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1 Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri, 4 
decembrie, ședința Comitetului 
Politic Exfecu'tiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
unele concluzii care s-au des
prins din analiza făcută, în ul
timele zile, cu ministerele, con
siliile de coordonare pe ramură 
și guvernul privind îndeplinirea 
planului pe luna noiembrie, pre
cum și modul cum trebuie să 
se acționeze pentru realizarea 
sarcinilor de plan pe luna de
cembrie. S-a cerut tuturor or
ganelor și organizațiilor de 
partid, guvernului, tuturor mi
nisterelor să ia măsuri hotărîte 
pentru a realiza în cele 
bune condițiuni planul pe 
ceasta lună, considerând ca 
nime prevederile privind 
portul și ceilalți indicatori.

Secretarul general al parti
dului a subliniat că din analiza 
efectuată au reieșit o serie de 
neajunsuri privind felul în care 
guvernul, consiliile de coordo
nare pe ramură, ministerele, 
celelalte organe centrale îșl în
deplinesc rolul și atribuțiile în 
organizarea și conducerea eco
nomiei naționale, a tuturor 
sectoarelor de activitate.

Arătind că in activitatea 
unor ministere și organe cen
trale există încă manifestări de 
formalism în soluționarea unor 
probleme privind organizarea 
corespunzătoare a muncii, buna 
aprovizionare tehnico-materială, 
înfăptuirea programelor de mo
dernizare a proceselor de pro
ducție și de ridicare a nive
lului tehnic și calitativ al pro
duselor, în urmărirea realizării 
tuturor indicatorilor db plan, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea ca orga
nele de partid, ministerele 
și centralele industriale, orga
nizațiile de masă și ob
ștești, organismele de condu
cere colectivă din toate dome
niile vieții economice și so- 
eiale să treacă cu hotărîre la 
îmbunătățirea radicală a sti
lului șl metodelor lor de mun
că, la introducerea unei ordini 
și discipline desăvîrșite, la e- 
xercitarea unui control riguros 
asupra '“■nduhis în ca-e se a- 
sigură îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de producție, a tu
turor indicatorilor 
prin plan.

Subliniind că, in 
stadiu de dezvoltare 
miei noastre, problema ___
trală o constituie perfecționa
rea stilului și metodelor de 
muncă ale tuturor organelor 
de partid și de stat, ale tutu
ror organismelor de conducere 
democratică, întărirea rolului 
și răspunderii lor în buna 
funcționare a întregii activități
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actualul 
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economico-sociale, secretarul 
general al partidului a cerut 
guvernului, ministerelor, celor
lalte organisme de conducere 
să analizeze și să prezinte, în 
acest sens, propuneri de mă
suri concrete care să fie discu
tate într-o ședință următoare a 
Comitetului

Comitetul 
discutat în 
PROBLEME _____________
GATIREA SI DESFĂȘURAREA 
CONFERINȚEI NAȚIONALE A 
PARTIDULUI 
ROMAN. S-au adoptat o se
rie de hotărîri privind elabo- 
rea documentelor ce urmează 
să fie dezbătute, precum și 
alte măsuri legate de organi
zarea Conferinței.

In continuare, in cadrul 
dinfei a fost prezentată o 
FORMARE CU PRIVIRE 
VIZITA OFICIALA EFECTU
ATA IN ȚARA NOASTRĂ DE 
SECRETARUL GENERAL AL 
PARTIDULUI BAAS ARAB 
SOCIALIST DIN SIRIA, PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII A- 
ItABE SIRIENE, HAFEZ AL- 
ASSAD, în perioada 30 noiem
brie — 2 decembrie 1987.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat cu satisfacție că vizita, 
convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Hafez Al-Assad se înscriu, 
prin rezultatele lor, ca un mo
ment important în dezvoltarea 
relațiilor prietenești și a colabo
rării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, atît pe tărim 
bilateral, cit și in sfera vieții 
internaționale.

A fost subliniată însemnătatea 
înțelegerilor convenite la nivel 
înalt privind intensificarea, prin 
eforturi comune, a conlucrării 
romăno-siriene pe multiple pla
nuri, valorificarea în mai mare 
măsură a posibilităților exis
tente, extinderea domeniilor și 
formelor de colaborare, lărgirea 
și diversificarea schimburilor 
comerciale, corespunzător po
tențialului economic în conti
nuă creștere al celor două țări.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat semnificația deosebită 
a schimbului de păreri dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele 
in legătură 
actuale ale 
internaționale.

Aprobînd in 
zultatele vizitei, Comitetul 
litic Executiv a cerut 
vernului, ministerelor, 
lalte organe 
toate măsurile și să acționeze 
pentru înfăptuirea acordurilor 
și înțelegerilor convenite, pen
tru dezvoltarea tot mai largă 
a colaborării româno-siriene.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

Politic Executiv. 
Politic Executiv a 
continuare unele 
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Hafez Al-Assad 
cu probleme 

vieții politice

unanimitate re- 
Po- 
gu- 

celor- 
centrale să ia

IN INTIMPINAREACONFERINȚEI NAȚIONALE,PARTIDULUI-®»»*'
PRIMII LA LOCUL DE MUNCA Șl PE TERENUL DE SPORT
- însemnări de la întreprinderea Electronica industrială din Capitală -

Ne notam intr-un carnet 
cele văzute (reprize de gimnas
tică la locul de muncă execu
tate de strungari, frezori, me
canici — la I.U.G.C. București) 
cu prilejul unui schimb de ex
periență, cînd s-a apropiat de 
noi și a zis: „Vă rugăm să ve- 
niți și la Electronica industri
ală București. Avem activitate 
sportivă bună, competiții...“ 
Așa am cunoscut-o pe una 
dintre cele mai vechi activiste 
sportive din Capitală, după care, 
răspunzând invitației, am po
posit în biroul asociației sportive, 
din întreprinderea amintită, a 
cărei secretară se numește Aneta 
Bunghez. Ne-a vorbit mai întîi 
despre hotărîrea și hărnicia cu 
care oamenii muncii din aceas
tă unitate industrială lucrează 
pentru a da viață angajamen- . 
telor luate în cinstea apropia
tei Conferințe Naționale a par
tidului, oameni care „în timpul 
lor liber participă cu bucurie

Ia competiții omagiale institu
ite cu același prilej. Avem atît 
activitate sportivă de masă,'cit 
și de performanță".

începem să discutăm despre 
sportul de masă șl aflăm că la 
Electronica industrială sânt or
ganizate campionate pe asocia
ție la atletism (concursuri, apoi 
Complexul „Sport și Sănătate"), 
fotbal (cu 8—9 echipe), tenis 
de masă, șah, orientare turisti
că (cu diferite concursuri, dar 
și cu „Cupa Electronistului"). 
La șah, fotbal și tenis de masă 
sînt în curs competiții omagiale 
dotate cu „Cupa Conferința 
Națională a partidului". In 
plus, sportivii întreprinderii au 
participat și la întreceri orga
nizate pe Capitală, în cinstea 
aceluiași eveniment (la orien
tare turistică și ștafetă), obți- 
nînd locuri I. Și fiecare decla
rație este susținută de răsfo
irea unor file: „Aici avem foile 
de concurs... Aici procesul ver-

bal de la sfirșitul competiției. 
Cu clasamentul...“ De tapt, 
toate afirmațiile sînt susținute 
cu „hîrtii" întocmite la locul 
competiției. „Ca să nu existe, 
totuși, nici un dubiu...“

Cerînd amănunte și despre 
performantă, am aflat că pe 
primul plan este judo-ul. 
Locuri secunde în finala Cam
pionatului Republican (în to
tal. cinci finaliști), poziții frun
tașe în finala pe municipiul 
București. Apoi : fotbal în
„Promoție", handbal în „Onoa
re". șah în campionatul muni
cipiului București, orientare 
turistică în Campionatul Repu
blican. Ni se dau și nume: 
Lorența Dezideriu, Daniela Io- 
niță, Dorina Sulfincanu (judo).

Modesto FERRA"'NI

(Continuare tn pag 2-3)

ȘASE TITLURI BALCANICE 
LA LUPTE GRECO-ROMANE

Sînibălă și duminică.

etapă dublă Ia polo
® România locul I în

Zilele trecute, la Salonic 
(Grecia) s-au încheiat Campio
natele Balcanice de lupte gre- 

rezervate tirierilor 
_____ __ _____ ani. 

țării noastre a 
o garnitură com- 

formată 
Iată-i, 

categoriilor :

g co-romane
r.înă la vîrsta de 20 de 
Formația 
prezentat 
pletă, 
sportivi.
nea
Rebegea (C.S.Ș. Bacău), Adrian 
’.lunteanu (Letea Bacău), Radu 
"trubert (Dinamo), Ender Me- 
uet (Steaua), Mircea Constan
tin (Progresul București), Că
tălin Trofin (Steaua), Gabriel 
’livolaru (Steaua), Laurențiu 
Iacob, Ion Irimiciuc și Florin 
’acob (toți de la Dinamo).

