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IN INTIMPIIMAREA 
. CONFERINȚEI NATIONALE . 
'aTOOM.A PARTIDULUI—'—-''

SPORTUL - 

SUPORT AL
Electroenergia. Acesta este 

numele asociației sportive a 
întreprinderii de Rețele Elec
trice Piatra Neamț, care cuprin
de cîteva sute de muncitori și 
tehnicieni, „oameni unul și 
unul“, cum ține să remarce ing. 
Anton Itudu, secretarul Comi
tetului de partid. Ceea ce vrea 
să Însemne angajați cu o mare 
dragoste de meserie, cu o înal
tă răspundere profesională, co
muniști în sensul cel ma gene
ros și mai cuprinzător ai cu- 
vîntului. pentru care nu există, 
în vocabularul lor. expresii ca 
„este prea greu", „nu se poa
te", „s-a încheiat ziua de lucru 
ce mai avem de făcut rămîne 
pe mîine..."

îi întîlnești în municipiul de 
reședință al județului Neamț, 
în celelalte centre ale între
prinderii, de la Bicaz. Roman 
și Tg, Neamț. Cu toții sini în
suflețiți de dorința de a răs
punde cu promptitudine tuturor 
solicitărilor, îndeosebi a ace
lor unități economice cu „foc 
continuu", într-o întrecere per
manentă în care noțiunea de

în vederea partidei de mîine, din Cupa U.E.E.A.

VERONA, ADVERSARA SPORTULUI STUDENȚESC, 
SE AflĂ DE IERI ÎN CAPITALĂ

© Oaspeții vor efectua astăzi dimineață un antrena

ment în „Regie** © Directorul tehnic Emiliano Maschetti: 

„Ne așteaptă un meci extrem de dificil** ® Elkjaer : 

„Dacă Sportul a eliminat pe Brondby...**

Hellas Verona se află de 
ieri seară la București. La ora 
20 și 15 minute, aeronava com
paniei Alitalia a depus pe 
pista aeroportului Otopeni pe 
cei 16 jucători pregătiți de an
trenorul Osvaldo Bagnoli care 
au făcut deplasarea la Bucux 
rești. lată-i : Giuliano și Copua- 
roni — portari ; Volpecina, 
Fontolan, Volpati, Gaiia, Verza, 
Gasparini, Di Gennaro, Bert
hold, Sacchetti, Terraciano, 
Centofanti, Dalomita, Pacione 
și L. Elkjaer. Nu au făcut de- 
plasarea Iachini .accidentat, și 
Solda, pentru cumul de carto
nase galbene.

La cîteva minute de ia so
sire, Emiliano Maschetti, direc
torul tehnic al clubului vero- 
nez, a făcut ziariștilor urtră- 
toarea declarație : „Ne așteap
tă o partidă extrem de dificilă 
miercuri, în compania Sportu
lui Studențesc, care la Verona, 
în primul meci, a lăsat o fru
moasă impresie. Ar fi greșit să 
se creadă că vom adopta o tac
tică pur defensivă pentru a ne 
păstra diferența de două go
luri. Am venit să jucăm des
chis, la victorie. Aceasta, insă, 
cu o singură condiție : să nu 
primim prea repede gol... A- 
tunci lucrurile se vor schimba, 
va trebui să facem totul să nu 
intrăm în prelungiri. Dar chiar 
dacă se va întâmpla așa. echi
pa noastră are capacitatea si 
joace și 120 de minute. Va tre
bui să-I anihilăm pe Coras și 
pe Țiclcanu, fotbaliștii ca o 
mi-au lăsat o excelentă impre-

ȘCOALĂ A 

REUȘITELOR 
virată are o valoare .na, mult 
simbolică: cei foarte ținem cau
tă să învețe din experiența uno
ra care au împlinit, de pildă. 
20—25 de ani de activitate în 
timp ce oamenii care încep fă 
se gîndească cu emoție că, în 
curind, vor ajunge să își creas
că nepoții, dovedesc că pot să 
își păstreze aproape neaiterată 
vigoarea, vivacitatea si elanul 
din perioada de stagiu. între
prinderea este ca o fami ie. în 
ciuda faptului că unitățile ei. 
cum am amintit, sînt răspîndi- 
te pe zeci de kilometri O fa
milie care întâmpină Conf erința 
Națională a partidului cu bucu
ria datoriei împlinite zi de 
zi „cu fruntea sus, muncito- 
rește", cum afirmă sudorul Cor
nel Mazilu, de la atelierul au
to. la o recentă consfătuire pe 
teme de producție. O familie 
în care ordinea, disciplina în 
muncă, spiritul de intrai Forare 
și de continuă angajare repre
zintă o deviză a fiecăruia care 
fundamentează toate reușitele 
și împlinirile.

Tot cu fruntea sus se pre- 

sle în partida tur". L-am abor
dat și pe cel mai valoros ju
cător al lui Hellas Verona pe 
cunoscutul internațional danez 
Larsen Elkjaer, care ne-a 
spus : „Dacă Sportul Studen
țesc a reușit să elimine pe 
campioana Danemarcei, de o 
manieră categorică, cu 6—0, a- 
tunci este firesc să fim foarte 
circumspecți in fața acestei e- 
chipe. Golul marcat Ia Verona 
poate cîntări enorm în con
textul desfășurării partidei de 
mîine. Important pentru noi 
este să fim foarte atenți în 
prima jumătate de oră ca să 
nu primim gol, un gol care 
poate da aripi adv< rsarei. Cred 
că drumul spre sferturile de 
finală ale Cupei „U.E.F.A. va fi 
deschis acelei formații care va 
Ști să pregătească cu calm fie
care acțiune. Am izbutit să-l 
recuperăm pe Berthold și cu 
el în apărare am convingerea 
că vom reuși să nu primim 
două goluri, deci să ne păs
trăm avantajul primei manse. 
Evident, însă, meciul este des
chis. Kămîne de văzut ne îsi 
va împlini dorința".

