfirșit, 

finala Campionatului Național 
masculin de șah și-a desemnat 
cîștigătorul. Este marele maes
tru internațional Florin Ghcor- 
giu, care — cu avansul luat in 
penultima zi a întrecerii — nu 
mai poate fi deposedat de pri
mul Ioc, nici măcar - teoretic 
Intr-adevăr, marți seara tirziu. 
după încheierea rundei a 16 a 
ultimele două partide (Ghites- 
cu — Foișor și Ionescu — 
Ghindă) rămase tn suspensie 
și care mai puteau avea influ
ență asupra părții superioare 
a clasamentului au fost date 
remize de către cei patru com
petitori. în urma acestor rezul
tate, clasamentul finalei, tnain-

tea ultimei runde, a 17-a, care 
se dispută azi după-amiază ia 
Predeal, arată astfel: 1. TI 
Gheorghiu 10,5 p (toate parti
dele jucate); 2—3. P. Ștefanov 
O. 'Foișor 9 p; 4—5. I. Armaș 
M. Ghindă 8,5 p; 6—8. C. Io 
nescu, M. Pavlov. M. Șubă 8 p. 
9. S. Griinberg 7,5 p; 10—12 
Th. Ghițescu, D. Dumitrache 
M. Marin 7 p; 13—15. V. Nico
laide, Gh Ciolac, Val. Stoica 
6,5 p; 16. I. Biriescu 6 P; 17. M. 
Tratatovlci 4,5 p. în ultima run
dă sînt programate partide'e 
Șubă — Dumitrache, Marin — 
Griinberg, Tratatovici — Pa
vlov, Biriescu — Ștefanov, Foi-

șor — Armaș, Ghindă — Ghi- 
țescu, Ciolac — Ionescu si 
Stoica — Nicolaide.

Ieri la prînz. în sala I.T.B. 
din Capitală, a avut loc festivi
tatea de închidere a finalei te 
minine. Deocamdată este cunos
cută doar posesoarea medaliei 
de bronz, maestra internaționa
lă Gabriela Olărașu-Stanciu, 
care ocupă locul trei în cla
samentul final. Pentru titlul de 
campioană, cele două egale pe 
primele locuri, marea maestră 
internațională Margareta Mu- 
reșan și maestra internaționa 
lă Eugenia Ghindă, urmează 
să susțină meciul de bara.; la 
o dată care va fi stabilită ul
terior.

• BASCHET
C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI — 

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE (fe
minin, grupa 7—12) 2—0: 68—58 
(38—20) și 90—84 (54—35). Ambele 
pantide au oferii întreceri spec
taculoase, mai cu seamă cea de 
a doua, în cursul căreia au fost 
înscrise multe coșuri la capătul 
unor a-țlunl naoide și precise. 
Ploieșteneele au repurtat o vic
torie dublă, după meciuri 
care au ' “ ‘
in repriza 
secundă i 
reveniri i 
dive. 
13+17. Biasutti 11 + 18, Lambrino 
13+13 r. ’ :
C.S.U., respectiv 4șteleanu 10+27, 
Szocs 14+25, Szenes 8+15. Arbi
tri : N. Sdrula — A. Naumescu 
și V. Cojocaru — Fl. Panaltescu. 
(Octavian BALTEANU — coresp.)

ELECTROBANAT TIMIȘOARA 
— POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI (masculin grupa 7—12) 
2—0: 96-91 (50—iii și 115—69
(54—28). Dacă prima intîlnire a 
fost echilibrată în cea de a doua 
gazdele s-au impus cu autorita
te, cîștigînd la o diferență de nu 
mal puțin de 46 de puncte. Coș- 
geteri: Bota 37+25, C. Ili-e 23+16, 
Bobrovschl 22+8, D. Ionescu 
10+17 de la ELBA, respectiv 
Moscalu 35 + 14, Mihăilescu 17+21, 
Boiștean” 11+ '1. Arbitri: Z. Ra- 
duly — G. Ioan. (Constantin 
CREȚU — coresp)

•RUGBY
„Meci frumos, ta limitele falr- 

play-ului, în ciuda unui teren 
greu, moaie, pe alocuri cu ză
padă șl un arbitraj corect.,.**. 
Iată opinia ps-of. C. Mitrea, se
cretarul federal la rugby, pe 
marginea meoiului-restanță din 
Divizia A, grupa I valorică, din
tre știința Petroșani și Știința 
CEMIN Baia Mare, încheiat la 
egalitate: 3—3 (3—0). Gazdele au 
deschis scorul prin Beizărău, 
din l.p., in mm. 32, oaspeții au 
egalat, prin același procedeu, în 
min. 59. Autor, V. Ion. șts»ca 
egalitatea să fie perfectă, am
bele echipe au ratat cîte 2 
l.p.-uri. A condus M. Vătui — 
București. După acest meci și 
înaintea ultimei etape a ' '
știința CEMIN trece pe 
ta clasament, cu 24 de 
(după Steaua, cu 28 p 
namo cu 26 p), în timp 
ința Petroșani, cu 18 P

în 
dominat cu autoritate 

l tatii, 
oaspetele 
energice, 

Coșgetere :

iar în 
au 
dar

Grigoraș

cea 
avut 
tar-

opreseu 4+12 de la

NOTĂ MAXIMĂ LA ÎNVĂȚĂTURĂ Șl LA SPORT
(Urmare din pag l)

Așadar, nouă formații de 
handbal fete din 9 clase a IX-a, 
perfect aliniate in mijlocul te
renului • întrecerea, conchi
de prof. Bela Csavossy, este — 
cum știți — organizată in în- 
tîmpinarea Conferinței Națio
nale a nartidulul. Sigur, vă 
înțeleg nerăbdarea, dorința 
de-a intra imediat în ioc. Vreau 
doar să adaug că epoca pe 
care cu mîndrie patriotică o 
numim „Epoca Nicolae
Ceaușescu" a însemnat, pe lingă 
toate marile înfăptuiri pe care 
le-am văzut în drumețiile noas
tre, ori numai am , auzit des
pre ele, a însemnat, zic, .a ni
velul școlii, si această modernă 
sală de sport, pe care genera
țiile trecute 
lui nostru 
doar

tntii și-au ______  __
handbalistele din clasele a IX-a 
A și F (scor : 12—10). Echipa 

campioană a liceului n-a jucat, 
sportivele care au cîștigat a 
5-a oară finală pe tară a Da- 
ciadei la handbal junioare eiau 
in sală cu alte treburi. Aurelia 
Stoica, bunăoară, măsura timpul 
de joc cu ajutorul unui erono 
metru electronic. Corina Iimea- 
nu, Lenuța Cristian, Ioana Mi- 
litaru, Mihaela Șerpe și celelal
te fete făceau parte din grupa 
instructorilor sportivi obștești, 
eonducînd „încălzirea" colegelor 
mai tinere, care urmau jd in
tre pe teren. Din dragoste pen-

>
tru acest sport venise să arbi
treze și „centralul* Victor Tei 
hari. tehnician 'a Romprotee

La handbal, timpul trece re
pede, primul meci începuse, la 
ora 9, acum ceasul arăta vremea 
prînzului, echipa campioană 
(fetele care ajutaseră la organi
zarea acestei frumoase competi
ții) vroia să joace și ea - o 
reuniune de handbal la Liceul 
ind. nr. 16 înseamnă. de obicei

o duminică „zi lumină". Pără
sește o echipă terenul, intră 
alta: cu suporterii ei, cu proje- 
sorii ei. cu dirigintele ei, „fo
toliile de orchestră" fiind- je 
zervate conducerii liceului — 
prof. Rodica Matei (directul>, 
Elena Pavel și Lucia Stânes^u 
(directori adjuncți). Iar dumini
că, din nou întreceri organiza 
te in intimpinarea Conferinței 
Naționale a partidului. Da, i, 
„Industrial 16“ acțiunile spoit 
ve au bunul obicei de-a um 
bla insotite !...

turului, 
focul 3 
puncte 
și Di
ce Ști - 
„urcă" 

de pe locul 11 pe 9... (T. CORNEA 
— coresp.)

• V O L E /
EXPLORĂRI MOTORUL C.S.Ș. 2 

BAIA MARE — ELCOND DINA
MO ZALAU 3—2 (—5, 12 —10,
4, 5). Partida restantă dintre
cele două divizionare A mascu - 
line d-e volei, desfășurată în 
Sala Dacia, s-a bucurat d-e o 
asistență numeroasă și a prile
juit un joc spectaculos, cu răs
turnări de situații și cu multe 
faze palpitante, create de ambele 
formații, a că.'or dispută îndîr- 
jită s~a reflectat și în tribune, 
unde s-au confruntat sportiv 
do-uă inimoase galerii.

Gazdele au meritat victoria da
torită prestației mai reușite în 
aia» și eficiențe’ sporite la re
cuperarea balonului din linia a 
doua. S-au remarcat: Arbuzov, 
Dumitru, Szeibel și Roiban, de 
la localnicii, respectiv Gheorghe, 
Tutovan și Tiontoș. Arbitri: C. 
Oprea — I Pintea.

Andrei CRIȘAN — coresp.

de elevi ai liceu- 
si-au imaginat-o

disputat intîietaiea

ANUNȚ
O.J.T. BKAȘOV-PRE- 

DEAL organizează In 
ziua de 13 decembrie 
a.c.t ora 10, la cabana 
Clăbucet-sosire, exame
nul de atestare-reatesta- 
re a ghizilor monitori de 
schi.