Din informațiile primite de 
la Victor Dolipschi, antrenorul 
principal al lotului, am aflat 
că tinerii noștri reprezentanți 
au avut o comportare remarca-

din zece 
în ordi-

Valentin

Mîine, în Divizia A de fotbal

O ETAPA CU MULTE PUNCTE DE ATRACȚIE
• La Ploiești, în decem
brie, derbyul „polului sudMl 
O Slatina; mai mult decît 
o disputâ intre vecine 41 
Oțelul poate reveni pe 
„podiumul** clasamentului 
9 La Hunedoara, in pers
pectivă, un ioc de înaltă 
tehnicitate £ Flacăra Mo- 
reni — F.C. Argeș sau 
atacul față in față cu 
contraatacul • în „Ghen- 
cea", liderul pornește 
ca net favorit # Meci 
atractiv sub Timpa Q 
In ..Giulești**, o echipă 
(Raoid) împovărată de 
griji întîlnește o formație 
(,,Poli**) la adăpost de e- 
moții

----------------- PROGRAMUL Șl ARBITRII----------------------
Ploiești : PETROLUL - S.C. BACĂU
(C. Gheorghe — Suceava; A. Porumboiu — Vaslui și E. Mus
tață — Bucureș-i)
Slatina : F.C. OLT - UNIV. CRAIOVA
(V. Curt — Constanța; Șt. Rotăresou — Iași și T. Badea — 
București)
Galați : OȚELUL - C.S.M. SUCEAVA
(M. Niculescu; M. Con.stantin.eseu — ambii București și A. 
Comănescu — Bacău)
Hunedoara : CORVINUL - DINAMO
(M. Neșu — Oradea; v. Titorov și C. Olteanu — ambii Dro • 
beta Tr. Severin)
Moreni : FLACĂRA - F.C. ARGEȘ
(R. Petrescu — Brașov; C. Co-rocan — Reșița și C. Gheor- 
ghiță — Brăila)

București : STEAUA - „U“ CLUJ-NAPOCA
(O. ștreng — Oradea; I. Velea — Craiova și A. Nicolescu — 
Pitești)

— Stadionul Steaua —
Brașov : F.C.M. - A.S.A. TG. MUREȘ
(D. Buciuman — Timișoara; V. Antohi — Iași și D. Vătran — 
Arad)
București: RAPID - „POLI" TIMIȘOARA
(Gr. Macavei — Deva; M. Salomir — Cluj-Napoca și M. Dragu 

— Galați)
— Stadionul Giulești —

Partida Sportul Studențesc — Victoria (1—0) s-a disputat la 
11 noiembrie.

clasamentul pe națiuni
bilă, șase dintre el devenind 
campioni balcanici: V. Rebe
gea (48 kg). R. Strubert (57 kg), 
M. Constantin (68 kg), C. Tro
fin (74 kg), G. Bivolaru (82 kg) 
și I. Irimiciuc (100 kg). Celelal
te titluri balcanice au revenit 
sportivilor O. Esmer (Turcia), 
la 52 kg, N. Papadopoulos și S. 
Anagstopoulos (Grecia) la 62 
kg și, respectiv, 90 kg, N. Șap- 
karov (Bulgaria) la 130 kg. 
Ceilalți sportivi români s-au 
clasat pe următoarele poziții: 
L. Iacob (2), E. Memet și F. 
Iacob (3), A. Munteanu (4).

Interlocutorul nostru s-a ară
tat foarte mulțumit de compor
tarea majorității elevilor săi, 
dar a ținut să remarce evoluția 
surprinzător de bună a lui V. 
Rebegea, un junior de 16 ani, 
care a reușit să-și justifice pe 
deplin selecția timpurie în e- 
chipă. făcînd proba unor cali
tăți deosebite, pe toate planu
rile. El a depășit categoric 
adversari mai în vîrstă decît 
el cu 3—4 ani, dovedindu-se 
un sportiv cu reale posibilități

CONFRUNTĂRI
Intre echipele

FRUNTAȘE
Cea de a 12-a etapă dublă 

din cadrul campionatului Divi
ziei A la polo are un program 
deosebit de interesant pentru 
iubitorii bucureșteni ai acestui 
sport: primele patru echipe din 
clasamentul la zi — Crișul. Di
namo, Rapid și Steaua — sus
țin, în Bazinul Floreasca, întîl- 
niri care promit dispute dîrze 
și, sperăm, spectaculoase. A- 
tractivul program din Capita
lă are în deschidere meciurile 

T.M.U.C.B. — I.L. Timi- 
(azi de la ora 13, mîine 
ora 10), urmate de par- 
Rapid — Dinamo și 
— Crișul. în primul

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. a 4-a)

c.s.u. 
șoara 
de la 
tidele 
Steaua 
caz. e vorba de un derby de 
tradiție, între formațiile care 
își disputau întîietatea în po- 
loul nostru nu cu mulți ani în

(Continuare tn vag 2-3)

Ultimul act in turul campionatului de rugby

MECIURILE ZIIEI, IA CONSTANȚA Șl BAIA MARE
Pe șase stadioane, din Capi

tală și din țară, se va pune 
punct mîine întrecerilor din 
turul Diviziei A de rugby, gru
pa I valorică. O competiție 
care promite să rămînă pasio
nantă pină în... minutul 80. în 
special pentru cel de-al treilea 
loc pe podium, știut fiind eă — 
indiferent de rezultate — Stea
ua și Dinamo își vor păstra 
primele două trepte, în aceas 
tă ordine.

Concurează, așadar. pentru 
locul III Grivița Roșie, Știința 
CEMIN Baia Mare și Farul, 
Cei mai apropiați de acest o- » 
biectiv par să fie rugbyștii 
bucureșteni. care întîlnesc aca
să pe studenții din Timișoara. 
Cu ascendentul moral întări*

după ultimele reușite (la Stea
ua și Sportul Studențesc), el 
pornesc favoriți. Deși în formă 
bună în acest sfîrșit de sezon 
competițional, băimărenii vor 
avea in față pe Dinamo. un 
adversar mult mai dificil de 
depășit, incit avantajul terenu
lui propriu nu poate fi consi- 
lerat decisiv, deși altă dată a 
fost. Aceasta, pentru că „XV“- 
te dinamovist va folosi întrea
ga sa strategie spre a se rea
bilita după insuccesul din eta
pa precedentă si pentru a se 
menține în „plasa" liderului. O 
misiune si mai grea. în cazul

(Continuare în pag 2-3)
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VOINȚA,

COMPETIȚII OMAGIALE
M aceste zile, cînd în

treaga tară este angajați 
ferm să întâmpine Conferin
ța Națională a partidului si 
eca de a 4#-a aniversare a 
proclamării Republicii cu 
rezultate superioare în toate 
domeniile, pulsul activități
lor sportive este în eviden
tă creștere. Din Constanța și 
Satu Mare, de la Drobeta 
Turnu-Severin și Suceava, 
din Alba Iulia. Petroșani și 
Sibiu, dip nenumărate alte 
locuri ne sosesc vești care 
atestă o preocupare cres- 
cîndă a tuturor factorilor 
cu atribuții în mișcarea 
sportivă pentru formarea de 
buni specialiști, pe baza u- 
nei instrucții și educații de 
calitate. Și, în acest sens, 
cunoscut fiind rolul deose
bit pe care îl au întrecerile 
sportive, sălile șl terenurile 
vor cunoaște o afluență deo
sebită. date fiind nenumăra
tele concursuri organizate 
la acest sfîrșit de săptămînă. 
Cel mai elocvent exemplu 
îl oferă Capitala, care va 
antrena sâmbătă și dumini
că zeci și zeci de mii de 
participant! la întrecerile

finale ale competiției de 
masă dotată cu „Cupa Con
ferința Națională a r.C.R,“. 
Astfel': pe arena IPCM (sec
torul 1) popice, la Liceul E- 
lectronica handbal, la se
diul CEFS (sect. 3) șah, în 
sala clubului Progresul te
nis de masă, în Sectorul A- 
gricol Ilfov handbal, volei, 
tenis de masă și șah (la Li
ceul agroindustrial Bră- 
nești), baschet, cros, hand
bal și tenis de masă (la 
Liceul industrial Buftea). 
De adăugat la toate acestea 
— Festivalul sportiv din 
parcul Morarilor, duminică, 
cu dispute la șah, tenis de 
masă, patine pe role, bici
clete, triciclete, cros, fotbal 
și ștafete sportiv-recreative, 
concursul municipal de atle
tism în sala „23 August", la 
care vor fi prezenți dumini
că juniorii I din toate clu
burile și asociațiile sportive 
cu secții de specialitate, în
trecerile de hochei de la 
patinoarul ,^3 August", du
minică, cu participarea co
piilor și juniorilor din Bucu
rești.

PASIUNEA PENTRU
Ceremonia de închidere c 

palmaresului expoziției „Ziua 
mărcii poștale românești", tie- 
dicată Conferinței Naționale a 
partidului și aniversării a ăf> 
de ani de la proclamarea Re
publicii se apropia de _ start. 
Participanții, in majoritate eo» 
lecționari expozanți, ocupaseră 
toate locurile sălii din Șoseaua 
Ștefan cel Mare a filialei 
A.F.R. București și așteptau ca 
firească nerăbdare anunțarea 
și acordarea premiilor. Pe ma
sa juriului, o mulțime de cu
pe, iar alături un teanc de di
plome și o grămadă de meda
lii ea ia marile competiții po
lisportive internaționale. Prin
tre acestea Și trofee acordate 
de Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, pre
cum și de ziarul nostru. Lu
cru normal, dacă precizăm că 
între cele 77 de teme ale ex
poziției s-a aflat și cea spor
tivă, cu peste 20 de fețe de 
panouri..

Curînd pe usa sălii și-a fă
cut apariția un grup de copii. 
Cîțiva participanți i-au privit 
cu subînțeles unii chiar ridi- 
cîndu-se și incercind să o lă
murească ve însoțitoarea lor, 
Cristina Botez. că au greșit 
poate intrarea, că aici e o fes
tivitate filatelică... „Iar ei sînt 
viitori filateliș*’ nu vă uitatâ 
așa..."

La sfîrșitul festivității, ;:e 
care am urmărit-o cu vădită 
curiozitate, am încercat să a- 
flăm cine erau ultimii 
• Sînt copii de clasa I de la 
Școala 115. Dintre cei la care 
am descoperit împreună cu 
responsabila cu filateîia pe 
școală, Olga Covrig, pasiune 
de colecționari. I-am adus ca 
să se obișnuiască si cu astfel 
de momente. De fapt, abia din 
cla.sa a II-a încep activitate de 
ooJecționari, ne spune Cristina 
Botez, membri în Comitetul

sosiți

CELE MAi IMPORTANTE MECIURI
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
Rapid la băieți si

Voința C.S.Ș. 2 
fete suscită aten- 
deosebit în etapa

Meciurile
București — 
Olimpia — 
București la 
ția în mod 
a IX-a a Campionatelor Națio
nale de baschet, programată să 
se desfășoare azi și mîine, du
pă următorul program — mas
culin, grupa 1—6 : I.C.E.D. 
Rapid (rezultate anterioare: 
1—1 ; locurile ocupate în cla
samentul alcătuit după dispu
tarea partidelor restante și a 
celor în avans : 3—-5), Acade
mia Militară Mecanică Fină 
București — Steaua (0—?; 6—1), 
Dinamo I.M.P.S. Oradea — Di
namo București (0—2 ; 4—2) ; 
grupa 7—12 : ELECTROBANAT 
Timișoara — Balanța C.S.U, 
Sibiu (0—2 ; 9—7), Politehnica 
C.SJȘ. Unirea Iăsi ' — Farul 
C.S.Ș. 1 Constanța (0—2; 12—8), 
RAMIRA Baia Mare
T.A.G.C. 
10—11) ;
Olimpia București
București (1—1 : 4—1), Rapid 
C.S.Ș. 5 București — Univer
sitatea C.S.Ș. Cluj-Napoca 
(0—2 ; 5—2) ; Chimistul C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea — Politehnica Mi- 
ne-Energie București (2—0 ;

C.S.U.
Ind. Brașov (1—1,

feminin, grupa 1—6 : 
Voința

3—6) ; grupa 7—12 : C.S.U. Pra
hova Ploiești — Voința Brașov 
(0—2 ; 9—7), Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare — Politehnica C.S.Ș. Ti
mișoara (1—1 ; 12—11). Meciul 
Comerțul C.S.Ș. Tg. Murtt — 
Metalul C.S.Ș. Salonta (0-2 ; 
10—8) va avea loc luni și marți.