Antrenorul principal "Osvaldo 
Bagnoli, foarte reținut, nu s-a 
pronunțat asupra formulei de 
echipă. El a spus că va co
munica „ll“-le de începere du
pă antrenamentul de marți di 
mlneață, efectuat pe stadionul 
Sportul Studențesc, unde s» va 
desfășura miercuri acest den. 
sebit de atractiv meci interna 
tional.

Gheorghe NF.RTEA

EDUCAȚIEI,
ÎN MUNCA

zmtă cei de la Electroenergia 
și în întrecerile sportive. „în
drăgite nespus de mult" cum 
ne asigură maistrul Constantin 
Maxim, secretarul asociației 
sportive, cu care ne revedem 
după mulți ani. Prin ’55 era ju
cător de rugby, mijlocaș la des
chidere. la Sibiu, unde vrma o 
școală profesională. „Acum, nu 
mai practic rugbyul, sînt prea 
puțini amatori pe aici. în 
schimb, m-am profilat ne un 
alt .joc sportiv, pc volei. Echi
pa noastră a fost de două ori 
fruntașă pe departament, în 
1981 și în 1983, precum și prin
tre primele la edițiile care au 
urmat..." Maistrul Maxim ne 
amintește de animatorii voleiu
lui. printre care Stine] Weiss, 
de la Atelierul de protecții re
lee, care ii ajută în organiza
rea unor întreceri sportive. 
„Așa cum o fac și alții: topo- 
metrisful Emil Manafu. in ca
zul competițiilor de handbal,

Tiberiu STAMA

(Continuare în pap 2-3)

Azi, pe stadionul din Bd Ghencea

STEAUA- ,!>0îr TIMIȘOARA 

(din etapa a 11-a a Diviziei 

A de fotbal)

Astăzi, cu începere de la ora 
13. pe stadionul Steaua din 
Capitală se va disputa meciul 
dintre liderul campionatului și 
Politehnica Timișoara. Meciul 
face parte din etapa a 17-a 
(programată, pentru restul in- 
tilnirilor, joi 17 decembrie) și 
se dispută — prin urmare — în 
devans.

Jocul de astăzi va fi rondus 
de Fl. Popescu (Ploiești), la 
centru, ajutat ia linie de I. Ve
ros (Sf. Gheorghe) și I. Silviu 
(Galați).

IN JUDEȚUL SUCEAVĂ - BOGATĂ „MATERIE PRIMĂ” PENIrtU PERFORMANțâ
Ca și Maramureșul, județul 

Suceava constituie una din a 
pari (iile spectaculoase in ma
rea performanță a ultimeioi 
două decenii. în Țara .1" Sus 
dragostea-.de totdeauna a ti
neretului pentru sport a "ipitai 
in acești ani un suport mate
rial si organizatoric corespunzi 
tor valorificării falcntelm loca
le, in perimetrul compatițional 
national și. apoi. în cel inter 
național, sub culorile țârii In 
argument sintetic: clubul eta 
Ion al județului. C.S.M Suc-a
va. are 5 discipline, toate re 
prezentate in Divizia A - ret
bal. hochei, lupte, rugby vo
lei. Desigur, evantaiul sir».:,— 
i ilor- practicate in jude. , sie 
mult mai mare, numai cefe 
prioritare sini 9 la numL ta» 
letismul. luptele grcco-roi”»'»» 
sania schiul fond, tirul 'v ,• 
cui, canotajul, fotbalul, hi'dic 
iul. înotul), primele cinci fiind

Echipa feminină a Românie: 
se află, începind de mîine. în 
fața unui deosebit de dificil 
examen: la capătul a 12 zile 
de întreceri la C.M. — grupa B 
din Bulgaria (9—20 decembrie), 
iubitorii handbalului vor afla 
dacă sportivele noastre au ob
ținut calificarea la J.O. 1938. Ce 
ne îndeamnă să afirmăm că 
tentativa echipei României 
este una dintre cele mai grele? 
Mai întîi, faptul că pentru rea
lizarea aceluiași obiectiv (cali
ficarea la Olimpiadă) luptă 
formații extrem de valorcase, 
în această categorie incluzîn- 
du-le pe cele ale R.D. Germa
ne — trei titluri de campioană 
a lumii, Iugoslaviei — campioa
nă olimpică. Ungariei, Poloniei 
și, firește, pe cea a țării gazdă, 
reprezentativa Bulgariei. în al^ 
doilea rînd, este de retinut că 
dintr-un număr de 16 re-ncu- 
rente, doar UNA singură se va 
califica la Jocurile Olimpice de 
anul viitor !

Este pregătită echipa țării 
noastre pentru marea întrecere 
din Bulgaria? Din cite ne-am 
dat seama urmărindu-i evoluția 
din acest sezon, răspunsul în
clină spre pozitiv. Antrenorii 
loan Bota (principal) și Lucian 
Bișniță (secund) au făcut o a- 
tentă și judicioasă selecție din 
tot ceea ce are mai bun la ora 
actuală handbalul femin..-. ro
mânesc: Doina Rotleanu. Anca 
Balea șl Ioana Vasilca — por
tari: Valentina Cozma. F’ilofte- 
ia Daniîof, Estera Matefi Ma-

Natalii pe marginea finalelor

CE NE SPUN DIAGRAMELE DE ȘAH?
Cu mai bine de un sfert de 

veac în urmă, mai exact în 
1960, un tânăr și.foarte talentat 
jucător făcea o breșă nemaiîn- 
tîlnltă în Ierarhiile șahului nos
tru. cucerind titlul national la 
numai 16 ani. Era Florin Gheor
ghiu, același pe care-1 regăsim 
in posesia cununii de cei mai 
bun șahist al țârii și acum, 
după ultima finală. Al 9-lea 
titlu ! Trei recorduri stau înge
mănate in această performanță: 
precocitate, număr de victorii 
longevitate. Cu adevărat < pre
stație sportivă remarcabilă fără 
precedent.