Informații suplimenta
re la telefon 5.65.01 — 
interior 115 sau 128.

MARGINALII LA TENIS DE MASA
(Urmare din pag. 1)

sus. A fost, de fapt, atuul cu 
care s-a impus în fața prin
cipalelor contracandidate, Spar- 
tac C.S.Ș. 1 București și Me
talul C.S.Ș. Rm. Vilcea, care 
dispun de Otilia Bădescu, E- 
milia Ciosu și, respectiv, Maria 
Alboiu, Maria Bogoslov, Anda 
Girbină, obligate să ciștige tot, 
ceea ce nu se poate întîmpla, 
desigur, totdeauna, iar rezul
tatul se vede pe... tabela de 
scor. Această situație a fost 
și mai evidentă în cazul Con
structorului IJGCL Tg. Mureș, 
care o are doar pe Kinga 
Lohr. în acest context, vom 
sublinia permanentele preocu
pări ale antrenorilor V. Dumi
trescu (Juventus) și Tr. An- 
cuța (Metalul) care, an de an, 
au dat tenisului de masă ele
mente deosebit de valoroase 
și care, conduse cu pricepere 
pe parcurs, au adus mari sa
tisfacții iubitorilor acestui 
sport. Ar putea surprinde re
trogradarea fostei campioane, 
C. S. Arad (9 titluri), dar lo
tul trece printr-o masivă re
structurare (pornită, am zice, 
totuși, destul de tîrziu), an- 
trenoarea Magdalena Leszay 
avînd însă resursele necesare 
de a readuce formația în 
prim-plan. Desigur, însă, nu 
așteptăm nimic peste noapte... 
Dintr-un pluton secund fără 
prea multe veleități se află, 
totuși, mai aproape de „foto
liile de orchestră" echipele 
C.S.M. CluJ-Napoca ți Hidro
tehnica C.S.Ș. C.S.M. Buzău (ele 

vor disputa barajul pentru

promovarea în prima grupă 
valorică) și Știința C.S.Ș. 2 
IJPIPS Constanța. Menționînd 
ascensiunea Constanței, ne gîn- 
dim, totodată, și la- faptul că 
harnicul și inimosul antrenor 
V. Filimon răspunde, în ace
lași timp, și de Centrul Olim
pic. Va trebui, deci, o opțiune 
fermă, pentru, că, altfel, se a- 
junge la o diluție a activității, 
cu efecte nu tocmai favorabile 
pentru nici una din părți.

La băieți, în general, nici o 
noutate, Universitatea A.S.A. 
Craiova dominînd în continua
re (al 6-lea titlu consecutiv), 
în timp ce restul formațiilor 
constituie o grupă de out-si- 
dere, avînd în frunte, deocam
dată, doar pe Constructorul 
IJGCL Tg. Mureș, la porțile 
intrării în elită bătînd, acum, 
și C.S.M. CIuj-Napoca și Stirom 
C.S.Ș. 2 București. Este mo-

mentul să remarcăm pronunța
ta revenire a clubului clujean 
care, beneficiind de doi antre
nori pricepuți, S. Doboși și M. 
Bledea, urcă mereu spre pozi
țiile pe care s-a aflat cu ani în 
urmă. în rest absențe de va
lori sau doar ici și colo cîte o 
„floare": Călin Creangă, An
dras Fejer, Eugen Simion etc., 
dar care nu salvează forma
țiile lor de la poziții 
se află.

Ar mai fl de adus 
cuție și modul cum 
fășoară' campionatul, 
formulă care nu corespunde e- 
xigențelor și nici ridicării ca
lității, dar opiniile antrenori
lor rămîn deocamdată la sta
diul de.... păreri. Oricum, ceva 
trebuie schimbat și în această 
direcție, pentru a face din Di
vizie o veritabilă platformă de 
lansare a talentelor, într-o 
competiție în care generația 
tînără are mult de învățat de 
la mai experimentații parteneri 
de întrecere.

pe care

dis- 
des-

ADMINISTRAȚIA de
TRAGEREA PRONOEXPRES 
NUMERELE EXTRASE LA 

DIN 2 DECEMBRIE 1987
EXTRAGEREA

24 27.
EXTRAGEREA

32 28 25 45.
FOND TOTAL

GURI : 576.734 LEI, din 
18.862 lei, report la categoria 1.

I: 33 12 4

a II-a: 39

14

13

DE CÎȘTI-
care

• ASTAZI este ULTIMA 
pentru a vă procura bilete

ZI 
______ __  ______ ______ cu 
numerek* favorite la TRAGEREA 
OBIȘNUITA LOTO ee va avea

în 
se 
după o

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Etapa a 14-a

o Diviziei A

DOUA
F.C. ARGEȘ 
SPORTUL STUD.

1 (1)
2 (1)

REPRIZE

Stadion „1 Mai“;s teren foarte 
greu, îmbibat cu a'pă; timp ta- 
chis, burniță și frig; spectatori
— circa 7 000. Șuturi: 9—5 (pe
poartă: 6—4) Cornere: 12—1.
Au marcat: BANUȚA (min. 34), 
respectiv STANICI (min. 44) și 
COR AȘ (min 71).

F.C. ARGEȘ: HHstea 5 — Voi- 
cu 6, Stancu 5, Pîrvu 7, Edu^rd 
7 — Ignat 7, Badea 6, Bănuță 7,
— D. Zamfir 5 (min. 46 Gheoa- 
oă 5), Radu II 6, Băluță 5 (min. 
57 Ștefan 5).

SPORTUL STUD.: Cristian 6
— M. Pop< d, lorgulescu 7, Pa
nă 6 (min 46 Achim 6), Cristea 
7 — Pologea 5, Țicleanu 6, Bo
zeșan I 5, Coraș 7 — Țîrlea 5 
(min. 86 S. Răducanu), Stănici 7.

A arbitrat slab A. 
la linie: 1. Coț (ambii 
iești) și M. Georgescu 
te).

Cartonașe galbene: 
VOICU, CRISTEA, 
GHEOACA, POLOGEA.

La speranțe: 0—0.

Moroianu; 
din Plo- 

(Constan-
PANA, 

BALUȚA.

PITEȘTI, 2 (prin 
F.C. Argeș s-a lansat 
din primele minute și

telefon), 
in atac 
avea să

domine cu 
pauză, <^tnis 
împingi-id i 
nînd terenu 
lovitură 1 
D. Zamfir 
proc în sit 
Sportului a 
cînd, la o 
cutată de 
a reluat cu 
cet și Hris 
Argeș a reu 
rul în min. 
trimis o 
precisă, la 
după o pre 
a șutat de 
fără sperau 
Și cînd gaz 
țumite de a 
iată, în min 
caj avea să 
a făcut o < 
tremă, a cei 
șelile în la 
piteșteni, „s 
din urmă, < 
înscris cu 
Stancu, dai 
portarul Hr 
priză, a foe 
gajant, frun

După pati
■

I
I
I
I
I
I
I

COSTEL PANA IN
telefon).
I. Nun-

MORENI, 2 (prin
Echipa pregătită de 
weiller și T. Dima (doi dintre 
cei mai buni tehnicieni din 
fotbalul nostru) forțează Încă 
din start deschiderea scorului, 
atacă pe front larg cu C. Pană 
„argint viu" (cînd pe stingă, "" 
cînd pe dreapta), dar se ra
tează mult și din poziții idea
le. Prima din ocaziile rarisime 
ale partidei este irosită în 
min. 3 de D. Sava, care, din 
mijlocul careului, șutează im
precis. Același jucător va e- 
xecuta, în min. 14, o lovitură 
liberă de la circa 20 m, obli- 
gîndu-1 pe Almășan la o pa
radă spectaculoasă pentru evi
tarea golului. Apoi, în minu
tele 20 și 37, Lala și Dragnea 
nu vor reuși să-1 învingă nici 
ei pe portarul timișorenilor. La 
rindul lor, oaspeții își trec în 

în min.
I 

părea că repriza se va încheia 
cu 0—0, iată că în min. 43, la 
încă un atac supranumeric al 
gazdelor, Văidean este luat în

I
Icont un șut violent, în n- 

33, prin Bozeșan II. Și cînd 
Părea că repriza se va înch

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

brațe în c; 
lovitura de 
formată imi 
echipei, DF 
absolut *~ 
fensiv 
calniti. >

Flacăra r 
aplomb, D. 
o bună oc 
trei minute 
să-și mărea 
ma unei fa 
tac ; portar 
ge, lateral, 
C. Pană, 1 
de pe linia 
și LALA 1 
careul mi< 
2—0.

„Poli" fa 
Stoicov, Va 
prima linie 
se vor afla 
nînd autor 
fără să m; 
toate eforti 
mai bun j

Lauri

SUCCES LA LIIV

UNIVERSITATEA 
OȚELUL

2 (1)
1 (0}

^rt;

-a

Stadion Central* teren moale; 
timp închis și friguros ; specta
tori — circa 10.060. Șuturi: 14—11 
(pe poa-rtă. 9—5). Cornere “ 
Au marcat: _ 
21), 
respectiv O. POPESCU (min. 86).