Programul partidelor din 
Capital^ — sala Construcția 
LA.C.E.D-., sîmbătâ ora 15,30, 
duminică ora 10,30 : I.C.E.D. — 
Rapid (duminica, ora 9 : Auto
matica — Gloria Pandurii 
C.S.Ș. Tg. Jiu, Div. B, mase,) ; 
sala Olimpia, ora 17 și ora 12 : 
Olimpia — Voința București ; 
sala Rapid, ora 16 și ora 10 : 
Rapid — Universitatea ■ Cluj- 
Napoca (duminică, ora 8,30 : 
Rapid II C.S.Ș. 5 — C.S.Ș. 1 
CONPREF Constanța, Div. B 
fem.) ; sala Floreasca, ora 13,30 
și ora 9 : Academia Militară — 
Steaua.

Chiar șl pentru un avizat, ac- 4 
ilvttatea colectivului Dispenaaru- ’ 
lui pentru sportivii din Muni
cipiul București (găzduit, de 
cîțiva ani, intr-o aripă a Poli
clinicii Vltan) poate scăpa ne
observată. Pentru că în pofida 
unui volum de muncă lot mai 
complex și mai diversificat, e- 
forturUe celor de aici rămîn a- 
nonime.

Realitățile atestă că această 
instituție cuprinde o arie foar
te largă de activități, prelungite 
adesea pe parcursul unei zile- 
lumină, care angajează întregul 
personal, format din 75 de me
diei și cadre tehnice auxiliare. 
Departe de a se limita la con
trolul periodic al sportivilor de 
performanță (aproape 46.000 sînt, 
anual, în evidentă) și la acor
darea vizelor de participare la 
competițiile oficiale, în atenția 
dispensarului se mai află asis
tentele la antrenamentele spor
tivilor și echipelor divizionare, 
la competițiile la care participă, 
apoi circuitul propriu-zis în po
liclinică, ceea ce implică mai 
bine de c duzină de investigații

însumează circa 6000 
zuri pe an, după aceea, 
nual (dar într-un interval
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ULTIMELE ÎNTRECERI LA POPICE
După o lungă întrerupere,- 

cauzată de participarea jucă
toarelor și jucătorilor selecțio
nați în loturile reprezentative 
de seniori la cîteva teste inter
naționale în vederea C.M., as
tăzi se reia campionatul Divi
ziei A de popice cu meciurile 
ultimei etape (a 9-a). întrece
rile vor începe la ora 10 după 
următorul program: — femi
nin, seria Sud: Voința Bucu
rești — Voința Galați, Gloria 
București — Carpați Sinaia, 
Laromet București — Mucava 
Molid Vama, Petrolul Băicoi — 
Voința Ploiești. Olimpia Bucu
rești — Rapid București; seria 
Nord: Voința Craiova — Elec
tromureș Tg. Mureș, Voința O- 
radea — CSM Reșița, Voința 
Odorheiu Secuiesc — Voința 
Tg. Mureș, Dermagant Tg. Mu
reș — Hidromecanica Brașov, 
U.T. Arad — Voința Timișoa
ra; masculin, seria Sud: Chim- 
pex Constanța — Olimpia 
București, CFR Constanța — 
Rulmentul Brașov, Metalul Ro-

man — Laromet București, 
Carpați Sinaia — Gloria Bucu
rești; seria Nord: Metalul Hu
nedoara — Aurul Brad, Victo
ria CFR Timișoara — Unio 
Satu-Mare, Constructorul Tg. 
Mureș — Electromureș Tg. Mu
reș, CFR Tg, Mureș — Tehno- 
utilaj Odorheiu Secuiesc, Olim
pia Reșița — Chimica Tîrnă- 
veni.

POLO
fUvmarg din &qq. ?)

< .
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cercului P.T.T.R, de la Casa 
pionierilor a Sectorului 5, ea 
însăși expozantă, cucerind chiar 
acolo — în fața copiilor — o 
medalie in rana de bronz pen
tru exponatul de istorie inti
tulat „De la olăcari la factorul 
poștal" • Am înțeles că fa
ceți acest lucru in mai multe 
școli • Da, pentru că filatelia 
are o contribuție deosebită la 
educarea patriotică și civică a 
copiilor, la îmbogățirea cunoș
tințelor lor © Temele sînt, de
sigur, numeroase. Ce loc ocu
pă cele sportive în preocuparea 
copiilor ? • Sportul este astăzi 
un fenomen social cu larg e- 
cou în rândul celor mici. Pre
ferințele pentru această temă 
au mai multe explicații: între 
altele, seriile sportive sînt viu 
colorate; copiii au în rîndul 
sportivilor de performantă 
mulți idoli cărora ar vrea să 
le semene cînd vor fi mari; 
dar mai ales faptul că astăzi 
cei mici fac ei înșiși mult 
sport creează, deci, pasiune 
pentru filatelie... • Dar și fi- 
latelia, la rîndul ei, intensifică 
dragostea pentru sport. Spriji
nul este reciproc. Și nu-i rău !

Aurelian BREBEANU

DE LA I. D. M. S
Magazinele auto r.D.M.S. livrează pînă la 31 decembrie 1937 

autoturisme DACIA cumpărătorilor însoriși care au depus ba
nii în cont pentru autoturism pînă la data de 31 decembrie 
1982, după - ~ ----- ”cum urmează:

PRIMII LA LOCUL DE MUNCĂ
(Urmare din pap. 1)

T. Dumitru și Valentina Pasca- 
riu (finaliști,’ cîștigători de ti
tluri la orientare). „Toți — ni 
se explică — numai oameni ai 
muncii din întreprindere".

Discuție separată —• merită! 
— despre gimnastica la locul 
de muncă practicată în 8 secții, 
atît în schimbul de dimineață 
(ora 11,30), cît și în cel de după- 
amiază (ora 18,30) de către cir
ca 4 000 de femei și bărbați. 
Un „secret" al reușitei în a- 
ceastă activitate: în 17 aprilie 
1982 s-a hotărît ca pe între
prindere să se execute gimnas
tica la locul de muncă. Dubla
tă de un simpozion, de filme, 
muncă de convingere, acțiunea 
s-a declanșat și acum se poa
te afirma că hotărîrea Consi
liului Oamenilor Muncii a dat 
rezultate bune. Ne-am dat sea
ma de aceasta cu prilejul ore
lor petrecute în întreprindere, 
prin unele din secțiile în care. 
Ia orele amintite, oamenii mun
cii executau, cu plăcere, excrci-

țiile, conduși fiind de instruc
tori formați chiar din rîndul 
lor.

„Este drept — ne spune, în 
final, interlocutoarea — la noi 
s-au făcut și se fac multe pen
tru sport! Dar se poale face 
mai mult. De pildă, în două 
secții — "strungărie» și -“meca
nic- — n-am reușit să introdu
cem gimnastica, Ia crosuri 
participarea nu este prea nu
meroasă, iar Comitetul U.T.C. 
nu se implică suficient". Secre
tara asociației este însă opti
mistă: „Cu sprijinul efectiv, 
permanent al Comitetului de 
partid, al Comitetului sindica
tului se pot face alți pași îna
inte".

Da, la Electronica industrială 
activitatea sportivă prezintă 
argumente pentru o mai pu
ternică afirmare...

urmă. In actuala ediție, campi
oana en titre, Dinamo, a cîști- 
gat clar, cu 19—9 și 12—8, însă 
feroviarii anunță acum o re
plică superioară. Ca și tânăra 
garnitură Steaua, care a cedat 
la Oradea cu 7—11 și 8—11. ea 
fiind realmente capabilă de re
zultate favorabile și în fața li
derului de la această oră, așa 
cum a demonstrat în jocurile 
cu 7-le dinamovist.

Cel de al patrulea meci du
blu al etapei are loc la Arad, 
unde formația Vagonul din lo
calitate primește vizita Voinței 
Cluj-Napoca.
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0 REUNIUNE SUB SEMNUL LUPI
Reuniunea programată 

dimineață pe hipodromul 
Ploiești se va desfășura 
semnul luptei pentru obținerea 
titlului de campion, care se des
fășoară și în acest an, ca și în 
cel precedent, între cei doi ași 
al turfului, G. Tănase, „campio
nul en titre", și chalangerul său, 
N. Nicolae.

Programul reuniunii cuprinde 
9 alergări, cu participare destul 
de selectă, printre protagoniști 
aflându-se Răsad, component al 
lotului național, Halogen, câști
gătorul Criteriului de fond, Bon, 
câștigător de Derby, Melimte, So-

mîine 
din 
sub

ora aotu 
dotele 
alți cai 
trece, îr 
„Tunari" 
vedesc 
Sint: Cr 
dorf și 
judicios 
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București
Pitești 
Brașov 
Bacău 
Baia Mare 
Reșița

pînă 
pînă 
pînă 
pînă
pînă 
pînă 

și pînă

șl pînă

șl pînă

Ciuj-N«poca 
Craiova 
timișoara 
d

(la

pfn& 
pînă 
pînă 
pînă 
pînă

la 
la 
Ia 
la 
ia 
la 
la

ia

la

nr. 7.780/1986 
nr. 2.500/1986
nr. 2.505/1936 
nr. 1.215/1986
nr. 2.011/1986 
nr. 871/1986
nr. 2.302/1986 pentru cumpărătorii din 

jud. Hunedoara preluațl de 
la mag. Timișoara 
pentru cumpărătorii din 
jud. Sibiu preluați de la 
mag. Pitești 
pentru cumpărătorii din 
jud. Alba preluațl de 1a 
mag. Bata Mare

nr. 2.500/1986

nr. 2.011/1986

nr, 
n.r. 
nr. 
nr. 
nr.