Poate că nu este cel mai ni
merit să alăturăm felicitărilor 
ce se cuvin multiplului nostru 
laureat unele considerații mai 
puțin festive. Contextul genera! 
al problemei. însă, ne obligă, 
lată, de la ultima victorie a lui 
Florin Gheorghiu în campiona
tul național au trecut IC ani. 
Poate că puțini mai așteptau 
ca același campion să-și înscrie 
numele pe lista de onoare du
pă încă un deceniu scurt ne 
răbojul vremii. Un .schimb de 
ștafetă" era normal, el se și 
produsese ca atare. Dar succe
sorii lui Florin Gheorghiu nu 
s-au arătat la înălțimea prede
cesorului lor. Cel puțin ? ulti
ma finală. Pe toți — M Sobă 
M. Ghindă. O. Foișor. S Grtin- 

de mare performanță, esinția1 
esio, însă, așa cum preciza 
Petru Murariu, președini le 
C.J.E.F.S., că „materia prună" 
a județului este pe depiin su
ficientă pentru marea oe.-loi 
mantă.
SĂ VORBIM DESPRE NIVELUL 

OL MPIC...
...deci, despre luptele greco- 

rornane, disciplina celor vo 
nici, destoinici și mutic tor, 
singura care beneficiază tn cu
prinsul iudețului de 2 se jțji 
de nivel olimpic: C.S.M Su 
ccava si C.S.M, Metalul RâdApti 
Să pătrundem, insă, eu ajuto
rul secretarului C.J.E.F.S ^Dra
gos Macovei, și a ore-e! otelir 
C.O.E.F.S. Rădăuți Petru < c> 
bara, dincolo de ti tuia1 u o- 
limpică. Să vedem care s’nt 
argumentele care medeaz» con
vingător (sau nu!) nentr n',- 
sarea acestui sport la cer: mai 
iualtă cotă. Cu alte cuvinte, sS 

riana Tîrcă, Eva Mozsi, Edith 
Torok, Cristina Tache, Manuela 
flie, Elena Ciubotaru, Maria 
Verigeanu, Liliana Bloju Lidia 
Butnărașu și Marinela Ooiciu. 
Parcurgind lista, se cons uită că 
nibi o handbalistă a cărei va
loare s-a impus pe plan națio
nal nu a rămas în afara echipei 
reprezentative. Mergînd mai de
parte. afirmăm că s-a reușit — 
ceea ce nu s-a întîmplat de cel 
Putin un deceniu încoace — 
omogenizarea unui lot în com
ponența căruia cu greu s-ar 
putea face o delimitare intre 
TITULARE și REZERVE' Așa 
stând lucrurile, trebuie să aș
teptăm pînă miercuri - seara 
cind, în jurul orei 21.30 vom 
afla rezultatul întîlnirii Bulga
ria — România, meciul cel mai 
greu al echipei României în 
grupa C (din care mai fac 
narte Olanda și Danemarca), 
tntr-o declarație făcută revistei 
..World Handball" (nr. 2. <v tom
brie 1987), Vasile Buinosov vi
cepreședinte al Federației de 
handbal din Bulgaria, at rana:
Obiectivul nostru este unul 

singur — calificarea la J O. cin 
1988!“.

Si handbalistele noastre sînt 
însuflețite de aceeași idee. a 
calificării la J.O., și — atât ele. 
cit șt conducerea tehnică' a 
echipei — se vor strădui din 
răsputeri în vederea realizării 
obiectivului.

Ion GAVRl’ESCU

berg — ii regăsim înșir-uți pe 
locurile de clasament din urma 
sa. Mai puțin unul, campionul 
de anul trecut. Adrian Negu- 
lescu. care nici nu s-a o»ezen- 
tat...

Să fim clari, nu vrem să di
minuăm din valoarea perfor
manței actualului campion Ea 
este cu totul deosebită. Nici să 
minimalizăm meritele următo
rilor clasați, care au dat o 
luptă dirză cu învingător d. Dar 
acesta din urmă a privit altfel 
participarea la finală, a pre
gătit-o mai bine. Este in gene
ral mai călit pentru o asemenea 
încercare, solicitînd nu numai 
măiestrie șahistă proprie.-zisă, 
ci și rezistență, perseverență, 
organizare. Pe toate acestea le 
are din plin Florin Gheorghiu.

De ce nu le au și al ți,’ Este 
vina lor. dar poate și a celor 
eare-i îndrumă. Iar aici, clubu
rile de care aparțin, federația 
de specialitate, toate foi uri le 
implicate în pregătirea a-’es’o- 
ra și în conservarea capacltă’ii 
lor de prestație au un cuvînt de 
spus. Deci, o problemă care 
devine acută în șahul nestm și 
anume: lipsa (sau insuficienta)

Radu VOIA

(Continuare în pag 2-3) 

răspundem efectiv la între.fi
rea anchetei noastre : iu ce 
măsură acest sport prioritar m 
iudetul Suceava este. într-ade
văr de mare performantă?

Interlocutorii ne-au spus eă 
un prim argument ar puica li 
pur si simplu, o listă: Șt. I!u-u 
— multiplu medaliat olimpic 
mondial si european plecat i n 
Rădăuți. Gh. Săvii, I. Sav a-
I. Grigoraș, I. Irimiciuc, N. Co- 
șovan — titulari în reh'pa 
campioană națională D namo 
București toti cu selecții :n 
'otu! national, plecați ie la Su
ceava M. Hutuieae si C Fili- 
nnv — in lotul reprezenta! v 
Plecat' din Rădăuți Si a.'iî. 
listă din care, desigur n - no.t 
linși comoonenții actuale, gar
nituri a echioei C-SM Mr.'a-

Payi SI.AVESCU

C-iniinuare in na o 2-3)