UNIVERSITATEA: Lung 7 —
Negrllă 7. E Săndoi 7, Gh. Po
pescu 7, Weissenbacher 6 — du
rea 6, Rada 6, Badea 7 (min. 67 
Irimeseu 5;, Geolgău 6,5 — Bîcu
5, Vancea 5 (min. 67 Prună 5).

OȚELUL: Călugăru 7 — Borall
6, Ănghelinei 7, Nicoară 6, Gelu 
POpescu 6 — M. Stan 6,5, Măs- 
tăcatn 7, Burcea 6 (min. 82 Com- 
șa), O. Popescu 7 — Stiate 5 
(min. 67 Chivu 5), Antohi 5.

A arbitrat foarte 
Ștreng (Oradea) • la 
Nicolescu (Pitești) și 
loiu (București).

La speranței 6—1 (1—1).
•

6—4.
E. SANDOI (min.

GH. POPESCU (min. 45),

blne O. 
linie: Ad. 
V. Anghe ■

CRAIOVA, 2 (prin telefon).
Din start, Universitatea a adoptat 
un joc combinativ, cu devieri 
și „un-doi“-url spectaculoase, 
pentru a destrăma defensiva 
Oțelului, bine grupată. Primele 
odazii de deschidere a scorului 
au aparținut lui Ci urea, în min. 
3 și 6 (la prima, Călugăru, cu 
mare șansă, a respins cu picio
rul), iar în min. 17 același in-

epirat ■ 
acțiun 
șui" B. 
aiizînd mui 
te. Meciul i 
intensitate, 
min. 21: at 
culat rapid 
Geolgău, u 
bero-ului E 
pină in ca 
I—0. Oțelul 
replică în i 
Măstăcan, c 
corner o n 
grea. Peste 
notat acțiun 
să de gol j 
nouarul era 
viteză, a ri 
ocazie. Faz- 
înmulțit. M: 
re în min. 
tohi, Lung 
reluat și to 
corner. Dar 
și 43) au 1 
de 2—0. Sc- 
semna, totu

In ziua 
orele 10, 
publică 
mărci, 
ț/'Tetul

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
loc miine, vineri, 4 decembrie. 
O dovadă in plus a avanta
jelor constante pe care le 
creează asemenea trageri este 
șl cea din 20 noiembrie, la 
care s-au atribuit nu mai puțin 
de 3 autoturisme „Dacia 1300“, 
pe variante jucate in cote de 
25%! Rețineți eă numărul șan
selor crește direct proporțional 
cu numărul de variante jucate!

tat In ansamblul sistemelor de 
joc Loto-Pronosport. Toate emi
siunile aflate în vînzare, inclusiv 
cele speciale, au sporit conside
rabil numărul participanților 
care și-au înscris numele In 
dreptul unor mari cîștiguri. Și 
dumneavoastră puteți deveni «n 
asemenea performer al LOZULUI 
ÎN PLIC, cu condiția să jucați 
cu perseverență.

Licitații
I.D.M.S.
Magheru 
mera 17,

La licit 
orice pei 
nează la 
10% din 
licitației

Auto tur 
plata int

• Avantajele oferite partici- 
panților, frecvența șl operativita
tea cu care atribuie zilnic nu
meroase ctștiguri In bani și au
toturisme au creat LOZULUI ÎN 
PUC o popularitate de necontes

• Tot in această săptămlnâ vi 
se rezervă (pentru ULTIMA DA
TA ÎN ACEST AN!) încă o mare 
șansă, o dată cu organizarea TRA
GERII EXCEPȚIONALE LOTO 
de duminică, f decembrie!

Dosarel 
autoturlsi 
tate la î 
toare.

Listele 
prețurile



L DIFERITE
la crurile aveau să etea cu totul 

cași altfel. Pină în min. 60 n-am 
sni- consemnat nici un șut la poar- 
<a o tă. in min. 61, la centrarea lui 

și Ignat, Badea a scăpat o mare 
eci- ocazie, după care Cristian a re- 
ilica tinut șutul lui Radu II. in min.

19, 71, jocul avea să fie dat pes-
>xe- te cap. A fost un duel Stancu —
’opa Achim; piteșteanul a deposedat
in- corect, Achim s-a sprijinit cu

F.C. mina pe el, a căzut și arbitrul,
sco- in mod eronat, a acordat lovi-

a tură liberă indirectă, la 25 m
ngă, lateral; a executat Țicleanu, in
are, „transversală", și, dintr-un bu
tași, chet de jucători, CORAȘ a Sil
iciu, scris de la 5 m. F.C. Argeș
ian. avea să domine cu fundașii la
iul- linia de centru, dar și-a pier
ită j, dut clarviziunea, Sportul s-a
ttar- apărat cu disperare, cu destule
stea mingi respinse la întîmplare,
ex- n-au lipsit „clinciurile", gră-

șrre- mezile rugbystice și cartonașele
•ilor galbene. F.C. Argeș a mai avut
cele două bune situații: min. 84,
•e a luft Ștefan; min. 90, ezitare

lui Cristian la centrarea lui Bănu-
pe fă. In min. 71, arbitrul l-a tri-

re- mie pe antrenorul Halagian ta
an- tribuna, pentru proteste.

Iu- Constantin ALEXE

ANUL PARTIDEI
I FLACĂRA MORENI
I „POLI" TIMIȘOARA

UN ANIMAT JOC DE ATAC VERVA LUI CiMPEANU II...

I ?i 
ins- 
inul 
scor 
I O- 
lo-

îlași 
,răși 
dar 

euși 
ur- 

î a- 
P* - 

lui 
itrat 
lean 
din 

nind

ntră 
s în 
:dele 
)mi- 
inal, 
, eu 
i, cel 
?ren.

:u

Stadion Flacăra; teren moale, 
alunecos; timp închis; spectatori
— circa 5 000. Șuturi: 20—4 (pe 
poartă: 8—1). Cornere: 11—0. Au 
marcat: DRAGNEA (min. 44, din 
penalty) și LALA (min. 49).

FLACĂRA: Dohot 7 — Puirdea 
7, Ene 7; Bu tufei 7, Stănescu 7
— D. Saiva 6 (min. 55 Marcu 6), 
Dragnea 7. Beldie 6 — C. Pană 
8.5, Lala 7 (min. 73 Nistor 6), 
Văi dean 7.

„POLI“: Almășan 6 — Andrea?
5, Crăciun 6 Oanoea 7, Varga 6
— Neagu 5, Pascu 6, Oloșutean 
5 (min. 55 Stoicov 5J, Șunda 5
— China 6, Ilcu 6 (‘min. 24 Bo- 
zeșatn II 7).

A arbitrat foarte bine I. Velea 
(Craiova); la linie: M. Nicules- 
cu (București) si G. Pîrvu (Con
stanța)

Cartonașe galbene: PURDEA.
La speranțe: 5—0 (4—0).

AR MERITAT
ajos a executat o lovitură liberă, a-
du- proape de colțul terenului, și
re- GH. POPESCU a reluat, ca la

tan- antrenament, in plasă.
în In repriza a doua, jocul va 

din avea o altă fizionomie și o di-
cir- namică mai scăzută. Oțelul s-a

i — descurcat ceva mai bine in te
ii- ren și insistența în atac i-a

ircat adus pe gălățeni de nenumăra-
și... te ori în situații bune de re-

în ducere a scorului. Așa s-a în-
lui tîmplat în minutele 47, 55 și

s în 57 (Antohi risipindu-le pe toa-
de te). în evoluția gazdelor au b-

am părut unele greșeli (cu Van-
pa- cea și Bîcu în prim-plan. ulti-
dar mul avînd o mare ocazie în

t de min. 66 de a majora scorul),
lună Finalul partidei a aparținut
s-au oaspeților, care-, după încă o
ala- serie de șuturi imprecise la
An- poartă, au realizat golul de
e a onoare prin O. POPESCU (min.

în 86). Un succes la limită, dar
. 41 meritat. într-o partidă cu două
ape reprize diametral opuse.
on
ticii Stelian TRANDAFIRESCU

A /. D. M. S.
a.e.. 
tatie 
erite 
prin

tației și adresele unde pot fi 
văzute autoturismele sînt afi
șate la următoarele magazine 
auto-moto-velo-sport ale IDMS 
din ;

str.

• Sos. Mihai Bravu 47—49,
sala bl. P 16. sector 2;
Bd. • șos. Pantelimon nr. 312.că sector 2;

• Șos. Colentina, bl. 64.
ci pa sector 2 ;
sem-
e de • Bd. Magheru nr. 22. sec-
re a tor l ;

cu
• Mag. Sport-turism, 

Socului nr. 53. sector 2 ;

3ă a 
1SU1- 
tină-

• Bd. Nicolae Bălcescu nr.
36, sector 1;
• Mag. Auto din Valea Cas

cadelor nr. 24, sector 6.
cile. 
lici-

Informații suplimentare la 
telefon 11.39.50 — int. 193.