289/1937
1.454/1938
2.302/1980 

872/188»
7.700/1938 pentru cumpărători! dl* 

Jud. Brăila Tulcea, Călă
rași, Ialomița, Prahova, 
Constanța prcluați de’ Jb 

, , , . mag. București
șl pînă ta nr. 1.215/1988 pentru cumpărătorii 4ta 

Jud. Galați și Buzău pre- 
luați de ta mag. Bacău

se efectuează ta funcție de stocul de autoturismeizărlle r f___ ____________.__________.___
pacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

primesc înscrieri prin transfer pentru autoturismul 
A BREAK pentru persoanele care au banii depuși la CEC 
mt pentru autoturism anterior datei de SI decembrie 1988.

!
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LOTO PRONOSPORT INF0RMEAZ1
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 4 DE
CEMBRIE : extragerea I : 32 54 
88 12 19 24 81 28 
a Il-a : 76 34 90 
53. Fond total
617.640 lei.

61 ; extragerea
5 13 47 68 41 
de câștiguri :

ULTIMA ZI ia• ASTĂZI est: ___ __________
eare vă mai puneți procura bi
lete cu numerele ’ favorite la 
ULTIMA TRAGERE EXCEPȚIO
NALA LOTO a anului 1987, pro
gramată pentru miine, dumini
că, 6 decembrie. Nu uitați d-e a- 
vantajele deosebite prin care 
s-a impus, de-a lungul amior, 
acest gen de tragere ! între an
tele, menționăm varietatea și 
multitudinea cîștigurilor (bani, 
autoturisme, excursii peste ho
tare), precum și generozitatea 
formulei tehnice: 66 de numere, 
în eadrul a 7 operațiuni de ex
tragere, cu posibilitatea obține
rii de cîșt&gvri și pentru 3 nu
mere din 18 și, respectiv, M ex
trase. Tot astăzi, este și terme
nul limită pentru depunerea bu
letinelor la concursul PRONO
SPORT al săptămîndi.

«

• TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA LOTO de mîine, duminică, 8 
decembrie, are loc în București, 
în sala clubuiui. din str. Doam
nei nr. 2, incepînd de ta ora 
18,SO.

ELEVI, PRACTICAȚI ZILNIC
Complexul de exerciții nr 

clasele V-VIII

GIMNA
poziția fi 
cută cu 
timpi.pentru

1. Din poziția stând, cu bra
țele în sus... 1. Balansarea 
brațelor prin inainte-jos-îna- 
inte, cu ridicarea piciorului 
sting îndoit la piept; 2. Re
venire în poziția inițială; 
3-4. Se va executa cu ridi
carea piciorului drept. 8X4 
timpi.

X Din poziția stând 
Ducerea brațelor lateral 
a piciorului stâng lateral; 
Fondare laterală stingă, cu 
brațele la ceafă; 3. Revenire 
ca la timpul 1; 4. Revenire 
in stând; 5-8. Se execută pe 
partea opu&ă, 8X8 timpi.

5. Din 
Ducerea 
spre st 
Stând, cu 
și brațele 
rea trunc 
cu ducer, 
cif-ul op 
eprt dre; 
timpi.

/ (țț

poziția stând, 
brațele în sus... 1. Rotarea 
brațelor prin înainte-jos-îna- 
poi-sus; 2. Aplecarea trun
chiului înainte; 3. Arcuire;
4. Revenire în poziția Ini
țială; z5-8. Se repetă, 8X8 
timpi.

4. Din poziția stânci.. 
Fandare înainte, cu picio
rul sting, ți brațele în sus; 
2. Aplecarea trunchiului 
înainte, cu balansarea bra
țelor înainte-jos; 3. Ridica
rea piciorului 
stângul întins 
brațele sus; 4. Revenire în

drept, cu 
înainte și

Sărituri c 
bele picic 
eîte trei < 
a 4-a sar 
cere de J 
timpi.
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torit, înotătorii și poloiștU ~ ar 
fi o explicație: prezența lor la 
CentriA de Medicină Sportivă de 
la „23 August** — ți consemnăm, 
peste tot, grifa pentru ordine, 
disciplină fi curățenie. Cineva 
ne atrage atenția că ar fi un 
fel de ,,hobby** al directorului 
dispensarului. Noi, ne-am con
vins că adevărul e altul: între
gul personal are cultivate (șl 
cultivă, la rîndu-i) aceste cali
tăți...

Stăruim ceva mal mult asupra 
problemei scutirilor medicale, 
atît de controversată cîtcodată, 
în mediile școlare îndeosebi. Sis
temul de depistare și de control 
este foarte riguros, temeinic or
ganizat, pe sectoare. Cel al 
dr. Georgeta Băjenaru (cadru 
medical cu o îndelungată expe
riență in materie) ne prezintă 
datele cele mai edificatoare, dar 
și celelalte se prezintă la înăl
țime, din dispensar sau de pe 
lingă institutele de învățămint 
superior, din școli șl licee. Re
ținem faptul că la Școala nr. 171, 
prof. Elena Oprea dispune de o 
sală de cultură fizică medicală, 
la dispoziția elevilor cu scutire 
parțială, care învață aici sau în 
unitățile de învățămint limitrofe. 
Este o inițiativă frumoasă, care 
s-ar putea extinde și în alte 
școli, cel puțin cîte una pe fie
care sector, dega'înd astfel spi
talele de un număr important 
de solicitări. In același context 
se înscrie șl Complexul de la 
Liceul „D. Bolintineanu", care 
asigură (cu un personal de elită 
șt cu dotări ultramoderne, meri
tul revenind tntr-o bună măsură 
șl prof. Adrian Beldeanu, direc
torul liceului) elevilor cu scutiri 
parțiale posibilitatea de a efec
tua exerciții compensatorii, pro
grame de o mare eficacitate. Pă
rinții sini primii care recunosc 
acest adevăr fi ifi exprimă mul
țumirea pentru felul cum perso
nalul medical înțelege si iși fa-
că datoria. Prin scrisori, în con
sfătuirile cu profesorii-diriginți.

„Problema scutirilor medicale 
— ne semnalează dr. Wagner — 
deși aflată spre rezolvare, cifrele 
fiind, de pildă, anul acesta, sta
ționare, trebuie abordată cu ma
ximă responsabilitate de către
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toți factorii interesați — părinți, 
profesori, medic’ — prin a că
ror strînsă colaborare se poate 
ajunge la rezultate mult mai bu
ne. Practic, la eliminarea acestei 
probleme. Am în vedere în spe
cial scutirile parțiale, cele care 
formează maj oritatea cazuri
lor".

Vn semnal și totodată un apel. 
Vrem să credem că nu vor ră- 
mîne fără ecou...

Tiberiu STAMA

MECIURILE ZILEI
(Urmare din pag. 1)

I
!

Mii ne, etapa a 15-a pe prima scenă

IN TOATE PARTIDELE, PROMISIUNI

PENTRU JOCURI DE CALITATE
Săptămînă plină în primul 

campionat de fotbal al țării. 
Duminică — miercuri (și joi, 
un meci) — duminică, un pro
gram dens, acum în final de 
sezon.

Așadar, mîine, de la ora 13, 
opt partide din cadrul etapei 
a 15-a (al noulea joc, Sportul 
Studențesc — Victoria, s-a 
dsputat la 14 noiembrie, 1—0, 
pentru a lăsa loc pregătirilor 
echipei studențești în vederea 
importantei întilniri retur, cu 
Verona, din cadrul Cupei 
U.E.F.A., joc de care Sportul 
își leagă atitea speranțe). Mîi
ne, deci, opt întilniri, în ca
drul unui program atractiv, de 
jocuri de tradiție sau de cla
sament, un program pe care 
formațiile noastre fruntașe sînt 
datoare să-1 onoreze cu întîl- 
niri de bună calitate, care să 
satisfacă așteptările publicului.

Și argumente sînt suficiente. 
La Hunedoara, de pildă, Cor
vinul — Dinamo, o întîlnire 
„cap de afiș", care nu măi are 
nevoie de prezentări multe. 
Corvinul joacă bine acasă, pe 
atac, Dinamo nu vrea să piar
dă contactul cu liderul și ast
fel apar argumentele unei în- 
tîlniri de primă importanță. în 
acest timp. Steaua, campioana 
și lidera, primește vizita stu
denților clujeni, care în cîteva 
partide din deplasare au făcut 
o figură frumoasă, mai puțin 
repriza secundă cu Dinamo, la 
ultima lor apariție în Capi
tală. întîlnire interesantă și la 
Slatina, unde F. C. Olt șl 
Universitatea Craiova, două 
formații cu frumos joc ofen
siv, pot aduce prin argumentul 
golurilor ceva din frumusețea 
fotbalului. Și ca să rămînem 
„în zonă", destul de aproape, 
la Morenî, Flacăra, de pe o 
neașteptată poziție fruntașă.

locul 5, întîlnește pe F. C. Ar
geș, echipă dornică de reabi
litare după neașteptatul eșec 
de miercuri, și care se simte 
mai în largul ei în... depla
sare. La Ploiești, într-o întîl
nire foarte importantă pentru 
gazde. Petrolul va încerca să 
demonstreze că la Tg. Mureș 
scorul cu care a pierdut a fost 
un accident și că echipa plo- 
ieșteană cunoaște un reviri
ment, mai ales după remiza de 
la Pitești, după cum, cele 5 goluri 
înscrise de băcăuani în poar
ta lui Ciurea arată șl aici 
o îmbunătățire substanțială. 
C.S.M. Suceava, care vine și 
ea după o prețuită victorie în 
dauna Corvinului, încearcă să 
țină pasul, dar misiunea sa 
este acum dificilă. Oțelul 
vrînd să demonstreze că are 
posibilitățile unei echipe de pe 
locul 4 (și le are), uitînd de 
egalul cu S.C. Bacău. La 
Brașov meci interesant pentru 
că A.S.A. este în vervă de gol 
șl cînd cîștigă șl cînd pierde. 
Va marca F.C.M. un gol în 
plus ? După cum la fel vor 
sta lucrurile și în Giulești, 
tinde Rapid întîlnește o altă 
revelație, pe „Poli" Timișoara.