La baschet feminin C. S. VIITORUL C1UJ- în Divizia A de tenis de masă

OLIMPIA-VOINȚA, DE LA 62-65 LA... 72 46!
Amănunte de la meciurile 

tapei a IX-a a Diviziei A 
baschet feminin :

e- 
de

GRUPA 1-6

OLIMPIA BUCUREȘTI - 
VOINȚA C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
1—1 : 62—65 și 72—46. Două 
partide diametral opuse: pri
ma, disputată sub semnul echi
librului, în care echipele au 
avut pe rind inițiativa iar cea 
de-a doua a fost un simplu 
„meci de antrenament" al gaz
delor (care mei ele nu au 
strălucit) cu o formație debu- 
solată, departe de exigențele 
Impuse unei echipe din fruntea 
clasamentului. Sîmbătă, gazdele 
au condus pînă to minutul 14, 
cînd scorul a devenit ,9—19. 
După acest moment, inițiativa a 
trecut de partea baschetbaliste
lor de la Voința, care nu au 
reușit însă desprinderea, așa că 
la pauză conduceau cu o dife
rență minimă (30—29). După 
reluare, imprecizia în aruncă
rile la coș ale echipierelor O- 
limpiei, pe de o parte, jocul 
mai elaborat al oaspetelor, pe 
de alta, au fost factorii hotă- 
rîtori în mărirea avantajului 
echipei Voința (57—46. min. 33), 
avantaj care ^-a dovedit deei- 
siv în obținerea victoriei, cu 
toată revenirea spectaculoasă a 
gazdelor din finalul partidei. 
Mai notăm cele trei reușite de 
3 puncte ale Alexandrinei Ba
ră. din echipa Olimpia Cum 
era de așteptat, duminică O- 
limpia a forțat încă din start, 
conducînd cu 8—0 (min. 5). 
Surprinzăt ir, replica învingă
toarei din ajun a fost palidă, 
edificatoare fiind și cele numai 
20 de puncte înscrise în prima 
repriză, victoria adversarelor — 
care, repetăm, nici ele nu au 
strălucit — devenind o conse
cință logică. Marcatoare : Cris- 
tea 10+17, Stingă 15 + 11, Ga- 
vriliuc 2 + 8. Bâră 15 + 2, E. Szo- 
ke 0+2, Marinache 10+8, Bă- 
dinici 4+10 G. Szoke 0+2. Și- 
poș 6+7. Țintea 0+2, Popa 
0 + 3 respectiv ștefan 13+8, 
Caloianu 2 I 0, Spălățelu 0+3, 
Andrei 0 + 2, Jugănaru 10+8, 
Filip 7+0, Borș 19 + 10, Cocîr- 
lan 10+4, Apostol 2+2, Mărin- 
guț 2+4 și Angheluș 0+5. Ar
bitraje bune prestate de 
plurile FI.
Oprea si FI. Ealoșescu 
Bădilă. (Mihail VESA).

de, in care au fost folosite toa
te jucătoarele mai puțin Mag
dalena Manea (accidentată), a 
cărei absență s-a resimțit. O 
remarcă pentru junioara Laura 
Nițulescu, autoare a 38 de 
puncte în cele două întîlniri. 
Au înscris : Nițulescu 19+19, 
Barbu 11 + 18, Petre 20 + 16, Sa- 
cferdoțeanu 5+0, Stoeheci 6+4, 
loncscu 0+9, Kusănescu 3+3. 
Preduțoiu 1 + 0 pentru Chimis
tul, respectiv Gera 8+22, Pan- 
drca 14 + 12, Roșianu 4 + 2, Fă- 
gărășanu 4+0, Dăian 18 + 9, 
Hora 5+8, Duțică 0+2, Postel- 
nicu 6 15, Arbitri : R. Stăneiu- 
lescu — N. Gal. (Dragomir RO
ȘIANU — ecresp.).

RAPID C.S..Ș. 5 BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA C.SJS.1 
VIITORUL CLUJ-NAPOCA 
0—2 : 74—101 și 38—104. O e- 
c’nipă bine pregătită, ambițioa
să și» adeptă convinsă a jocu
lui modern. în care apărarea 
agresivă are rol preponderent, 
a învins la scoruri edificatoa
re un mănunchi de jucătoare 
Epsite ' de coeziune și, după 
toate aparentele, chiar de pre
gătirea necesară Diviziei 
grupa valoțică 1—6. S-au 
dențlat : Ildiko Manasses, 
rora Dragoș, Gabriela Kiss, 
ria Vigh, toate de la ,,U“. 
ST.).

GRUPA 7-12

MOBILA C.S.S. SATU MARE 
— POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI
ȘOARA 2—0 : 77—72 și 69—55.
Un prim meci echilibrat,, ur
mat de altul aflat la dispoziția 
f.azdelor. Cosgetere : SzoCs 21+ 

7, Așteleanu 17+21, Szenes 
18+6 pentru gazde, respectiv 
Bede 7+23, G. Nagy 18+9. Gră
dinara 10+10. (Ștefan VIDA — 
coresp.).

NAPOCA CÎSTIGĂTOARf
IA LiJPR LIBLRt (cădeți)

Zilele trecute, Sala Armatei 
din Cluj-Napoca a găzduit tur
neul final al Campionatului 
Național pe echipe la lupte 
libere „cădeți", la care au par
ticipat 14 formații. La sfîrși- 
tul întrecerilor, tinerii luptă
tori de la C.Ș.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca au cîștigat titlul de 
campioni. Iată clasamentul fi
nal al eompetiției : 1. C.S.Ș,
Viitorul Cluj-Napoca 45 p, 2. 
Hidrotehnica C.S.Ș. 2 Constanța 
44 p, 3. C.S.Ș. Odorhei 44 p,
4. Steagul Roșu Brașov 37 p,
5. Vulcan București, 6. C.S.Ș.
Olimpia Craiova 27 p.

ECHIPELE C.S.M. CLUJ-NAPOCA

AU PROMOVAT IN PRIMA GRUPA
In Sala Sporturilor din 

Mureș s-au desfășurat 
două partide de baraj pentru 
promovarea în prima grupă va
lorică a Diviziei A la tenis de 
masă, în care s-au întîlnit 
C.S.M. Cluj-Napoca — Stirom 
C.S.Ș. 2 București (masculin) 
și C.S.M. Cluj-Napoca — Hidro
tehnica C.S.Ș. C.S.M. Buzău 
(feminin). De la ambele parti
de se așteptau confruntări e- 
chilibrate în care decizia să 
fie obținută la capătul, unor 
mec* uri-viu disputate, avînd în 
vedere potențialul valoric al 
fiecărei formații. Dar, nu a fost 
așa, pentru că jucătorii

nici o speranță 
abordînd fie-

eu

cu-
Ba'losescu — M. 

B.