SUCEAVA, 2 (prin telefon). In- 
tr-un decor hibernal, pe un te
ren care a pretins jucătorilor 
mari eforturi, entuziaștii spec
tatori suceveni au urmărit o 
frumoasă partidă. Pînă în min. 
15 înregistrasem peste 20 de a- 
tacuri sucevene, foarte multe 
periculoase, unul dintre ele în
cheiat cu un șut în bară (mta. 
9 — Sfrijan) Gazdele continuă 
asaltul spre buturile hunedore- 
ne și, după ce în minutele 12 
(Ungurean), 13 (Sfrijan) și 18 
(Cașuba) ratează bune situații, 

obțin meritata deschidere de 
scor In min. 19: lovitură liberă 
executată de Buliga de pe aripa 
stingă, PĂIUȘ se înalță șl în
scrie: 1—0. Pes-e 6 minute, o 
acțiune insistentă a lui State se 
Încheie cu o pasă adresată lui 
CAȘUBA, al cărui șut sec nu 
lasă nici o speranță goal-ke- 
eper-ului oaspeților: 2—0. Ime
diat înregistrăm reacția Corvi- 
nului. Hanganu șutează, obMgîn- 
du-1 la un plonjon de ultimă 
clipă pe Bucu n (min. 20), Bre- 
niiuc salvează de pe linia porții 
(min. 27) și, în min. 29, oaspe
ții obțin reducerea de handicap 
anunțată de această perioadă de 
presiune: o pasă inteligentă a 
Iul I. Petcu pentru HANGANU 
este urmată de un „lob* al tină- 
rului jucător hunedorean, eare-I 
Învinge pe portarul sucevean : 
2—1. Urmează alte momente bu
ne ale oaspeților: acțiune Cojo- 
caru — Petcu — Văetuș Înche
iată cu un cornier șl, apoi, o 
intervenție de ultim moment a 
Lud Cristesou (mir. 31). Vor re
plica cu energie sucevenii. în 
min. 37. ei au ocazia măririi di
ferenței, dar mal tatii lonlță și 
mai apoi bana se vor opune go- 
lulud.

La fel <J« animaită și intere
santă și repriza secundă, nii-i 
prezintă pe elevii Iul V. Simio- 
naș foarte activi după reluare, 
el declanșînd in minuitele 50, 51, 
52, 57, 63 și 67 atacuri foarte
tăioase. Dintre ele, cea din min. 
67, cînd Păiuș trimite pe lingă 
poartă de la nu mai puțin de

PE GUSTUL
I S.C. BACĂU 5 (2) I
I F.C. OLT 3 (1) j

Stadion „23 August*; teren 
moale; timp înnorat; spectatori 
— cdirca 5 #00. Șuturi: 14—8 (pe 
poartă: 9—5). Comere: 12—1. Au 
marcat: ȘOIMAN (min. 41 și 52), 
TISMANARU (min. 45 și 75), 
SCÎNTEIE <min 86), respectiv 
M. POPESCU (min. 34), PENA 
(min. 79). I. DUMITRESCU (min. 
80).

S.C. BACAU. Cîmpeanu 5 — 
Agachi 6, Artenle 6, Ciudtai 7 — 
Burleanu 6. Vlscreanu 6,5, Pe- 
noff 6 (min.. 76 Ivanov), Tisrnă- 
naru 6,5 — Șoiman 7 (min. 79 
Androndc) Scîntele 7, Fulga 6,5.

F.C. OLT: Ciurea 5 — Lauren- 
țiu 6 (min. 55 Oandoa 6), Mi- 
Hali 5,5, M. zamfir 6, I. Dumi
trescu 6 — M. Popescu 6, Leța 
6 (min. 85 Dudan), Eftimie 6, C. 
Gheorghe 5 — Pena 7, Turcu 5.

A arbitrat bine M. Salomir 
(Cluj-Napoca); la linie: M. Voi- 
n.ea (București) si I. Niculițov 
(Focșanii.

Cartonașe galbene: ARTENIE. 
La speranțe: 1—0 (1—0).

•
BACAU, 2 (prin telefon). Am 

asistat la o primă repriză des
tul de cenușie, cu multe inexac
tități și cu puține faze atrac
tive la cele două fforți. Și 
asta în ciuda celor 3 goluri 
marcate. Ofensiva gazdelor a 
fost numai pe alocuri limpede, 
pentru că atacurile au fost o- 
rlentate în special pe centru, 
asta în vreme ce în teren se 
aflau două aripi clasice care 
ar fi putut înlesni pătrunderi 
pe flancuri. Iată însă cum au 
fost înscrise cele 3 goluri din 
prima parte a meciului : în 
min. 34, lovitură liberă dc la 
30 ni, Laurcnțiu mișcă balonul 
pentru Eftimie, urmează un șut

MECIUL DINAMO— STEAUA A DURAT... O ORĂ
(Urmare din pag 1)

lui Moraru, apărată de o linie 
de fundași nu prea mobilă. 
Steaua are din nou o mare 
ocazie, de data asta din fază 
fixă ; Hagi execută un corner 
(min. 22), Balint „șterge" cu 
capul și Moraru, surprins, res
pinge cu palmele în „transver
sală". După alte două minute, 
Balint reia de la șase metri 
peste bară. Pînă la sfîrșitul 
reprizei, jocul e dens, dar mul
tiplele* combinații dinamoviste 
se „sparg" de zidul redutabil 
al apărării liderului. Eforturile 
mijlocului roșu-alb se concen
trează spre Cămătaru, care în
cearcă să treacă pe cont pro
priu, dar în min. 36 masivul 
vîrf dinamovist este înlocuit, 
fiind accidentat. în ultimele 
zece minute ale reprizei, sce
nariul e același : avansări ale 
dinamoviștilor pe rute evident 
calculate, cu învăluiri Rednic, 
I.upu și Lupescu, urmate — de 
fiecare dată — de rapide re

C.S.M. SUCEAVA 
[ CORVINUL

Stadion „Arenl"; teren greu,
acoperit de zăpadă: timp frigu
ros; spectatori — circa 10 000. 
Șuturi: 32—16 (pe poartă: 17—18). 
Cornere : 7—3. Au marcat : PA- 
IUȘ (min. 19), CAȘUBA (min. 35 
șl 73 — ultimul din penalty), 
respectiv HANGANU (min. 29).

C.S.M. : Bucu n 6,5 — Ungu
rean 7, Breniuc 6, Cristescu 7, 
Ciobanu 7 — Păiuș 8, Golan 7 
(min. 66 Gafeneu 6), Buliga 7,5, 
State 7 — Sfrijan 7 (min. 86 I. 
Popa), Cașuba 8.

CORVINUL: Ioniță 7 — Bar- 
diac 6, Mărginean 7,5, Dubin ci uc 
7, Tîrnoveanu 6 — 1. Petcu 6, 
Burlan 7, Klein 6 — Hanganu 7, 
I. Cojocairu 6 (min. 84 Bulgarii), 
Văetuș 6 (min. 76 Prigorie).

A arbitrat bine Fl. Popescu 
(Ploiești); la linie: D. Buclu- 
man (Timișoara' sl D. Vătram 
(Arad).

La speranțe: 1—0 (0—0).

8 m, a fost cel mal mare. In 
contul CorvinuJud vom trece a- 
taourile din min 49 (acțiune I. 
Petcu) și 65 (condus de Klein). 
C.S.M. Suceava se va desprinde 
hotăritor în min. 73, cind Măr
ginean îl faultează pe Sfrijan în 
suprafața de pedeapsă și CAȘU
BA transformă cu siguranță pe- 
naMyul acordat. Corvinul a avut 
o clară ocazie de a reduce din 
handicap în min. 81, ctad, la in
tervenția neregulamentară a lui 
Ungurean asupra lud I. Petcu, 
tot in suprafața de pedeapsă, a- 
eelași I. Petcu a beneficiat de 
o lovitură de la 11 metri, trimi- 
țînd. însă, balonul pe Mngă 
poartă. C.S.M. Suceava a evoluat 
de o manieră care o indri tulește 
să privească cu justificate ape- 
ranțe acțiunea de ascensiune ta 
clasament. -

Eftimie IONESCU

PUBLICULUI
puternic al acestuia, mingea 
deviază din „zid", Cîmpeanu, 
derutat, nu reține și, pc „fa
ză", M. POPESCU înscrie peste 
portarul băcăuan ; minutul 
41 — acțiune prelungită de a- 
tac, pase succesive în careul 
oaspeților, Tismănaru — Vîs- 
creanu — ȘOIMAN și „exte
rior" al șeptarului băcăuan sus, 
la colț : min. 45 — Scînteie,
pasă „printre" pentru TISMA
NARU (inutile protestele oaspe
ților, care au reclamat poziție 
de ofsaid), care înscrie pe sub 
portarul Ciurea.

La reluare, „cascada" de go
luri continuă și în min. 52 se 
produce desprinderea decisivă a 
gazdelor. De pe partea stingă, 
Penoff centrează și ȘOIMAN, 
cu capul, înșelător, il învinge 
pe Ciurea. Din acest moment, 
atacurile băcăuanilor nu Conte
nesc. Șoiman face ravagii pe 
partea dreaptă și Ciurea este 
solicitat în permanență. In min. 
75 — atac prelungit,, centrare 
Fulga si reluare cu latul a lui 
TISMANARU în colțul lung. 
Urmează o relaxare prematură a 
elevilor lui N. Vătafu, de care 
profită F.C. Olt, care avea să 
înscrie în alte două rînduri și 
să pună sub semnul îndoielii 
rezultatul final (PENA, în min. 
79, cap din plonjon, I. DUMI
TRESCU — min. 80, reluare din 
apropiere). Dintr-o victorie le
jeră,"‘băcăuanii își văd amenin
țat chiar și succesul, pe care-1 
vor rotunji, totuși, în min. 86: 
Tismănaru il angajează in ca
reu pe SCÎNTEIE (aflat însă în 
poziție de ofsaid, nesemnalizată 
de tușierul M. Voinea) și aces
ta înscrie pe lingă Ciurea.