CLASAMENT
1. STEAUA- 14 12 2 0 53- 9 26
2. Dinamo 14 12 1 1 33- 9 25
3. Victoria 15 8 1 6 25-19 17
4. Oțelul 14 7 2 5 17-15 16
5. Flacăra 14 6 4 4 16-ÎS 16
6. Univ. Cv. 14 6 3 5 21-21 15
7. „Poli" 14 5 4 5 17-16 14
8. F.C. Argeș 14 5 4 5 16-17 14
9. Corvinul 13 6 1 6 25-21 ia

10. „U" duj-N. 14 4 5 5 16-17 13
11. F.C. Olt 14 6 1 7 21-30 13
12. F.C.M. Bv. 14 3 5 6 20-19 11
13. A.S.A. Tg. M. 14 5 1 8 24-30 11
14. Sp. Stud. 14 4 3 7 14-23 11
15. S.C. Bacău 14 3 5 6 15-27 11
1«. C.S.M. Sv. 14 3 3 8 14-29 9
17. Petrolul 14 3 3 8 12-28 9
18. Rapid 14 2 4 8 11-24 8

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI 
DE MÎINE A DIVIZIEI B

• DILEME, MARI 
DILEME PENTRU 

ORGANIZATORII 
partidei C.S.M. Su
ceava — Corvinul. 
Zăpada căzută în 
cursul dimineții de 
miercuri presu
punea (poate) cu
rățirea 
de joc. 
gazdele 
nu au procedat la 
o asemenea ope
rație. Lăsînd sub
țirele strat de nea 
pe întregul te
ren, au evitat 
transformarea a- 
cestuia într-o ve
ritabilă suprafață 
mocirloasă. Și,
chiar dacă pe alo
curi au apărut ase
menea zone, supra
fața de joc a fost 
acceptabilă. Apro
po de modul cum 
s-a prezentat tere
nul, care a solicitat 
enorm ambele echi
pe, subliniem încă 
o dată remarcabile
le reușite ofensive 
ale combatantelor : 
48 de șuturi înre
gistrate la ambele 
porți (sucevenii,' cu 
o cifră chiar rar 
în t îl nit ă — 32 de lo
vituri la buturile 
lui Ioniță), • An
trenorul V. Simi- 
onaș nu glumește 
cînd e vorba de 
disciplină : P. Gri- 
gore, autorul unor 
repetate nepunctu
ali tăți, nu a apărat 
în partida cu Cor
vinul, iar Gafencu, 
intrat în aceeași ca
tegorie, a fost scos 
din „ll“-le de înce
pere. • Mereu, tot 
mereu tineri, nume 
puțin cunoscute pe 
foile de arbitraj 
ale Corvinului : 
miercuri, Hanganu a 
figurat în formația 
de start și foarte 
tînărul fotbalist 
(>n-a împlinit 1<8 ani!) 
a evoluat promiță
tor, fiind 
unui gol 
execuție 
loasâ. 
Alexa 
fiind 
Dar el 
plauze 
tunci cînd, la stația 
de amplificare, s-a 
anunțat că în ziua 
jocului împlinea 26 
de ani.

(poate) 
suprafeței 
Inspirate, 
sucevene

autorul 
printr-o 

spectacu- 
Portarul 

n-a jucat, 
accidentat, 

a primit a- 
în lipsă : a-

la speranțe în me
ciul jucat la Mija, 
partidă în care ce
lelalte trei goluri 
au fost realizate de 
Plștalu, fost com
ponent al echipei 
de juniori Dinamo, 
campioana țării pe 
1987.

• FAIR-PLAY... 
DOAR PE JUMĂ
TATE ! Ne face 
plăcere să acordăm 
publicului din Bă
nie nota 1Q pentru 
sportivitatea sa la 
adresa jucătorilor 
echipei Oțelul. Un 
exemplu : în min. 
82, cînd Burcea pă
răsea terenul de 
joc (fiind înlocuit 
de Comșa), ei 
mea aplauzele 
bunelor pentru 
valiul făcut, 
păcate însă, în 
tea a doua a jocu
lui, la greșelile co
mise de unii echi
pieri ai Universită
ții, în tribune s-a 
fluierat și s-a voci
ferat pe un ton 
cam necivilizat. 
• Gălățeanul O. 
Popescu a fost, 
miercurea trecută, 
omul nr. 1 al oas
peților, poate chiar 
cel mai bun de pe 
teren. El a vrut să 
demonstreze (și a 
reușit) fostei sale 
echipe că n-a meri
tat statutul de „re
zervă îndelungată" 
care i s-a aplicat 
la Craiova • Van- 
cea se anunțase o 
„mare găselniță" 
pentru atacul Uni
versității. „Noua- 
rul“, însă, după 
re au umblat și 
te 
nu 
mai marchează 
mult goluri, dar 
înoată în teren !

pri- 
tri- 
tra- 
Din 
par-

divizionare 
numai că

ca- 
al- 
A, 
nu 
de
și...

• PE ÎNTREAGA 
durată a % partidei 
de la Bacău, doi 
jucători nedespăr-

Farului, care întîlnește pe 
campioana țării, fruntașa actu
alei ediții a întrecerii. Steaua. 
Faptul că meciul este progra
mat pe Litoral deși nu prezin
tă, de data aceasta, o impor
tanță deosebită pentru oaspeți, 
totuși, cum ținea să ne și spu
nă antrenorul Th. Radulescu, 
„nu facem o deplasare de com
plezență ; pentru prestigiu! e- 
chipei dorim să evoluăm la 
valoarea maximă a jucători
lor. .

Interesante se anunță și ce
lelalte partide și în special I 
„duelul" formațiilor moldovene, • 
de la Suceava, cu o obligație | 
pentru Politehnica Iași de a | 
confirma că victoria la Farul 
n-a fost întîmplătoare.

Iată și programul complet al 
ultimei etape:

București: GRIVIȚA ROȘIE * 

— UNIVERSITATEA TIMI- g 
ȘOARA, Stadion Parcul Copi- | 
lului, ora 11, arbitru V. Po
pescu. I

Constanța: FARUL — STEA
UA, Stadion „1 Mai", ora 9,30, | 
M. Galanda. >

SERIA I : Șiretul Pașcani — 
Ceahlăul P. Neamț : G. An
drei (București), Politehnica 
Iași — Gloria Buzău : I. Tu
nase (Tîrgoviște), Petrolul Brăi
la — C. S. Botoșani : FI. Brîn- 
zoî (București), Inter Vaslui — 
FEPA 74 Bîrlad : V. Dobrescu 
(București), Metalul Plopeni — 
Unirea Focșani : N. Voinea 
(București), Delta Dinamo Tul- 
cea — F.C.M. Progresul Brăi
la : G. Ionescu (București), O- 
limpia Rm. Sărat — Steaua 
Mizil r Al. Mustățea (Pitești), 
Unirea Slobozia — Prahova 
C.S.U. Ploiești : V. Angheloiu 
(București), F. C. Constanța — 
C.F.R. Pașcani : K. I>. Alexan
dru (București).

SERIA A n-a : Metalul Bucu
rești — Tractorul Brașov: N. 
Georgescu (Buzău) — stadionul 
Metalul, Electromureș Tg. Mu
reș — Mecanică Fină Bucu
rești : C. Manda (Reșița), Glo
ria Pandurii Tg. Jiu — Auto
buzul București : I. Niculițov 
(Focșani), Progresul Vulcan 
București — Chimia Rm. Vîl- 
cea : S. Pantelimoncscu (Plo
iești) — stadionul Voința, E- 
lectroputere Craiova — Spor
tul Muncitoresc Slatina : C. Fo- 
povici (Cîmpia Turzii), A. S. 
Drobeta Tr. Severin — INTER 
Sibiu : A. Gheorghe (P. Neamț), 
Sportul „30 Decembrie" —Jiul: 
Fl. Popescu (Ploiești), Sportul 
Muncitoresc Caracal — Gaz 
Metan Mediaș : C. Teodorcscu 
(Buzău), I.C.I.M. Brașov — 
C. S. Tîrgoviște : M. Stănescu 
(Iași). '

SERIA A III-a : A. S. Pa- 
roșeni Vulcan — Armătura Za
lău : D. Busuioc (Craiova), Mi
nerul Baia Sprie — F. C. Bi
hor : A. Moroianu (Ploiești), 
Gloria Reșița — Victoria FIUT 
Cărei : Ă. Rolea (București), 
U. T. Arad — C.I.L. Sigh'et -. 
D. Catrinescu (Ploiești), A.S.A. 
Progresul Timișoara — Meta
lul Bocșa : A. Scoicaru (Ale
xandria), Sticla Arieșul Tur
da — Chimica Tirnăveni: V. 
Dumitru (București), Gloria 
Bistrița — Strungul Arad: C. 
Nistor (Vaslui), Olimpia I.M.U. 
Satu Mare — C.S.M. Reșița : 
Gh. Vodă (P. Neamț), Dacia 
Mecanica Orăștie — F. C. Ma
ramureș : N. Dinescu (Rm.
Vîlcea).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

CLASAMENTUL
ECHIPELOR DE SPERANȚE
1. Victoria 15 12 0 3 30-12 36
2. Dinamo 14 11 2 1 43-12 35
3. Petrolul 14 9 14 35-20 28
4. Univ. Craiova 14 8 2 4 38-18 26
5. F.C. Argeș 14 734 29-16 24
8. Steaua 14 725 37-22 23
7. F.C. Olt 14 635 20-12 21
8. Flacăra 14 « 2 « 24-2» 20
9. F.C.M. Brașov 14 « 0 8 22-29 18

10. Corvinul 13 526 22-26 17
11. „Foii- Tim 14 527 19-24 17
lî. S.C. Bariu 14 446 15-23 16
ÎL Oțelul 14 437 23-28 15
14. Rapid 14 509 23-34 15
IS. Sp. Stud. 14 356 20-30 14
m. „u- cj.-N. 14 338 15-30 12
17. A.S.A. 14 329 14-27 11
ÎS. C.SJW. Sv. 14 3 2 9 11-38 11

• „POLI" TIMI
ȘOARA a aplicat și 
în partida de la 
Moreni tactica din 
meciul de la Bucu
rești, cu Sportul 
Studențesc : apă
rarea fermă (cu un 
„libero" — Oaneea — 
în bună formă spor
tivă) și ieșiri pe 
contraatac, rapide, 
tăioase. Dar dacă 
de apărat s-a apă
rat foarte bine, 
„Poli" n-a mai re
ușit și șarjele de 
contraatac pericu
loase din Regie, de
oarece la 
i-a lipsit 
pa" Vlătănescu-Ma- 
nea, iar la mijiodhl 
primei reprize s-a 
accidentat vîrful de 
atac Ucu • Daniel 
Sava a fost una 
dintre piesele-che- 
ie ale selecționatei 
de juniori U.E.F.A. 
’86, pentru care a 
înscris multe goluri, 
îndeosebi din lovi
turi libere din 
preajma careului. 
In meciul cu timi
șorenii, însă, n-a 
reușit o astfel de 
execuție, șuturile 
lui trimițînd depar
te de poartă min
gea, fapt care i-a 
și adus înlocuirea 
după pauză • Cos- 
tel Pană a căutat 
cu insistență golul, 
nu l-a reușit, ofe
rind însă multe 
centrări ideale coe
chipierilor. Frate
le său mal mic a 
marcat de două ori

Morenî 
„ram-

Baia Mare: ȘTIINȚA CEM1N |
— DINAMO, Stadion Complex, | 
ora 10, FI. Dudu.