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VlL- 
CEA — POLITEHNICA MINE- 
ENERGIE BUCUREȘTI 2—0 : 
65—59 și 69—60. Vîleencele au 
cîștigat pe merit ambele parti-

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI 
— VOINȚA BRAȘOV 1—1 : 
76—84 și 70—72. Numărul mare 
al aruncărilor la coș de 3 punc
te a sporit spectaculozitatea a- 
eestor meciuri, ploieștencele 
fruettficînd de 19 ori, iar bra- 
șovencele de 14 ori. Cele mai 
multe reușite : Sorina Lambri- 
no (8), Constanța Grigoraș (6), 
Olimpia Biasutti (5) de Ia 
C.S.U., Camelia Hinda (5) și 
Mariana Turtoi (5) de la Voin
ța. Co.șgetere : Grigoraș 19+15, 
BrCzoianu 9 + 24, Lambrino 22+ 
10, Biasutti 14+10 de la C.S.U., 
respectiv Jerebie 23+24, Hinda 
15+14. Turtoi 9+10. Arbitri : 
N. loncscu — N. Gregorian. 
(Octavian BĂLTEANU — co
resp.).

SPORTUL

LA BOX JUNIORI
Zilele trecute. Sala Sportu

rilor din Medgidia a găzduit 
turneul, tina] al Campionatului 
National de box pe echipe pen
tru juniori. La întrecere au fost 
prezente selecționatele județe
lor Argeș, Galați, municipiului 
București și U.M. Timișoara.

Au avut loc partidele Argeș
— U.M. Timișoara și București
— Galați. în prima scorul a 
test 6—6, dar în finală au ac
ces argeșenii, care au avut e- 
chipa mai tînără, iar in a doua 
bucureștenii au cîștigat Ia scor: 
11—1.

în finală echipa Capitalei țin 
componența căreia au evoluat 
mai multi boxeri din Iotul re
publican. ca P. Paraschiv, I. 
Dtidău ș.a.) a dispus de sel. 
Argeș cu 8—4, intri ruj în pose
sia titlului de campioană. (Ni- 
colae CARABAS — coresp.).

Prin victoria obținută cu Ruc
sac, formația campionului G. Tă- 
nașe a e^alat-o în fruntea cla
samentului pe aceea a lui N. Ni- 
colae. tînărul O. Dumitru dove- 
dindu-se același talentat driver. 
Reuniunea de duminică a fost 
însă dominată de antrenorul 
M. Dumitru, care a reușit trei 
victorii, dintre care una de mare 
spectacol, Craidon impunîndu-se 
la fotografie în fata lui Carpen, 
Celelalte două viotorid au fost ob
ținute cu Brădișor si eu Rafia. 
Am mal fost impresionați de vic
toria realizată de Fina, care, în 
totală transformare, și-a domi
nat cu autoritate adversarii, pro- 
ducînd una din surprizele zilei. 
Formația antrenată de D. Todută

Marele maestru 
ginii, eu unul din 
ghe Ciolan.

international Florin Gheorghiu, în stingă ima- 
învinșii săi in finală, maestrul F.I.D.E. Gheor- 

Foto : Gabriel MIRON

CE NE SPUN DIAGRAMELE
(Urmare im pag, 1)

cadrelor de performeri. Si o a 
doua: instabilitatea acestora.

Tot in acest context sînt de 
relevat și alte aspecte ale fi
nalei de la Predeal. Pe primele 
șase locuri din clasament se 
află patru jucători de la I.T.B., 
fapt remarcabil. Este desigur 
oglindirea unei atmosfere fa
vorabile de lucru în acest co
lectiv de șahiști bueureșteni și 
o notă bună pentru antrenorul 
lor, maestrul F.I.D.E. Emanuel 
Reicher. Pe lîngă campionul 
țării, dintre aceștia au excelat 
Parik Ștefanov (pentru a doua 
oară consecutiv pe podium!) și 
Iulius Armaș, doi tineri maeș,-

0 ȘCOALĂ A EDUCAȚIEI
(Urmare din pag. 1)

inginerul Gabriel Schmidt, de 
la Centrul de rețele distribuție, 
pentru tenis de cîmp, maistrul 
Ion Hociung și economista An
gela Lupașcu, în domeniul șa
hului."

Și aici, ca în multe asociații 
sportive din țară, fotbalul își 
are adepții cei mai numeroși, 
in frunte cu ing. Dan Cărpușor, 
totdeauna gata să răspundă 
inițiativelor muncitorilor de a 
fi organizate cît mai multe 
competiții de casă. Cea dedica
tă Conferinței Naționale a 
partidului s-a încheiat 'de cu- 
rind. Acum, cînd iarna începe 
să se instaleze cu toată... con
vingerea și pe meleagurile 
nemțene, activitatea sportivă 
este orientată spre șah, tenis 
de masă (existînd condiții a- 
decvate, dub pentru ambele 
ramuri de sport) și, chiar din 
zilele următoare, către schi și 
sanie. în toate cazurile cu în
treceri dedicate apropiatului 
forum al comuniștilor.

Reținem din periplul nostru 
la Electroenergia și faptul că

pentru sportul de masă („n-a- 
vem veleități în performanță, 
ne interesează îndeosebi spor
tul pentru toți" ne precizează 
secretarul asociației), conduce
rea întreprinderii și Comitetul 
sindicatului s-au străduit să a- 
sigure spațiile, amenajările ne
cesare în cadrul tuturor cen
trelor teritoriale. O zi a spor
tului — joia — reunește în ac
tivități de masă mereu mai 
mulți oameni ai muncii din în
treprindere, în timp ce la sfîr- 
șit de săptămînă, amatorii de 
drumeție și excursii urcă pe 
Ceahlău, la Durău sau în alte 
locuri pitorești din împrejurimi, 
spre obcihele Bucovinei sau 
Rarău.