Mihai CIUCA

lansări steliste din două sau 
trei pase, spre Lăcătuș, care 
e bine „închis", ceea ce face 
— însă — ca drumul spre cen
tru să fie mai liber.

După pauză, schema tactică 
se păstrează, dar numeroasele 
combinații dinamoviste trăiesc 
mai mult prin șuturile puter
nice ale lui... Movilă. Pițurcă 
ratează o bună ocazie (min. 
47), apoi luftează Hagi (rttin. 
57), după care se produce „am
buscada" pomenită. Un timp, 
Steaua încearcă să valorifice 
tehnicitatea superioară a jucă
torilor săi, dar dinamoviștii nu 
renunță. în min. 75, Lupescu 
pătrunde în careu, e faultat 
de Rotariu, dar arbitrul nu 
acordă penalty-ul. Jocul creș
te, ceața tot mai deasă ti con
feră un dramatism în plus, 
Hagi țîșnește de două ori (83 
și 84), dar ratează, șutind cu 
dreptul... în partea cealaltă. 
Lupescu trage și el alături, 
pentru ca în final Hagi să se 
simtă din nou în largul său

CLUJ-NAPOCA, 2 (prin te- 
lefon). In campionatul trecut, 
aici, pe Someș, echipa studen
țească ii administrase Rapidu
lui un 5—0 fără replică. Acum, 
după cum începuse partida, 
giuleștenii anunțau altă repli
că, deși îl aveau avansat doar 
pe Țîră, linia lor mediană de
venind suprapopulată, însă 
dispusă la presing și travaliu. 
Dar și la infiltrări in linia I, 
așa cum s-a intîmplat chiar 
în min. 3, cînd Drăghici și Șt 
Popa au ezitat la marginea 
careului mic (la o bună cen
trare a lui Bacoș), dar mai cu 
seamă în ritin. 19, cînd Pistol 
i-a pasat „printre" lui Goanță 
și numai piciorul salvator al 
lui Iașko s-a opus golului. In 
cealaltă jumătate de teren, 
studenții au căutat traseele 
cele mai scurte spre poartă, 
însă grupata defensivă bucu- 
reșteană a fost la post. In min. 
7, Toader se opune la pătrun
derea Iul Boeru, același jucă
tor fiind deposedat, in extre
mis, de Matei, în min. 20.

„Schema" avansării lui Ca- 
dar pe aripa dreaptă dă roade 
în min. 26, centrarea acestuia 
fiind fructificată cu un frumos 
voleu de CÎMPEANU II : 1—0. 
Gol care va descumpăni an
grenajul oaspeților, formația 
clujeană mărindu-și avantajul 
în min. 33: centrare Mujnai, 
reia Biro, însă Toader respin
ge și CIMPEANU II, pe fază, 
înscrie eu capul: 2—0. Omul 
de gol al clujenilor intră tot 
mai viguros în rol șl reușește 
hat-trick-ul în min. 43, cînd ur
mărește mingea la șutul lui 
Biro și marchează plasat : 3—0. 
Regretabilă accidentarea por
tarului Iașko din min. 38, ia 
o ciocnire cu Cîrstea, bucu- 
reșteanul puțind evita neferi
cita întîmplare.

La reluare, ambițiile sînt la 
aceeași cotă, oaspeții joacă des-

OFENSIVA
TG. MUREȘ, 2 (prin telefon). 

Echipă tehnică, mobilă, adeptă 
convinsă a jocului de pase (cu 
predilecție vădită pentru „pasa 
lungă"), A.S.A. a măcinat a- 
părarea adversarei sale, îm
presurată sistematic pe flancuri 
și dizlocată apoi de centrările 
repetate și precise. Jocul va
riat și în mare viteză al gaz
delor a derutat într-atît echi
pa vizitatoare incit aceasta, cu 
iluzia că poate ataca la rîn- 
dul său pe spațiile mari crea
te, a ales o cale de mijloc, pă
guboasă, neangajîndu-se nici 
în defensivă ermetică, nici în 
ofensivă cu orice preț. Prima 
mare ocazie de gol a avut-o 
totuși Petrolul, cînd (min. 7). 
Ursea îl driblează scurt pe Bo- 
tezan, „aruncă" mingea în ca
reu, Purcăreață reia cu capul, 
dar Varo respinge in extremis. 
Un semnal de alarmă, care o 
face pe A.S.A. să ia startul 
unei ofensive generale, la care 
se înhamă cu mare randament 
omniprezentul Ivan și impe
tuosul Craiu, veritabili „spăr
gători de front" ai acestui meci. 
Primul gol — anunțat de șu
turile violente ale lui Szabo 
(min. 17) și Craiu (min. 27) — 
vine în min. 32, cînd CRAIU 
transformă, dezinvolt, lovitura 
de la 11 metri acordată pen
tru faultul asupra lui C. Uie 
(de către Pitulice) în suprafața 
de pedeapsă. Moment psiholo
gic favorabil, fructificat de 
A.S.A., care, imediat după re
luare (min. 46), se- desprinde 
decisiv prin golul lui CRAIU, 
care a reluat din voleu cen
trarea Iui Ciorceri. Petrolul 
iese „din corzi" cu două ac- 

pe un culoar liber : sprintul 
lui irezistibil nu aduce însă 
golul, care părea inevitabil, 
deoarece Stelea (intrat în lo
cul lui Moraru) îi plonjează la 
picioare, în afara careului. Și 
arbitrul, ca să nu se mai com
plice — avînd în față, parcă, 
dominanta remizei între cei 
doi mari fivali — fluieră cu un 
minut mai devreme, în locul 
loviturii libere care se impu
nea, el fiind apăsat, poate, și 
de eroarea din minutul 75.

Așa s-a încheiat a 79-a în- 
tîlnire Dinamo — Steaua, o 
partidă aspră, dar care nu de
pășise nici un moment cota jo
cului bărbătesc pînă la faza 
Moraru-Lăcătuș. Părerea noas
tră e că meciul s-ar fi ter
minat nedecis și în formații 
complete. Dinamo a fost mai 
laborioasă. Steaua a avut mai 
multe ocazii. Steaua pleacă din 
block-starturi, Dinamo pleacă 
„în picioare", ca într-o cursă 
de semifond. Ambele echipe au 
mizat pe calitățile lor specifi-

| „U“ CLUJ-NAPOCA 3 (3) I 
| RAPID i (o) (

Stadion Municipal; teren alu
necos: timp înnnrat; spectatori
— circa 5 000. Șuturi: 22—11 (pe 
poartă: 14—6). Cornere: 10—6. 
Au marcat: CÎMPEANU II («nin. 
26, 33 și 43), respectiv DAMAS- 
CHIN H (min. 80).

„U“ CLUJ-NAPOCA: Iașko 1 
(min. 38 Cavad 6) — Cadar 6,5. 
Ciocan 7, Neamțu 6. Meszaroș 6
— Mujnai 7, L. Moldo', an 6 (mim. 
66 Sabău 7), Bucur 7 — Boeru 
6. Cîmpeanu II 8,5, Biro 7.

RAPID: Toader 6 — Tănase 5, 
Matei 6, M. Grlgore 6, Bacos 6
— Drăghici 6, Cîrsteia 4 (min. 38 
Damaschin U 6,5) Pistol 6, Goan- 
ță 6, Șt. Popa 6,5 — Țîră 5 (min. 
46 Marinescu 5).

A arbitral bine Cr. Teodores- 
cu (Buzău); la linie: V. Cuirt 
(Constanța) șl I. Vereș (Sf. 
Gheorghe).

Cartonase galbene: GOANȚA, 
CtRSTEA, BOERU, MATEI.

La speranțe: 2—0 (1—0).

chis, eforturile celor două com
batante fiind relevante pe un 
teren devenit tot mai greu. O- 
caziile alternează : Biro — 
„bombă" în „transversală" (min.
47) ; Drăghici reia peste (min.
48) ; Goanță este blocat de 
Neamțu (min. 51) ; Cîmpeanu II 
șutează violent și Toader de
viază în corner (min. 53) ; șut 
Meszaroș cu puțin pe lîngă 
bară (min. 60) ; Biro, de la 6 
m, singur cu poarta goală, 
reia... paralel cu linia careului 
mic (min. 65). Suita acestor si
tuații clujene va fi întrerup
tă, în min. 80, de golul fero
viarilor ; autor — DAMASCHIN 
II la pasa lui Goanță. Verva 
deosebită a lui Cîmpeanu II ar 
fi meritat un nou gol. Insă 
Toader respinge miraculos în 
min. 82.

Adrian VASILESCU

SUSȚINUTA
I A.S.A. TG. MUREȘ 4 (1) I 
I PETROLUL 0 |

Stadion „22 August"; teren 
moale; tinjp umed; spectatori — 
circa 4 000. Șuturi: 19—9 (pe 
poartă: 8—4). Cornere: 6—3. Au 
marcat: CRATU (min. 32, din pe
nalty, șl min. 46), T. IVAN (min. 
51), A. STOICA (min. 80).