Suceava: C.S.M. — POLITEH- | 

NICA IAȘI, teren Unirea, ora
10, I. Vasili că., :

Buzău: CONTACTQARE — ’ 
C.S.M. SIBIU, teren Chimia, | 
ora 13,15, P. Soare. i

Petroșani: ȘTIINȚA — SPOR- g 
TUL STUDENȚESC, stadion |
Știința, ora 11, Alex. Pavlovici. 
(Toți arbitrii sînt din București). |

Un antrenor dm divizia A, Ion 
Xeneseu (Politehnica Timișoara), 
a adus injurii arbitruJuâ — cul
mea 1 —r Sntr-un meci, cel cu Di
namo, pe care echipa s-a l-a câș
tigat cu 2—1. Și e. pentru a TREIA 
OARA cînd ion Ionescu se com
portă în felul acesta. (Poate și din 
cauză că abaterile lui anterioare 
n-au fost sancționate cu toată 
severitatea). De data aceasta, ci 
a fost suspendat pe 2 etape. Con
cluzia noastră : a scăpat ieftin 1

41 Eliminat de pe teren în 
meciul de la Turnul Măgurele, cu 
Chimia, Duriea (Rova Roșiori) 
a refuzat să părăsească terenul.

ducătorul întîlnlrii, 
și-a arbitrat doi 
foști colegi de fot
bal : pe antrenorul 
echipei A.S.A., fost 
coechipier la Dina
mo, și pe cel al 
Petrolului, cu ca
re a jucat, când
va, la Politehnica 
Iași. Cum s-ar spu
ne, obiectivitate 
subînțeleasă • Do
rin Naște, portarul 
divizionarei B Elec
tromureș Tg. Mu
reș. a venit, la pa
uză, la cabina ar
bitrilor ca să-1 sa
lute pe „central". 
Gestul său avea 
să se explice, cînd 
a mărturisit : „Nea 
Mircea mi-a fost 
model, la Iași, pe 
vremea cînd dînsul 
era titular și eu 
doar un aspirant, 
pe undeva pe la 
juniori".

• MUNTEANU 
II CU NR... 11. Așa 
a apărut cunos
cutul jucător 
miercuri, la Pitești. 
Aflat 
după un 
Munteanu a 
înaintaș la... 
ranțe, pentru 
re. Și lingă 
mai fost și 
pentru i 
cartonașe 
ca și M.
• Meciul de spe
ranțe s-a jucat 
un teren I 
ticabil, din 
ploilor, cu 
dincolo de 
în asemenea 
diții, rezultatul de 
0—0 e explicabil. 
Nici nu se 
marca.
curat 
îl avea 
Lăudat 
tru calitățile lui, 
tînărul jucător pi- 
teștean nu prea se 
împacă cu discipli-

în refacere, 
accident, 

jucat 
spe- 

roda- 
el a 
Ciucă, 

cumul de 
galbene, 
Marian

pe 
imprac- 

cauza 
noroiul 
glezne, 

i con-

putea
• Cel mai 
echipament 

Grigoriu. 
cîndva pen- 

calitățile

§

§§§ § §
țiți, Ciudin și Tur
cii» Inspirată mu
tarea antrenorului 
N. Vătafu, frumoa
sa prestație a fun
dașului ' “ “ 
care nu 
pat din 
versarul 
în momentul 
care Sport 
conducea pe 
la de 
trei goluri diferen
ță, a făcut ca pre
zența pe gazon a 
lui Turcu să trea
că aproape neobser
vată • La numai 
un minut după ce 
F.C. Olt marcase 
cel de al doilea gol 
al său, 
contraatac 
oaspeților, cu Efti- 
mie în prim-plan. 
Acesta ajunge Ia 
numai 12 m, singur 
cu Cîmpeanu 
față, urmează 
tul. traiectoria 
Ionului nu lasă 
o îndoială că 
trece pe lîngă poar
tă. Eftimie se în
toarce și își 
mîinile în 
Cîmpeanu 
ușurat, în i 
cronicarul ! 
gătește să 
un nou șut 1 
ta băcăuană 
atît. Numai 
aproape un 
de stîlpul 
dreapta al 
balonul se 
în noroi, iar 
șui L Dumitrescu 
îl împinge în pla
să. De-ale gazonu
lui...

băcăuan, 
și-a scă- 

vedere ad- 
direct nici 

în 
Club 

tabe- 
inarcaj cu

un nou 
tăios al

în

nici
va

pune 
cap, 

răsuflă 
timp ce 
se pre- 

noteze 
la poar- 

și cam 
că la 
metru 

din 
porții, 

oprește 
funda-

• LA TG. 
REȘ, Mircea 
stantmescu,

MU-
Con-
con-

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
chiar și după epuizarea celor 8 
mimute ultimative, acordate de 
arbitru.. în aceste condiții, condu
cătorul partidei a fluierat sfir- 
șitul meciului, iar jocul a fost 
omologat apoi cu rezultatul de 
.3—fi pentru Chimia Turnu Măgu
rele. Duriea s-a ales cu 3 etape 
de suspendare. De reținut că, în 
momentul opririi meciului din 
cauza refuzului lui Duriea de a 
părăsi terenul, scorul era 0—0 ! 
Indiiscirolina a fost plătită cu uai 
sever 5—0.

• După ce a fost lovit de 
Cosmică (Moldosin Vaslui) ș>i în
ghiontit și... ciupit de coechipierul 
acestuia, Moise (ceea ce, bine- 
țeles, a adus la oprirea meciu
lui). s-a încercat si trimiterea ar
bitrului de centru la spital, pen
tru a i se Mia... proba de sînge. 
Această acțiune rușinoasă a putut 
fi zădărnicită, datorită interven
ției organelor de ordtne. Consi
derăm. de aceea, ciudată optica 
prin care an văzut organele spor
tive locale meciul dintre Moldo-

na și, Iată, a deve
nit doar un figu
rant al echipei de 
speranțe.
poartă, la
Studențesc, 
teșteanul 
alături de el și Pa
nă, lansat tot de

• In
Sportul 

ex-pi- 
Cristian,

F.C. .Argeș. A mai
intrat apoi Și A-
chim, debutant în
„A", tot la Pitești.
Cum s-ar spunQ,
Argeș contra... Ar-
gcș.

• TÎNARUL . ju
cător clujean Sa- 
bău este, fără în
doială, unul dintre 
favoriții tribunei de 
pe Someș. In mo
mentul cînd antre
norul Remus Vlad 
l-a trimis pe mij
locașul lui „U" la 
încălzire, spectato
rii de la tribuna a 
n-a l-au însoțit pe 
Sabău cu aplauze 
pînă cînd acesta a 
intrat pe teren. Și 
au fost cîteva mi
nute... Iar talenta
tul jucător al lui 
„U4* nu a rămas 
dator, el avînd din 
nou o evoluție foar
te bună • Eiste 
o plăcere să urmă
rești „repertoriul" 
de încurajări al ga
leriei rapidiste, care 
miercuri și-a înso
țit echipa de suflet 
la Cluj-Napoca. Nu
mai că, în Giulești, 
lucrurile nu 
întotdeauna la 
Este de dorit i

„tonalitate1

stau 
fel.

ace
eași „tonalitate “ a 
sportivității și lin
gă Podul Grant.

§II
s

sia Vaslui șl vecina sa, Steaua 
Mecanica Huși, în memoriul Îna
intat F.ILF., echipa din Vaslui 
fiind pooasă bauma curată. Dar 
faptele erau prea clare, astfel că 
meciul a fost omologat eu rezul
tatul de 3—0 pentru Steaua Me
canica Huși, iar Cozmică a fost 
suspendat pe Z ani. La rîndul 
lud. Moise a........ciupit" o suspen
dare de 8 etape. „Ideea" vice
președintelui asociației sportive 
vaslutiene, Mihai Buzilă, de a-3 
trimite pe arbitru la spital, n-a 
fost trecută nici ea cu vederea, 
Buzilă fiind suspendat pe 1 an,

Jack BERARIU



UNIV. C.F.R. CRAIOVA Șl STEAUA 
ÎNTÎLNESC ECHIPE PUTERNICE

Astăzi și mîine, în prim- 
planul competițiilor voleibalis- 
tice internaționale se situează 
meciurile din primul tur al cu
pelor europene. în această 
fază susțin partidele-tur, în 
deplasare, ambele noastre re
prezentante în cea mai presti- 
gioasă întrecere pentru echipe 
de club (C.C.E.), campioanele 
țării Universitatea C.F.R. Cra
iova (feminin) și Steaua Bucu
rești (masculin). Adversare le 
sînt puternicele echipe Avero 
Olympus Ijssel (Olanda) și, res
pectiv, Ț.S.K.A. Moscova. în 
vederea acestei prime manșe, 
voleibalistele craiovence (al 
căror lot este compus din Mi- 
xela Lojcscu, Monica Șușman, 
Ioana Cotoranu, Eugenia Co- 
tescu, Mirela Zanfir, Tanța 
Drăgoi, Carmen Cuejdeanu, 
Violeta Barcan, Carmen Titi- 
liuc. Liliana Popescu și Mirela 
Cazangiu ; antrenor : Ion Con- 
stantinescu), au ajuns miercuri 
seara în Olanda și, firește, au 
efectuat cîteva antrenamente 
în sala care va găzdui, astă- 
seară. partida-tur. Adversara 
campioanei noSstre, Avero O- 
lympus, este o echipă valoroa
să care aliniază 7 componente 
ale naționalei olandeze : Petra 
Laverman, Henrietta Weersing, 
Jantien Berg, Martje De Vries,

ETAPĂ ÎN

Doe-Ingrid Piersma, Wiesje 
vendans, Marjolein Dc Jong 
(dintre care 5 au peste 1,80 m 
înălțime !). Meci greu, deci, 
pentru craiovence, care însă 
au, după părerea noastră, des
tule atuuri pentru a obține un 
scor care să le asigure, la re
tur, șanse de calificare in e- 
tapa următoare. Arbitrul întil- 
nirii, elvețianul Evard...