Sportul cum ne-am convins, 
realizează — alături de activi
tatea în producție, pe șantierele 
întreprinderii — o unitate și 
mai puternică, „fiind — așa 
cum ținea să remarce, ca c 
concluzie, maistrul Maxim — 
o veritabilă școală a educației, 
cu efecte multiple, pozitive pe 
p’anul randamentului in mun
că, al respectului, prețuirii și 
întrajutorării in toate ocazi
ile..."

tri internaționali în evidentă 
ascensiune. In contrast, să ve
dem bilanțul echipei noastre 
campioane, Politehnica Bucu; 
rești. Un singur jucător, Mihai 
Ghindă, pe locurile fruntașe, 
iar fostul interzonaiist, Mihail 
Marin, anul trecut al doilea, a- 
cum abia al 12-lea, cu scor ne
gativ (—1).. Subiect de medita
ție pentru conducerea clubului, 
colegiul de antrenori și fede
rație.

încă o problemă, pe care o 
enunțăm doar: pentru ce este 
nevoie de un campionat cu 1? 
runde, cind toți finaliștii noș
tri, fără excepție, sînt obișnuiți 
să joace pe distanța a maxi
mum 11 runde? A doua proble
mă (dacă nu este chiar ace
eași) : de ce s-a renunțat Ia 
„sistemul elvețian", preconizat 
inițial pentru această finală? 
Oricum, el ne-ar fi scuti t de 
numărul prea mare de remize, 
înregistrat pe diagrama Predea
lului. Alte teme de discuție, 
alte puncte de divergență între 
jucători, antrenori, oficiali. Di
vergențe. care ar trebui oda-

TĂNASE LA EGALITATE CU N. NICOLAE

cu 
un nou 
Rondes, 
carieră, 
bine de 
Sinii on,

iV-a : 
Cota :
V-a :

Italia (Chlș) 1:32,8.
34, ev. 11. Cursa a 

• 2. 
cîșt.

și-a adus — la rindul ei — amin
te că a concurat cîndva la titlu 
șl a realizat două victorii. 
Verona, care a realizat 
record al carierei, si cu 
Ia primul lui succes din 
după care a alergat mal 
doi ani. In mina lui N.
care este de departe cel mai bun 
ajutor de antrenor, Felaa a cîș
tigat din nou. arătîidu-se în fru
mos progres de valoare.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I: 1. Verona (M. Ionescu) 1:38,4. 

Cursa a H-a î L 
(O. Dumitru) 1:33,6; î. 
3. Crainica. Cota : cîșt. 

—, e». Închis, ord. triplă 350.
Cursa a IH-a : 1. Ramon (Dumi
trescu) 1:30,6. Cota : cîșt. 19. Sv. 
XI. triplu I-II-in închis. Cursa •

Cota : cîșt. 
Rucsac 
Sarica : 
—. ev.

1. 
cîșt.

1. Fina (Arsene) 1:28,7 
Hărman : 3. Hendorl. Cota : . . . 
20, ev. 37, ord. triplă 378. Cursa 
a Vl-a : 1. Craidon (M. Dumitru) 
1:27,2. Cota : cîșt. 35, ev. 31, tri
plu IH-V-VI 532. Cursa a VH-a:
1. Brădișor (M. Dumitru) 1:29,7 ;
3. Hurduc : 3. Trandaf,
cîșt. 20, ev. 12, ord. 
triplu IV-V-VII 166. 
VlII-a s 1. Rondes IC. 
1:32,2 ; 2. Jindav ; 3. 
Cota : cîșt. —, ev. 25.
640. triplu vr-vn-vin ....___
a IX-a : 1. Feisa (Simlon) 1:36,6;
2. Real. Cota : dșt. —, ev. în
chis. ord. Închisă.

Alex. MOSCU

. Cota : 
triplă 220, 

Cursa a 
Gheorghe) 
Cosmetic, 

ord. triplă 
137. Cursa

jenl n-au lăsat 
adversarilor, ei 
care meci cu hotărîre și, 
un mai bun potențial tehnic și 
taetic, au realizat victorii chiar 
si acolo unde calculul hirtiei 
indica un succes al adversari
lor. Este, 
incontestabil al antrenorilor S. 
Doboși și M. Bledea care au 
știut să realizeze acel atu ’ psi
hic și tehnico-tactic pentru a-și 
atinge obiectivul : promovarea 
în prima grupă valorică a Di
viziei A. Așadar, C.S.M. — STI
ROM 9—1: ’ Hettman — Cioclu 
2—1 (16, —16, 9), Zoltan — 
Revisz 2—1 (—19, 16, 13), 
ca — Cauri 2—0 (14, 15), Cri- 
șan — Onețiu 2—0 (18, 
Hettman, Crisan — Cioclu, Cau
ri 2—0 (21, 17), Zoltan — Cio- 
ciu 2—0 (20, 19), Cioea — Re
visz 2—1 (—19, 10, 17), Crișan — 
Cauri 2—0 (15, 10), Hettmann — 
Onețiu 0—2 (—13, —13), Cio- 
ca — Ciociu 2—0 (18, 16) ;
C.S.M. — HIDROTEHNICA 5— 
1 : Ferenczi — Calcan 2—0 (17, 
11), Gherman — Romanescu 
2—0 (12, 15), Miron — Rîscanu 
2—0 (18, 21), Gherman —’Cal
can 2—0 (19, 15), Ferenczi — Rîș- 
catrta 0—2 (—10, —15), Miron
— Romanescu 2—0 (16, 16).

In meciuri de clasament: mas
culin, locurile 7—8: Mecanică lâ
nă — Voința S. Mare 9—4, locu- 
eile 9—10: știința C.S.Ș. 2 IJPIPS 
Constanța — Sticla C.S.Ș. Bistri
ța 9—5; feminin, locurile X—8 ! 
C.S.S.I.P.C. Slatina — Știința 
C.S.Ș. 2 IJPIPS Constanța 5—2, 
locurile 9—10: Tractorul Brașov
— Constructorul TAGCM Uni
versitatea C.S.Ș. Craiova 5—3 
(EM. F.)

desigur, și meritul

DE ȘAH ?

Cio-

14),

tă și odată, să dispară, făcînd 
loc soluțiilor celor mai echita
bile, celor mai eficiente.