A.S.A.: Varo 7 — Szabo 6,5, 
Dorobanțu 6, Er6s 6,5. Fodor 6.5 
— Botezan 5,5, T. Ivan 7,5 C. 
Uie 6 — Ciorceri 6,5 (min. 74 
Moldovan 6), Fanici 6 (min. 63 
A. Stoica 7), Craiu 7,5.

PETROLUL: Jlpa 6 — C. Ște
fan 5, Pitulice 6, Panaat 5, P. 
Gușă 5,5 — O. Grigore 6, I. Gu
șă 6, Rus# 6 (min. 53 Mocanu 
6), Purcăreață 6 (min. 46 Hlnou 
6) — Ursea 6, Ciatfnca 5.

A arbitrat bine M. Constantl- 
nescu ; la linie : D. Manele (am
bii din București) și C. Corooan 
(Reșița).

La speranțe: )—2 (1—1).

țiuni energice (in min. 5(5. Pi
tulice și Ursea trec pe lîngă 
gol), dar, peste numai un mi
nut, IVAN, cu un șut fulgeră
tor din interiorul careului, a- 
duce scorul la 3—0, copleșitor 
pentru echipa ploieșteană. Con
turile par să fie definitiv în
cheiate, ambele echipe, solici
tate din plin de terenul greu, 
alternează „temporizarea" cu 
unele Izbucniri în atac, de care 
avea să profite tot echipa gaz
dă, care mai marchează o dată 
(min. 80) prin A. STOICA cu 
un șut sub „transversală" Ia 
o centrare a Iui Dorobanții.

Ion C’JPEN

I
 DINAMO 0
STEAUA 0 J

Stadion Diinamo; teren foarte 
greu; timp cețos, vizibilitate re
dusă; spectatori — circa 20 000. 
Șuturi: 12—11 (pe poartă: 7—4). 
Cornere: 5—6.

DINAMO: Moraru 3 — Andone 
7, Nicolae 6 Movilă 6,5, Varga 
3 — Lupu 7, Mateuț 7, Lupescu 
7,5, Rednic 6 — Mihăescu 6
(min, 60 Stelea 7), Cămătaru 7 
(min. 36 Damaschin I 6).

STEAUA: Liliac 7 — Iovan 3, 
Buimbescu 6, Belodedici 3, Ro
tariu 7 — Stoica 7, Boloni 7, 
Balint 6 (min 37 Majaru), Hagi 
7 — Lăcătuș 7 (min. 66 Bălan 6), 
Pițuircă 6.

Cartonașe galbene: MOVILA, 
BUMBESCU, ANDONE. BOLONI, 
HAGI.

Cartonașe roșii* MdRARU, BE
LODEDICI VARGA, IOVAN.

A arbitrat satisfăcător I. Cră- 
ciunescu (Hm Vocea); la linie: 
A. Porumboiu (Vaslui), cu gre
șeli, și G. lonescu (București).

La speranțe: 3—0 (1—0).

ce. Din păcate, rezultatul a 
fost un 0—0, care ne obsedea
ză nu numai de la Vlena...
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C.M. de șah CU ROLURI SCHIMBATE.
Cu încă șase partide in față, 

tabela de scor a confruntării 
pentru titlul mondial de șah 
arată echilibrul: 0—9. Iar pe 
pătratele eșichierului, în a 18-a 
partidă, un clișeu de mult cu
noscut. Anume, Garri Kasparov 
propune o deschidere Engleză 
(l.c4), iar Anatoli Karpov o 
refuză (l...e6, Î...d5) îndreptînd 
jocul spre clasicul Gambit al 
Damei. în plus, varianta adop
tată (ce poartă numele lui S.

Tartakower) a mai fost văzută 
și în a 8-a partidă a întîl- 
nirli din -1985, la Moscova. A- 
cum, la Sevilla, cu culorile 
schimbate.

Și iată-1 pe Kasparov jucînd 
rolul lui Karpov și viceversa... 
La mutarea 16, partida a luat 
totuși un nou curs (16...Tfc8 și 
nu 16...Tfd8) și — spun unii 
comentatori — favorabil cam
pionului mondial. Dar acesta, 
ca și în alte ocazii, n-a reu

CAMPIONATUL MONDIAL DL HANDBU PENTRU JUNIOR!
De astăzi, pînă la 13 decem

brie, la Rijeka (Iugosla
via) se va desfășura cel de-al 
JH-lea Campionat Mondial de

PE GHEATA 
și pe zăpadă

sa-f • Proba masculină de 
nie de la Igls (Austria) 
a revenit lui Jens Muller 
(R. D. Germană), cronometrat 
in trei manșe cu timpul de 
2.34312. în proba feminină, pe 
primul loc s-a clasat Steffi 
Walter-Martin (R. D. Germa
nă) — 2:07,433.
• Echipa secundă de hochei 

pe gheață a U.R.S.S. a plecat 
in Canada urmînd să susțină 
tatUniri amicale cu diferite 
formații canadiene la Calgary, 
Tunderbay, Kitchener, Hamil
ton, Ottawa. De asemenea, 
hocheiștii sovietici vor dispu
ta aaai multe partide cu selec
ționata olimpică a Canadei.
• Proba masculină din ca- 

ilrul concursului de patinaj ar- 
tistie desfășurat în orașul ja- 
ponet Kushiro a fost cîștigată 
de sportivul american Chris
topher Bowman. în proba de 
dans, pe primul loc s-a situat 
cuplul sovietic Natalia Beste- 
aaianova — Andrei Bukin.

handbal pentru juniori. Cele 
16 echipe participante au fost 
împărțite în patru grupe, după 
cum urmează : grupa A —- 
Suedia, R. D. Germană, Spa
nia. Algeria; grupa B — R. F. 
Germania, Danemarca, Franța, 
Kuwait; 
Ungaria, 
grupa D 
slovacia, 
NIA.

Reprezentativa țării noastre, 
sub conducerea antrenorilor 
Oprea Vlase și Ștefan Birtalan, 
va susține, în ordine, partidele 
cu Cehoslovacia (astăzi). Iugo
slavia (vineri) și Coreea de 
Sud (duminică), după care ur
mează jocurile semifinalelor.

grupa C — U.R.S.S., 
„ Norvegia, S.U.A. ; 
— Iugoslavia, Ceho- 

Coreea de Sud, ROMA-

MECIUL DE BOX
CUBA - S.U.A.

HAVANA, 2 (Agerpres). — 
în vederea meciului pe care 
echipa de box a Cubei U va 
susține la 12 decembrie, la 
Villa Clara, cu selecționata 
S.U.A., federația cubaneză de 
specialitate a selecționat un lot 
de 20 de boxeri, între care Ma
nuel Martinez, Julio Gonzalez, 
Angel Espinosa, Pablo Rome
ro, Alfredo, Duvergel, Jesus 
Soilet, Felix Savon.

VALOAREA PREMISA SIGURA A
(Urmare din pag. 1)

«ne și Mi reia Belu — lungime), 
insă fără „aurul** de la C.E. și 
C.M. din anii trecuți. De la 
Roma, cei 14 seniori prezenți la 
„mondiale** s-au întors doar cu 
o medalie de argint și una de 
bronz (aceeași harnică și neis
tovită Maricica Puică, la 3000 m, 
și, respectiv, Doina Melinte, la 
1500 m), marea majoritate din
tre ei, însă, departe de cifrele 
planificate pentru acest obiec
tiv de vtrf al anului preolim- 
Dic. Corelîndu-le cu perfor
manțele celor care au urcat pe 
podiumul de premiere, rezultă 
dar că nu planificarea noastră 
• fost greșită, d inconsecven
ța antrenorilor selecționabili- 
Ior. care n-au ținut oont de 
Propriile planuri de pregătire, 
aprobate de forul de resort, v!r- 
ful de formă nefiind atins cînd 
era absolut necesar .

— Dintr-o evoluție a perfor
manțelor realizate de principa
lii competitori (cei clasați pe 
locurile 1, 3 și 6) la Campio
natele Naționale de seniori din 
ultimii trei ani. rezultă că in 
marea majoritate a probelor 
(mai ales in întrecerea mascu
lină) s-a produs un mare re
gres. Aceasta în contextul creș
terii spectaculoase a perfor
manțelor mondiale'

— Ediția Campionatelor Na
ționale de seniori și tineret din 
acest an, de la Pitești, desfă
șurată cu puțin timp înaintea 
C.M., a arătat, prin rezultatele 
slabe și foarte slabe, înregis
trate, deficientele de fond ale 
atletismului nostru, începînd 
cu Insuficienta preocupare a 
secțiilor și cluburilor atletice în 
vederea creșterii calității per
formanțelor, din cele 41 înscri
se în campionat doar 3 (Ra
pid, Steaua și Dinamo din 
București) obținînd un număr 
notabil de medalii și titluri, și 
acestea, însă, cu cifre necom
petitive pe plan internațional. 
Cu unele atlete prezente for
mal la întreceri, cu mulți atieți 
diletanți și cu destui antrenori 
care nu-și‘ justifică calitatea și 
retribuția, rezultatele s-au vă
zut: nici un record național de 
seniori, nici o performanță de 
rezonanță .

— Ce 
federal 
cestei 
toare ?