Și mai grea va fi misiunea 
steliștilor (care au ajuns ieri 
la prînz la Moscova, în for
mația : Dascălu, Constantin,
Șoica, Ionescu, Pentelescu, Spî- 
nu, Mina, Czedula, Nica, Rac- 
sov, Stavariu și............................
de antrenorii 
V. Dumitrescu) 
piei campioane 
ori cîștigătoare

Pițigoi, însoțiți 
G. Bartha' și 
în fața multi- 

sovietice, de 10 
.. „ . a trofeului eu

ropean, Ț.S.K.A. Faptul că a- 
ceastă echipă aliniază nu mai 
puțin de 9 componențl ai re
prezentativei U.R.S.S. (a cîști
gat recent C.E.), este cel mai 
bun argument în acest sens. 
E vorba de: Sorokaleț (1,94), 
cel mai bun trăgător la „eu
ropene", Cerni (1,94), Runov 
(2,03), Pancenko (1,98), Antonov 
(1,98), Losev (1,84), Gordienko 
(1,94), Kuznețov (1,93) și Cere- 
misov (2,02). Meciul-tur, 
astă-seară, va fi condus 
cehoslovacul Urmin. (A.B.).

DIVIZIA A

de 
de

.visa-

Sportivi români în competiții peste hotare

FRUMOASE SUCCESE LA LB. DE
La Salonic, concomitent cu 

Campionatele Balcanice de lup
te greco-romane, s-au disputat 
și întrecerile similare la stilul 
libere. Delegația țării noastre 
a prezentat în concurs numai 
opt sportivi: Romică Rașovan 
(48 kg), Dorin Bircu (52 kg), 
Radu Ana (57 kg), Dănuț Pre- 
fit (62 kg), Octavian Țenț (74 
kg), Viorel Moisâche (82 kg), 
Alexandru Koteleș (90 kg) și 
Peirișor Cruceanu (130 kg).

Antrenorul Nicole Pavel, care 
i-a însoțit pe reprezentanții 
tării noastre la competiție, s-a

declarat foarte mulțumit de e- 
voluția tînărului Romică Rașa- 
van, sportiv în evident progres 
valoric, care a cucerit titlul de 
campion balcanic. El a cîștigat 
trei meciuri, în finală învin- 
gîndu-1 categoric pe reprezen
tantul Bulgariei, V. Radev. 
După ce l-a condus la puncte 
cu 14—0, R. Rașovan a finali
zat „tușul", dovedindu-se un 
sportiv de nădejde. Tot pe lo
cul I s-a clasat și Alexandru 
Koteleș. O surpriză plăcută a 
constituit-o evoluția tînărului 
Viorel Moisâche. Deși în vîrstă 
de numai 18 ani, el s-a califi
cat în finala competiției si a

CM. de handbal juniori

ROMÂNIA-CEHOSLOV ACI A 23-21

LUPTE LIBERE
fost învins la puncte (2—3) de 
bulgarul K. Kostov, un sportiv 
cu o mult mai mare experien
ță competițională decît el.

Tot pe locul secund s-au si
tuat și Dorin Bîrcu (p.p. la I. 
Țonov), Dănuț Prefit (p.p. V. 
Iankov) și Octavian Tenț — 
nedreptățit de arbitri, în dispu
ta cu bulgarul V. Zelev.

Ceilalți doi sportivi români, 
Radu ^na și Petrișor Cruceanu, 
au avut comportări mai slabe, 
clasîndu-se pe locul 3.

întrecerile au fost dominate 
de sportivii bulgari, care s-au 
clasat pe primul loc la opt ca
tegorii de greutate. (M.Tr.) j

ȘASE TITLURI BALCANICE
(Urmare din pag. 1)

Duminică, o nouă etapă 
a opta — in cadrul Campio
natelor Naționale de volei (fe
minin și masculin) ale Diviziei 
A'. Firește, fără

I.a feminin, 
mai interesantă 
Capitală, între 
bucureștene — 
și Dinamo — dornice să cîști- 
ge această partidă. Flacăra (lo
cul 2 în clasament) vrea să se 
mențină în plutonul fruntaș, 
Dinamo (locul 7. dar cu o res
tanță) vizează în acest an un 
loc pe podium. Interesantă e 
și partida de la Pitești. în care 
formația locală Dacia (locul 5) 
întîlnește pe cea constănțeană 
Programul etapei este următo
rul : Oltcit Craiova — Penici
lina Iași, Dacia Pitești — Fa
rul Constanța, C.S.U. Rapid 
Galați — Chimia Rin. Vîlcea, 
Știinta Bacău — C.S.M. Sibiu, 
Flacăra Roșie — Dinamo (Sala 
Lie. ind. M.I.U., ora 10). Cla
sament : 1. Universitatea C.F.R. 
12 p (18:1), 2. FI. Roșie 12 p 
(’7:9), 3. Ranid București 12 p 
(18:10), 4. Oltcit 12 p (18:11), 
5. Dacia 12 p (16:11), 6. Farul

campioane... 
întîlnirea cea 
se dispută în 
două formații 
Flacăra Roșie

8.10 p, 7. Dinamo 9 p (12:9),
- 9 p (9:12), 9. Pe- 

9 p (11:15), 10.
9 p (10:18), 11.

(6:21), 12. Știința

C.S.U. Rapid 
nicilina Iași 
C.S.M. Sibiu 
Chimia 7 p 
7 p (0:21).

La masculin, partide în care 
prima șansă o au gazdele. O 
excepție, poate, întîlnirea de 
la Timișoara. Programul eta
pei : Tractorul Brașov — A.S.A. 
Electromureș Tg. Mureș, EI- 
cond Dinamo Zalău — C.S.M.U. 
Suceava. Politehnica Timișoa
ra — C.S.U. Sănătatea Oradea, 
Explorări Motorul Baia Mare — 
Dinamo Viitorul Bacău, Dina
mo București — Universitatea 
C.F.R. Craiova (Sala Dinamo, 
ora 11). Clasament : 1. Dinamo 
13 p (19:9), 2. Tractorul 13 p 
(16:12), 3. Steaua — un joc mal 
puțin 12 p (18:2), 4. Elcond 12 
p (17:8), 5. Universitatea 12 p 
(16:12), 6. Explorări 10 p (16:9),
7. Dinamo Viit. 10 p (15:14),
8. A.S.A. Electromureș 10 p 
(13:13), 9. Relonul 9 p (11:16),
10. C.S.U. Sănătatea 9 p (9:22),
11. C.S.M.U. 9 p (7:19), 12. Po
litehnica 7 p (0:21).

BELGRAD, ■ 
In prima zi a 
Mondial de 
niori, ce se 
șui iugoslav 
ta României 
rul de 23—21 (11—10) formația 
Cehoslovaciei. Principalul rea
lizator al echipei române 
fost Remus Chirilă, care a 
scris 11 goluri.

4 (Agerpres). —
i Campionatului 

handbal pentru ju- 
desfășoară în ora- 
Rijeka, selecționa- 
a întrecut cu sco-

SĂNIERII (juniori)

PE

a 
în-

Particlpînd la un concurs in
ternațional de sanie, desfășurat 
în localitatea Bratsk din U.R.S.S., , 
juniorii români au avut o com
portare bună, cucerind locul I 
în toate probele șl oouplnd alte 
locuri fruntașe. Clasamente — 
FETE: 1. Corina Terecoasă, !. 
Angela Saharova (U.R.S.S.), 3.
Liuba Dokalina (U.R.S.S.), ...6.
Dumitrița Popovicl; BĂIEȚI: 1, 
Cristian Florea, 2. Mihail Skrjp- 
nik (U.R.S.S.), 3. Mihai Turea, 
...5. Cristian Lostun; DUBLU: 1. 
Turea-Toma Bobea, 2. M. Skrip- 
nik-A. Aleksandrov (U.R.S.S.).
3. Florea-Lostun.

întrecerile au constituit și un 
prilej de verificare in perspec
tiva Concursului Prietenia de 
anul viitor.

de afirmare. Foarte bine au 
concurat și M. Constantin, C. 
Trofin, I. Irimiciuc.

Cu rezultatele obținute la Sa
lonic, tinerii noștri reprezen
tanți au acumulat un număr de 
41 de puncte, România situîn- 
du-se pe primul loc în clasa
mentul pe națiuni: 2. Bulgaria 
38 p, 3. Grecia 28 p, reușită pe 
care luptătorii noștri n-au mai 
realizat-o din anul 1981. După 
opinia antrenorului V. Dolip- 
schi, se conturează o echipă 
formată din tineri talentați. bi
ne dotați, care peste cîțiva ani 
pot reedita succesele din anii 
trecuți, ale primei noastre gar
nituri naționale. Firește, aceas
ta cu condiția unei pregătiri 
temeinice, continue, care să a- 
sigure progresul ritmic al aces
tor tineri. De altfel, continuita
tea pregătirii la toate eșaloa
nele este o necesitate unanim 
recunoscută. Preocuparea fe
derației în acest sens a fost e- 
vidențiată și prin organizarea

turneului de selecție de la Con
stanța, la care au fost prezenți 
324 de juniori născu ți după 
anul 1970, dintre care au fost 
reținuți circa 60. Antrenorii lo
tului (V. Dolipschl, I. Drago- 
mir, C. Badea) preconizează o 
perioadă de pregătire comună 
cu toți acești juniori, în timpul 
căreia se vor selecționa cei 
care vor participa la competi
țiile mari de anul viitor. Dar, 
asupra acestora vom mai re
veni.

Fotbal 
I iMriauuM.

în finalele „Naționalelor" de tenis de masă

CAMPIONII LA DUBLU MIXT ȘI-AU PASTRAT SUPREMAȚIA
TG. MUREȘ, 4 (prin telefon). 

Cea de a 59-a ediție a Campio
natelor Naționale de tenis de 
masă reunește în Sala Sportu
rilor din localitate peste 150 de 
sportivi și sportive (din, 39 de 
cluburi și asociații) care s-au 
angajat în disputa pentru titlu
rile individuale. Conform tra
diției. programul a fost des
chis de participanții la proba 
de dublu mixt, in competiție 
aflîndu-se 68 de cupluri, ceea 
ce a necesitat și preliminarii 
pentru a se putea ajunge pe 
tabloul principal de concurs. 
Am asistat in general la dispu
te frumoase, în urma cărora 
Otilia Bădescu (Spartac C.S.Ș. 
1 București) și Vasile Florea 
(Universitatea A.S.A. Craiova) 
au cucerit, pe deplin meritat, 
cel de al treilea titlu consecu
tiv. Un succes care 
încă o dată despre 
lor doi jucători.