Ne rămîn puține rînduri pen
tru finala fetelor, de Ia Bucu
rești. Dar aici lucrurile sînt 
mai limpezi, deși nu cunoaștem 
însă noua campioană, care va 
fi desemnată după barajul 0171- 
tre Margareta Mureșan și Eu
genia Ghindă. Finala lor a fost 
frumoasă, disputată cu ardoare. 
La ele nu se reclamă o activi
zare a jocului prin „sistem el
vețian". Fetele joacă totdeauna 
activ, sînt combative. în afara 
celor două competitoare lăma- 
se în cursa pentru titlu, am mai 
remarca pe Gabriela Staneiu, 
în revenire de formă, ca și pe 
Gertrude Baumstark, o constan
ță onorabilă a șahului nostru 
feminin. Și-au ameliorat punc
tajul, pe parcursul ultimelor 
runde, tinerele Cristina Bădu- 
lescu și Mădălina Stroe, au ră
mas în urmă colegele lor de 
generație Smaranda Boicu și 
Otilîa Ganț. Așteptăm mai mult 
de la toate acestea, in ocazii 
viitoare.
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ÎN JUDEȚUL SUCEAVA
(Urmare din pag. 1)

lul Rădăuți, aflată pe o pozi
ție fruntașă în Divizia A și 
calificată' pentru turneul final. 
Un altul ar fi, după părerea 
dinșilor, organizarea pe plan 
local a performanței, începînd 
cu selecția, promovarea și sis
temul competițional (în afara 
celui central). Adică? La Ră
dăuți, se desfășoară un cam
pionat zonal la nivelul copi
ilor (8—14 ani), după sistemul 
divizionar, (toamnă-primăvară) 
susținut cu două argumente 
concrete: a) prin selecție au 
trecut peste 530 de copii din 
care au corespuns aproximativ 
300, aceștia fiind deja în pre
gătire; b) 4 antrenori an 
sarcină și subcentrele de 
Măneuți (de aci a plecat 
performanță internaționalul 
Savu), Horodnic, Vicovu de Suș, 
Voivodeasa și comuna Emil 
Bodnăraș. Și toate la un loc 
explică locul și rolul C.S.Ș. 
Rădăuți (director Petru Storoz): 
echipa a cîștigat recent Cam
pionatul Național al cadeților, 
5 din cei 10 actuali campioni 
naționali de juniori sînt de la 
acest club care este, totodată, 
principala pepinieră a două 
dintre divizionarele A ale ju
dețului, C.S.M. Metalul și Hi
drotehnica C.N.A. Șiret, ambele 
din Rădăuți. în curînd, un nou 
complex de cazare și alimenta
ție pentru tinerii sportivi (102 
locuri) se va alătura sălii spe
ciale de lupte, astfel încît 
C.S.Ș. va avea o bază materia
lă pe măsura unei adevărate 
„uzine" de performeri, la nive
lul ... metalului olimpic (secția 
olimpică a orașului fiind C.S.M.

in 
Ia 
în 

Gh.

Metalul Rădăuți, sprijinită, de 
asemenea — după cum ne-a 
asigurat Vasile Pop, șeful co
misiei sport-turism din cadrul 
Consiliului județean al sindica
telor, de întreprinderea de scu
le, subansamble și accesorii, al 
cărei director, ing. D. Parfeni 
este un adevărat iubitor al 
sportului).

DE LA SALA, LA...MUNTE
Sau altfel spus, de la lupte 

greco-romane la schi fond, tot 
pe filiera olimpică, Centrul o- 
limpic (care ființează din 1986) 
de la Vatra Dornei — avînd 
drept pivot tot un Club Spor
tiv Școlar, cu filiala sa din 
Cîmpulung' Moldovenesc — be
neficiind de o pistă de schi pe 
role, deci, pregătire indiferent 
de sezon, și de... cinci luni pe 
zăpadă, uneori și peste plan, în 
iulie, în Munții Căliman. 5 Juni 
pregătire specifică, 5 candidate 
la performanță: Daniela Fili- 
mon (aflată în vederile selec
ționerilor pentru 
jocuri Olimpice de 
Calgary), Lenuța 
Doina Mellnte (o 
toare de fond, cu același nume 
ca și cel al reputatei noastre 
campioane olimpice de la Los 
Angeles, de această dată. însă, 
pe pistele de zăpadă!), Dii.a 
Titienari, Adina Lauda. ,;rrfn 
grija organelor locale, acestui 
centru de pregătire a tinerelor 
schioare i-a fost afectat un mi
cro-hotel, cu tot ce este nece
sar", ne-a relatat Petru Tabar- 
cea, președintele C.O.E.F.S. Va
tră Dornei. Dar tot el a adău
gat: „înr cadrul C.S.Ș. se prac
tică și sania, cu bune rezulta
te chiar, avind 4 sportivi frun-

apropiatele 
iarnă, de la 
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turul campionatelor de popice
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și Elisabeta Ciobanu (Rapid) — 
410 p.d. (I. PANA — coresp.). 
• PETROLUL BAICOI — VO
INȚA 
(5—1) • 
C.S.M.
(5—1).
REȘTI -
2517—2258
ODORHEIU SECUIESC — VO
INȚA TG. MUREȘ 2396—2380 
(3—3). O VOINȚA BUCUREȘTI 
— VOINȚA GALAȚI 2454—2434 
(4-2).