— Un

a preconizat noul birou 
pentru schimbarea a- 
situații necorespunză-

__ plan de măsuri vast și 
la obiect, care vizează. în prin
cipal stilul și metodele de 
muncă (începînd cu activul fe
derației și tehnicienii acesteia 
și continuînd cu cluburile, sec
țiile și antrenorii), moderniza
rea și perfecționarea metodelor

ACTUALITATEA ATLETICĂ
• în jurul sălii de atletism 

„23 August” din Capitală a 
avut loc competiția de cros, 
desfășurată în condiții excelen
te, dotată cu „Cupa Voința**, 
Competiția a constituit o u- 
tilă verificare în vederea fa
zei de zonă a Campionatelor 
Naționale de cros. întrecerile 
au fost cîștigate pe categorii, 
de următorii : junioare III : 
Elena Roșu (Metalul) ; junioa
re II; Claudia Pândele (Voin
ța) ; junioare I : Adriana Gri- 
gore (Olimpia) ; senioare : Au
rica Mitrea (Rapid). Daniela” 
Bran (Voința), Lucia Cioancă

(Rapid), Maria Răducănescu 
(Voința) etc. „Cupa Voința** a 
revenit clubului organizator.
• Tînărul atlet bucureștean 

Bogdan Tudor (C.S.Ș. 5) a ob
ținut, cu 7',40 m, un nou record 
republican de sală pentru ju
niorii II. Vechiul record al lui 
Tudorel Vasile (7,33 m) era 
vechi de 14 ani ! Noul record 
îl recomandă pe autorul său ca 
pe un săritor cu frumoase pers
pective.
• în sala „23 August** din Ca

pitală a avut loc concursul 
municipal al juniorilor II, în

•••
șit să-și fructifice ușorul a- 
vantaj pozițional avut pe ta
blă. Negrele șalangerului s-au 
apărat bine, iar în final (cu 
35...g5 !) au reușit să-și asi
gure chiar o barieră de ne
trecut. Așadar, remiză !

G. Kasparov — A. Karpov 
(C.M. ’87, partida a 18-a). I.c4 
e6 2.Cc3 d5 3.d4 Ne7 4.Cf3 Cf6 
5.Ng5 116 6.Nh4 0—0 7.e3 b6 
8.Nc2 Nb7 9.N:f6 N:f6 10.c:d5 
e:d5 11.b4 c5 12.b:c5 b:c5 13.Tbl 

Dc7 
18.h3 
D:c6 
23.h4
Dc5 

26.h5 Dc2 27.D:c2 T:c2 28.T:d5 
T:e2 29.T;e5 T:a2 30.h:g6 f:g6 
31.Te7 a5 32.Ta7 a4 33.g3 115 
34.Rg2 a3 35.e4 g5 36. Rf3 g4+ 
37.Re3 Tal 38.Rf4 Tfl 39.Rg5 
T:f2 4O.R:h5 Te2 remiză.

în următoarea partidă, a 
19-a, Karpov are albele. (Rd. V.),

Nc6 14.0—0 Cd7 15.Nb5 
16.Dd3 Tfc8 17.Tfcl Tab8 
g6 19,N:c6 T:bl 20,D:bl 
21,d:c5 D:c5 22.Ce2 Df8
Ce5 24.C:e5 N:c5 25.Tdl

ATLETISM • La 
Melbourne au înce
put Întrecerile Cam
pionatelor Mondiale 
pentru veterani, com
petiție la care parti
cipă 4 320 sportivi 
din 52 de țări. Pro
ba de aruncarea cio
canului la categoria 
pînă la 55 ani a re
venit austriacului 
Hans Potsch, cu o 
aruncare de 63,53 m.

AUTOMOBILISM • 
La cea de-a 10 -a edi
ție a raliului Paris — 
Dakar vor lua par
te 933 de concurenți 
(automobiliști și mo- 
todcliști) din 17 țări. 
Traseul măsoară 
14 000 km, întrecerea 
urmînd să înceapă 
la 1 ianuarie.

BASCHET • 
de-a 14-a ediție a 
Campionatului Asiei 
(masculin) desfășu
rat la Bangkok a re
venit selecționatei 
R.P. Chineze, care a 
întrecut ta finală cu 
scorul de 80—79 
(42—36) selecționata 
Coreei de Sud.

CICLISM • Etapa 
a 10-a a Cursed In
ternaționale ca se 
desfășoară în Mexic 
a revenit la sprint 
rutierului mexican

Cea

Salvador Esquival, 
cronometrat pe tra
seul Guadalajara — 
Zamora (158 km), ou 
timpul de 3.23:25. Li
der al clasamentului 
general se menține 
Esquival.

HOCHEI PE GHEA
ȚA • In campio
natul unional echipa 
ȚSKA Moscova a în
trecut, pe teren pro
priu, ou socrul de 
7—0 (1—0, 3—0, 3—0), 
formația Traktor Ce- 
llabinsk. Alte rezul
tate: Ijstal Ijevsk — 
SKA Leningrad 7—2 
(4—1 0—1, 3—0); A-
riplle Sovietelor Mos
cova — Spartak Mos- 
cova 2—1 (0—0, 1—1,
1—0); Dinamo Mos- 
oovr — Himik Vos- 
kresensk 2—2 (0—0, 
1—1, 1—:). Lideră a
clasamentului se 
menține echipa ȚSKA 
Moscova, cu 34 p 
(din 21 de meciuri 
disputate), urmată de 
formația Aripile So
vietelor Moscova — 
31 p (din 23 de jocuri).

RUGBY • La Split, 
lntr-ur. meci contînd 
pentru Campionatul 
European (grupa B), 
echipa R.F. Germa
nia a întrecut cu 
scoru' de 15—6 (11—3) 
formația Iugoslaviei.

SCRIMA • Con- 
cur.'ul internațional 
masculin de floretă 
de la Viena s-a în- 
cheijat ou succesul 
sortmerulul italian 
Andrea Cipressa, în
vingător în finala 
disputată în compa
nia polonezului Ma
rian Sipniewski.

ȘAH • Turneul in
ternațional desfășu
rat la Sevilla (în sis
tem elvețian), a fost 
ciștigat de maestrul 
Yakov Murey (Isra
el) eu 7,5 p, din 9 
posibile, urmat de 
Hodgson (AnglLal, 
Sokolov (U.R.S.S.),
Sax (Ungaria), Tala
vera (Spania) 
7 p. Laud (Iugosla™ 
via),
(U.R.S.S.) — 6,5 p.

TENIS DE MASA • 
Proba feminină pe 

oadrtil 
de la 

s-a înche-

cite
Taimanov

eohlpe, din 
concursului 
Moscova,__ ______
iat ou victoria selec
ționatei de junioare 
a R.P. Chineze, cane 
a întrecut în finală 
ou 3—1 reprezentat!, 
va Japoniei. La mas
culin a cîștigat selec
ționata R.P.D. Core
ene, Învingătoare ou 
3—1 ta finala ou for
mația R p. Chineze.

Fetbal meridian»
• 113 țâri la startul viitorului Campionat Mondial
• Echipa Ungariei ciștigâ la limită, acasâ, in fața Ci
prului 0 La Khartum, National Cairo a făcut un pas

mare spre ciștigarea Cupei Campionilor Africii
ZURICH, 2 (Agerpres). — 

gerea la sorti a grupelor 
minare ale celui de-al 
Campionat Mondial se va 
tua, așa cum se cunoaște, 
decembrie, ta ZUrich. Cu 
prilej, din inițiativa __
Internaționale de Fotbal va avea 
loo și un spectacol artistic, la 
care îșt vor da concursul cele
brul tenor italian Luciano Pava
rotti șt baletul Teatrului „Scala” 
din Milano.

Printre invitații F.I.F.A. la tra
gerea la sorți și la acest spec
tacol se vor afla numeroase ve
dete ale fotbalului internațional, 
ta frunte cu brazilianul Pelă și 
francezul Platini.

Pentru viitorul Campionat Mon
dial s-au Înscris 113 țări. Tur
neul final va avea toc ta anul 
1990 în Italia, iar preliminariile

Tua- 
preli- 
14-lea 
efec- 
la 12 
acesl. 

Federației

PERFORMANȚEI
de pregătire prin parametri 
care să poată fi mai lesne con
trolați pe parcurs, stabilirea 
unui calendar competițional in
tern stimulativ, în concordan
ță cu cel internațional .

— Aplicarea lor grabnică și 
cu consecvență se impune, in 
anul care bate la ușă, anul 
Jocurilor Olimpice și al altor 
mari competiții, prilejuri la 
care atletismul românesc are 
obligația unei reprezentări pe 
măsura renumelui său, a condi
țiilor create pentru dezvoltarea 
și afirmarea sa continuă.

— Debutînd o dată cu pri
ma lună a lui ’88, primul obiec
tiv rămînînd Jocurile Olimpice 
(septembrie — octombrie), atle- 
ții și atletele noastre de frunte 
(printre care se află Maricica 
Puică, Doina Melinte, Paula 
Ivan, Liliana Năstase, Mitica 
Junghiatu, Nicoleta Căruțașii, 
Sorin Matei, Nicu Roată, Ma
riana Ionescu-Lengyel, Vali Io- 
nescu, Mihaela Loghin, Ella 
Kovacs. Ana Pădureanu, Cris
tina Misaroș, Cătălina Gheor
ghiu, Simona Staicu, Mirela 
Belu, Ionica Domnițeanu, Alina 
Astafei) vor trebui să demons
treze prin rezultate de valoare 
mondială că au bătut cu pute
re pragul unei noi calități a 
pregătirii, că atletismul româ
nesc se află în ascensiune.

se vor disputa între 1 martie 1MB 
șt 30 noiembrie 1989.• Aseară, ... ...
C.K. (gr. 9), 
1-0 (0-0» 1

O La Khartum (Sudan), ta pri
ma manșă a finalei „Cupei cam
pionilor Africii”, echipa locală 
El-HIlal a terminat ta egalitate 
0—0, cu formația egipteană SX. 
Național Cairo.