în întreceri s-au 
cupluri bune, mai .. 
prin prisma valorii lor indivi
duale (uneori aceasta s-a dove
dit insuficientă, totuși, pentru 
a face... nasul înainte), printre 
care Revisz, Ciosu , Crișan, Bo
goslov , Fejer, Albolu , Ciociu, 
Cheler Cioca, Losonczi , Si
mion, Rișcanu, Gheorghe, Gîr
bină . Creangă, Năstase . Nai
din, Enulescu, Toma, Lohr. E- 
vldent, dintre acestea aveau să se 
aleagă in cele din urmă cele 
mai bune perechi ale actualei 
ediții,, ele detașindu-se 
prin omogenitate, cit și 
«cunoașterea mai bună a ___
loacelor de exprimare în jocul 
de dublu. Astfel, incepînd din 
„sferturi", meciurile au fost 
mai atractive, mai echilibrate:

vorbește 
calitățile ce-

aflat cîtevr. 
ales privite

atît 
prin 
mij-

Florea, Bădescu, — Revisz, 
Ciosu 2—0 (20, 14), Fejer, Al- 
boiu — Crișan, Bogoslov 2—0 
(13. 13), Simion, Rișcanu — 
Gheorghe, Gîrbină 2—1 (—7,
16, 18), Toma, Lohr — Naidin, 
Enulescu 2—1 (—14, 21, 15), pri
mele două meciuri înscriindu-se 
în sfera normalului, în schimb 
calificarea în semifinale a 
perechii Simion — Rișcanu 
constituie o frumoasă surpriză, 
la care se adaugă și buna com
portare a lui Naidin și Enu
lescu, cărora le-a lipsit un 
singur pas pentru a ajunge pe 
podium. Semifinalele au adus 
față în față pe de o parte pe 
Florea, Bădescu (campionii din 
1985 și 1986) și pe Fejer, Albo- 
iu (campionii din 1983 și 1984), 
iar pe de alta pe Tom», Lohr 
(finaliștii ediției precedente) șl 
Simion, Rișcanu. Prima întîl- 
nire poate fi considerată, 
fapt, adevărata finală, ea 
rind un meci echilibrat, 
multe schimburi foarte 
moașe, în care pînă la urmă 
victoria a revenit cu 2—1 (—17, 
12. 15) cuplului Florea, Bădes
cu. Dominați deseori de pers
pectiva victoriei, Simion și 
Rișcanu au cedat în fața ad
versarilor, 0—2 (—17, —17),
deși pe parcursul întîlniril ei 
au avut numeroase prilejuri de 
a se distanța hotărîtor și de a 
se impune.

Finala a fost, în general, la 
discreția campionilor, ei cîștl- 
gînd fără dificultate: 2—0 
(19. 10).

Alte rezultate: Cioca, Losonczi
— Cioclu, Cheler 2—1, craiovea- 
nu, Șevban — Creangă, Năstase 
2—1. rgnat. Plpoș — Hettmann, 
Ferenczi 2—9, Crișan, Bogoslov
— Vaida, Găgeatu 2—0, paal,

Gherman — Onețiu, Chiriță 2—1, 
Fejer, Alboiu — Paal, Gherman 
2—1, Simion, Rișcanu — Cioca, 
Losonczi 2—1.

Clasament: 1. otilia Bădescu, 
Vasile Florea, campioni la du
blu mixt 1987, 2. Kinga Lohr 
(Constructorul I.J.G.C.L. Tg. 
Mureș), Călin Toma (Universita
tea A.S.Ă. Craiova), 3, Maria
Albolu (Metalul C.S.ș. Rm. Vîl
cea), Andras Fejer (C.S.Ș. Teh- 
noutilaj Odorheiul Secuiesc), 4. 
lulia Rișcanu (Hidrotehnica C.S.Ș. 
C.S.M. Buzău), Eugen Simion 
(Știinta C.S.Ș. 2 IJPIPS Constanta).

Concursul continuă simbătă și 
duminică.

Emanuel FĂNTÂNEANU

GRUPUL C.M. DE
IIANDIIU fl'IININ

Campionatul Mondial feminin 
de handbal (grupa B) se va 
desfășura în perioada 9—20 de
cembrie în mai multe orașe 
din Bulgaria, cîștigătoarea 
competiției primind dreptul de 
a participa la Jocurile Olimpi
ce din 1988. Echipa României 
face parte din seria prelimina
ră C și va întîlnl/la Burgas, în 
ordine, formațiile Bulgariei (9 
decembrie), Danemarcei (10 de
cembrie) și Olandei (12 decem
brie).

Iată componenta celorlalte 
grupe —A: Iugoslavia, Ungaria, 
Polonia și o echipă din Asia; 
B: R.D. Germană, Canada, R.P. 
Chineză, Coasta de Fildeș ; D : 
R.F. Germania, Austria, Franța, 
Brazilia.
• în prima zi a competiției 

internaționale masculine de la 
Dramen (Norvegia), 
tativa Iugoslaviei a învins 
scorul de 24—17 (10—10) 
Islandei, iar selecționata 
dei a dispus cu 23—21 
de formația Norvegiei.

reprezen- 
cu 

echipa 
Olan- 

(9-10)

de 
ofe-

cu 
fru-

NEW YORK, 4 (Agerpres). — 
La „Madison Square Garden" 
din New York au continuat în
trecerile „Turneului Campioni
lor" Ia tenis. Principalul favo
rit al concursului, cehoslovacul 
Ivan Lendl, l-a învins cu 6—2,

6—2 pe americanul Brad Gil
bert, vest-germanul Boris Be
cker a dispus cu 7—5, 2—6, 6—3 
de Jimmy Connors (SUA). iar 
suedezul Stefan Edberg a cîș- 
tigat cu 6—3, 6—3 partida cu 
Miloslav Mecir (Cehoslovacia).

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET • La Novosibirsk, 

în meci eontînd pentru „Cupa 
Campionilor Europeni" la femi
nin, echipa locală Dinamo a În
trecut cu scorul de 89—77 (45—41) 
formația Sparta Praga. • tn 
cadrul turneului final al „Cupei 
Campionilor Europeni" la mas
culin. echipa franceză E.B. Or- ■ 
thez a învins pe teren propriu, 
cu scorul de 105—95 (62—53), for
mația vest-germană Saturn Koln. 
• Rezultate înregistrate în sfertu-

rile de finală ale „Cupei Kora.ci": 
Racing Paris — Caserta 91—81; 
Cibon.a Zagreb — Manchester U- 
nited 112—82' Jugoplastika Split 
— CAI Zaragoza 87—83 ; PAOK Sa
lonic -
Madrid

BC Madrid 88—86: Real 
— Vlrtus Bologna 76—62.

• După patru runde tn 
de la New Delhi, tn 
clasamentului se află 

maestru indian Anand și

ȘAH
turneu1
fruntea
marele 
sovieticul Vasiukov cu oițe 3,5 p.

• Astăzi, În grupa a 2 «a a 
preliminariilor C.E., echipa ita
liei (ouificată pentru turneul fi
nal „Euro ’88") va susține pe 
teren- propriu ultimul joc. Ad
versară: Portugalia. Indiferent 
de rezultat șl de cel al ultimei 
partide- a grupei, italienii nu-și 
văd periclitat locul 1 în clasa
ment, avînd acum 11 p, in t.mn 
ce Suedia are 10 p, iar Elveția 
7 p (ambele cu toate jocurile 
încheiate). Portugalia are 6 n, și, 
în afară de întîlnirea de azi, 
mai are de jucat cu Malta, în 
deplasare (2o decembrie). Por
tughezii au anunțat că vor ali
nia astă seară o formație fără 
internaționalii de la F.C. Porto, 
care se pregătesc pentru finala 
Cupei Intercontinentale, cu Pe- 
narol Montevideo, programată la 
ÎS decembrie, la Tokio.
• La Budapesta s-a disputat 

meciul dintre selecționatele Un
gariei și Ciprului, eontînd pen
tru preliminariile C.E. de tine
ret. Gazdele au obținut victoria 
CU 4—1 (1—1).
• Pentru organizarea turneu

lui final al Campionatului Mon
dial din 1'994 și-au anunțat candi
datura patru țări: Maroc, S.U.A., 
Brazilia și Chile, s-a anunțat la 
sediul F.I.F.A. de la Zurich. O 
hotărire urmează să fie luată la 
30 iunie, cu prilejul reuniunii 
Comitetului Executiv ai F.I.F.A.
• La sfirșltul lunii ianuarie, 

anul viitor se va desfășura, în 
diferite orașe din India, tradițio
nalul turneu Internațional de 
fotbal dotat ou trofeul „Jawa
harlal Nehru". La competiția 
și-au anunțat participarea echi
pa olimpică a U.R.S.S. șl selec
ționate din Bulgaria, Polonia, 
R.P. Chineză șl alte țări.
• Uniunea Europeană de Fot

bal a respins cererea cluburilor 
engleze de a fl reprimite în 
competițiile europene. Pentru o 
perioadă nedeterminată echipele 
englezești nu vor putea lua par
te la aceste întreceri Intnucît, 
din sondajele efectuate, conduce
rea forului european nu s-a 
convins că suporterii formațiilor 
britanice și-ar fl revizuit con
duita. Se preconizează ca in pe
rioada următoare delegați ai 
U.E.F.A. să asiste incognito la 
meciuri din campionatul englez 
pentru a observa comportarea 
publicului și a jucătorilor.
• Comisia de disciplină a fe

derației italiene de fotbal a 
sancționat echipa Juventus Tori
no, dtndu-i meci pierdut cu 2—9 
la Cesena (Juventus clștigase 
cu.2—1) pentru comportarea ne
sportivă a suporterilor torlnezi, 
care, în timpul jocului, au arun
cat cu diferite obiecte în teren.
• Echipa Flamengo din Rio 

de Janeiro s-a calificat pentru 
finala cam->lonatului brazilian da 
fotbal, întrecînd cu scorul de 
3—2 formația Atletico Mlne’.-o. 
La actualu' turneu final nu 
participă nici una din celebrele 
echipe ale statului Sao paulo, 
între care F.C. Santos, ceea ce, 
remarcă unii comentatori. este 
încă o dovadă a crizei prin care 
trece fotbalu’ bra-P"»”
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