Partida retur se va disputa, la 
II decembrie, la Cairo.
• Aflată ta turneu ta Tunisia, 

selecționata olimpică a U.R.S.S. 
a întilnit la Tunis prima repre
zentativă a țăril-gazdă. Fotbaliș
tii sovietici au obținut victoria 
cu 2—0 (0—0), prin golurile mar
cate de Kuznețov (min. 47) șl 
Kollvanov (mln. 73).
• Meciurile disputate ta etapa 

a 12-a a campionatului albanez 
s-au soldat eu următoarele re
zultate : „17 Nentorl” — Vlaznia 
3—1; Skanderbeg — ’ Lokomotiva 
1—1; Lablnotl — Dinamo 2—1; 
Apolonia — Partizani 3—0; Bessa 
— Flamurtari 0—0; Luftetari — 
Korcea 2—1. In clasament condu
ce „W Nenitort", cu 19 p, urma
tă de Apolonia, Flamurtari, Skan
derbeg — 13 p.
• După 9 etape, ta campiona

tul Greciei continuă să conducă 
echipa Larissa — 15 p, urmată 
de formațiile OFI Creta și Aria 
Salonic, cu cite 13 p. Rezultate

ta preliminariile 
Ungaria — cipru

WaWASW

MAEȘTRII

organizarea comisiei municipale 
de specialitate. Probele au fos't 
cîștigate de următorii : FETE, 
50 m : Rodica Petrescu (CSȘ 
4) 6,5, 50 mg: Cristina Mede- 
șan (CSȘ 5) 7.8, lungime: Da
na Potlog (CSȘ 5) 5,56 m, înăl
țime : Gabriela Pojar (CSȘ 7) 
1,60 m, greutate : Elena Vlă- 
descu (CSȘ 3) 11,47 m; BĂIEȚI: 
50 m : Silviu Pintea (CSȘ 7) 
5,8, 50 mg : Ionuț Eftimie (CSȘ 
4) 7,8, lungime : Tudor Bogdan 
7,40 m, triplu : Eftimie 14,20 m, 
înălțime : Cristian Soare (Șc. 
190) 2,00 m, prăjină : Marian 
Furcoi (CSȘ 4) 3.40 m, greu
tate : Sorin Stănescu (Metalul) 
14,04 m. (Gh. LAZĂR — 
coresp.).

I

CÎNTĂREȚI DIN
E un fapt recunoscut sec

ta că, din ce ta ce mal ali
niat cuceririlor și vigorilor 
științei, sportul lșl asumă 
metode de antrenament tot 
mal moderne, nu o dată în
soțite de o tehnologie de 
concurs ultrasofisticată. In 
acest ultim domeniu, exem
plul cel mai elocvent pare 
să fie legat de recordul mon
dial al orei ta ciclism, in 
toate variantele lui (ta nive
lul mărU și la altitudine, in
door și pe pistă descoperită 
etc.), realizat de italianul 
Francesco Moser în condiți
ile unei „echipe tehnice” a- 
bundente, formată din nici 
mai mult, nici mai puțin de 
26 de persoane, intre care 
fiziologi și masori, psihologi 
și cronometrori, Inclusiv un 
specialist ta aerodinamică !

Dacă, în ansamblu, acest 
demers merită subliniat (și, 
în măsura posibilităților, in
tegrat), nu aceeași atitudine 
trebuie adoptată atunci cînd 
tatră ta discuție tot felul de 
artificii, izvorite mat degra
bă din originalitatea cu orice 
preț a unor antrenori sau, 
ca să fim și mai exacți, din 
dorința lor de a epata. Sur
prinzător, un astfel de caz 
ne-a oferit, recent, clubul 
Ajax Amsterdam, care, la 
sugestia și insistența antre
norului. nu altul decit fos
tul celebru fotbalist Jehan 
Cruyff, a decis angajarea (cu 
contract in toată regula !) u- 

in
Del 

de 
ex- no-

nor... clntărețl de operă, 
frunte cu reputatul tenor 
Ferro 1 Foarte incintat 
„găselnița” sa. Cruyff a 
plicat că „Del Ferro șl 
laborator!! săi vor contribui 
substanțial ta revirimentul A-

înreglstrate ta etapa a 9-a: Pan» 
seralkos — Paok Salonic o—15 
Pantondo® — AEK Atena 1—1 ] 
Verria — Larissa 2—5; Levadia- 
kos — OFI Creta 1—1; Olympia- 
kos Pireu — Heraklis 1—2; Pana- 
haikl — Ethnikos 0—1; Arts Sa
lonic — Panathinaikos 2—0.
• Rezultate înregistrate în eta

pa a 16-a a campionatului Belgi
ei: Standard Llege — Courtrai 
4—0; Cercle Bruges — Racing Jel 
Bruxelles 3—0; Anderlecht Bru
xelles — F.C. Malines 3—2; Be- 
veren — Charleroi 0—0; Winters
tag — F.C. Bruges 0—6; Waregem 
— F.C. Ltege 5—3; Beerschot — 
Mdlembeek 0—0. Clasament : i. 
Antwerpen — 34 p (un joc mal 
puțin disputat); 2. F.C. Bruges — 
23 p ; 2. FX. Malines — 22 p.
• Iu etapa a 20-a a campiona

tului Elveției, lidera clasamentu
lui, echipa Neuchâtel Xamax, a 
învins pe teren propriu cu sco
rul de 3—0 formația Lausanne. 
Alte rezultate: St. Gall — Young 
Boys Berna 2—0; Servette Gene
va — F.C. Lucerna 2—2; Bellinzo
na — Grasshoppers Zurich 0—1 ) 
FX. Sion — Aarau 1—1 ; F.C. Zu
rich — F.C. Basel 0—4. Ctasameratj 
1. Neuchâtefl Xamax — 27 p: 2. 
Grasshoppers Zurich — 26 p ; 3. 
Aarau — 25 p.
• Rezultate înregistrate în e- 

tapa a 16-a a campionatului Iu
goslaviei: OSijek — Steaua Roșie 
Belgrad 2—2: Radnicki Niș — 
Vojvodlna Novi Sad 5—1; zelez- 
niciar Sarajevo — Rad Belgrad
2— 1; Sutjeska — Vardar Skoplie
3— 0; Pristina — Velez 
3—1; Dynamo Zagreb — Buduc- 
nost 2—1; Hajduk split — Celile 
zenlca 3—2; Rijeka — Sloboda 
Tuzla 1—1; Partizan Belgrad — 
F.C. Sarajevo 1—0. Lideră a cla
samentului se menține Veiez 
Mostar — 21 p, urmată de Di
namo Zagreb — 20 p.

Mostar
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Contrapunct

AMSTERDAM
jazului (n.n. de parcă echipa '■ 
n-ar fi deținătoarea Cupei ,» 
Cupelor?!), căci nu există. ■! 
cu siguranță, profesori mai % 
buni pentru exercițiile de 4 
respirație ale jucătorilor deeit J ■ 
interprețil de operă. Veți ve- ■' 
dea că rezultatele acestei ac- ■, 
țiunl nu vor întirzia, Ajax ' i 
avind să abordeze cu alt su- ,• 
fiu campionatul olandei și. >* 
ca obiectiv imediat, finala ■, 
Supere upei Europei, cu F.C. *i 
Porto**. , >

Numai că — mai era ne- ’ ■ 
voie de demonstrație ? — o- J • 
pera e una și fotbalul alta : , * 
Nu doar că jucătorii s-au de- ■ ; 
zis, primii, de metodele lui ■ ■ 
Del Ferro, acuzind că „pier- .J ■ 
dem mult timp pentru un a * 
câștig minim, dacă nu chiar ■ J 
iluzoriu”, dar nici saltul '■ ■ 
scontat nu s-a produs ! In Ji 
campionatul intern, P.S.V. , • 
Eindhoven s-a detașat net în > J 
fruntea clasamentului, iar in > ( 
prima manșă a Supercupel J i 
(ce se desfășoară tur-retw , ■ 
din acest sezon), Ajax a ce- aJ 
dat, ba incă pe teren pro- ■, 
priu, ta fața iui Porto (9—1). Ji 
Ironiile și eriticile s-au adu- , • 
nat și se adună la adresa lui ■ * 
Cruyff, care a hotărît, fără •, 
alte comentarii, sistarea tem- " ■ 
porairă a experimentului. Re- , ■ 
latînd pe tema „maeștrilor «J 
cîntăreți din Amsterdam”, re- ■, 
vista olandeză „Voetba! In- ■» 
temational” ii recomanda Iul , ■ 
Cruyff, nu fără maliție, un , • 
plus de sudoare și de rea- ■, 
lism, repetînd — ;
neral valabil — că munca 
valoarea ridică o echipă 
o mențin pe culmi.

adevăr ge- 
9* 
Ș* ■i

Ovidiu IOANIȚOAIA