PLOIEȘTI 2554-2484 
VOINȚA ORADEA — 
REȘIȚA 2455—2343 

• GLORIA BUCU- 
- CARPAȚI SINAIA 
‘ (5—1). • VOINȚA

MASCULIN 9 METALUL 
HUNEDOARA — AURUL BA
IA MARE 5109—5264 (2—4).
Victoria în deplasare a campio
nilor, la o diferență de peste 
150 p.d., nu surprinde. S-au 
impus N. Popa (Metalul) — £89 
p.d. și E, Gergely (Aurul) — 
920 p.d. (I. VLAD — coresp.).
• CHIMPEX CONSTANȚA —
OLIMPIA BUCUREȘTI 5007- 
5071 (2—4). O nouă înfrîngere 
a gazdelor, care nu și-au găsit 
cadența în prima jumătate a 
campionatului. Remarcați: 8.
Belivaeă — 931 p.d. și Al. Tu
dor — 890 p.d. de la bucu- 
reșteni. De la Chimpex. deffl' 
A. Mărișoiu — 913 p.d. merita 
amintit. (C. POPA — coresp.).
• C.F.R. TG. MUREȘ — TKH-
NOUTILAJ ODORHEIU — 
CUIESC 5072—5022 (4—2). 
CONSTRUCTORUL TG. 
REȘ — ELECTROMURES 
MURES 5296—5243 (4—2). 
CONSTRUCTORUL GALATI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 5199— 
5053 (4—2) 0 C.F.R. TIMISOA
RA — UNTO SATU MARE 
5053—4763 (4—2) 0 C.F.R. CON
STANTA — RULMENTUL 
BRAȘOV 4937—4892 (5—1). 0
OLIMPTA REȘIȚA — CHIMI
CA TÎRNAVENI 5612—4855 
(6—0). O CARP ATI SINAIA — 
GLORIA BUCUREȘTI 
4978 (3—3).

După prima parte a 
natului Diviziei A de 
in cele 4 clasamente 
Voința Ploiești — 16 p 
Sud). Electromureș Tg. 
— 12 p (Nord) Ia fete, 
București — 16 p (Sud) 
rulBaia Mare — 18 p 
la băieți.

SE-

MU-

4990—

campio-, 
popice, 

condtrc : 
(seria 

Mureș 
Gloria 
și Atl- 
(Nord)

BUCUREȘTI Șl ROMAN
bile mixte pe 
din Capitală, iar 
bile mixte pe pistele sălii Me
talul din Roman. Programul 
va începe cu întrecerile de du
blu și va continua marți cu 
preliminariile la individual, 
după care primele 16 jucătoare 
și jucători se vor reîntîlni în 
confruntările decisive din tur
neele finale.

arena Voința
băieții la 200

județ in care probele atletice 
specifice sint semifondui fun
dul și aruncările. Ni s-a mai 
spus că în lotul de sen’ori au 
mai fost și sucevenii E. Enă- 
chioiu (cros), Violeta Beclca 
(semifond), Simona Andrușcă 
și M. Andrușcă (aruncări). Dar 
s-a trecut repede pesta perfor
manțele lor, pentru a evita ca
pitolul „competitivitate"... Am 
reținut ce ni s-a spus despre 
selecție, și anume că teh
nicienii sint trimiși in zonele 
megieșe centrelor pentru a re
cruta talentele ce urmează a fi 
testate și legitimate (marea ma
joritate a tinerilor sportivi 
provin din mediul rural), ca 
fiind o eale sigură de a înmul
ți numărul performerilor și al 
medaliilor de la marile compe
tiții atletice internaționale. Și 
nu numai în atletism, ci in toa
te sporturile prioritare.
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NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

DE LA UN
In meciul cu „U“ 

ca. Steaua a jucat 
ei obișnuită. Adică 
fensiv, eficace. Ceea ce i-a des
chis echipei noastre campioane 
calea spre o victorie lejeră și 
categorică. Cele cinci goluri 
marcate în poarta lui Cavai (și 
multe alte ratări) sînt mărturia 
predilecției spre jocul ofensiv 
al gazdelor. Dar, dacă Steaua a 
fost Steaua, adversara ei de 
duminică, echipa de pe Someș 
rămîne, prin unele rezultate 
contradictorii din cele 15 „run
de" desfășurate pînă acum, una 
dintre formațiile cu mari dife
rențe de randament de 
etapă la alta.

De pildă, după ce în 
etapă a turului a învins . 
ren propriu pe F. C. Olt, 
partida următoare a fost învin
să categoric de Petrolul la Plo
iești (3—0). Alte comportări
diametral opuse ale clujenilor 
au apărut și în meciurile cu 
C.S.M. Suceava (6—0 acasă) și 
Dinamo (0—4 în deplasare). O 
altă discrepanță am înregisira-

„POL- LA ALTUL
Cluj-Napo-
în maniera 
avîntat, o-

la o

prima 
pe ta

in

t-o în ultimele două meciuri : 
3—1 cu Rapid la Cluj-Napoca 
și 0—5 cu Sleatia la București.

Aceste fluctuații de compor
tare între „acasă" și „deplasa
re" trebuie să dea de gindit 
conducerii tehnice, pentru că 
valoarea unei echipe trebuie să 
se exprime nu numai în condi
țiile susținerii jocurilor pe te
ren propriu. Este momentul ca 
„șepeite roșii" să-și siringă 
rîndurile, în a-șa fel ea aceas
tă nedorită inconstanță să nu 
mai apară atît de îngrijorător. 
Antrenorii și jucătorii lui „U", 
sintem convinși, au capacitatea 
s-o faeă.

Gheorghe NERTEA

Da. duminică, pe terenul său 
Petrolul a trăit o nouă dramă. 
A mal pierdut un punct pre
țiosul punct ciștigat cu atlta 
trudă și șansă la Pitești care, 
acum a luat drumul Bacăului 
Si aceasta ,s-a întîmplat intr-un 
meci pe care echipa petrolistă 
l-a controlat aproape pe uit'-ea 
ga durată a celor 90 de minute 
de ioc. Ce poate fi mai semni
ficativ decît faptul că oaspeții 
au expediat doar un singur șut 
spre poarta lui Jipa, abia în 
min. 89, prin Andronic, șut for
mal. de la peste 30 de metri?

Dar, deși mulți jucători au 
lăsat impresia unei insuficien
te pregătiri fizice (Ștefan și 
Famcti fiind cele mai elocvente 
exemple) Petrolul a părut rr.utt 
timp că va cîștiga jocul. Ero
rile insă, individuale sau colec
tive. de tehnică sau de tactică, 
aveau să-și spună cuvîntul. I. 
Gușe, Catinca și Cr. Enc aveau 
să rateze mari ocazii (ultimul 
n-a înscris nici din penalty, 
cînd a trimis mingea pe Ungă

uoartă), o sumedenie de atacuri 
s-au soldat cu centrări tnalte, 
unde Agachi șl Boreea ■ erau 
gieu de depășit în Jocul aerian.

Adevărul este că acest meci 
a confirmat din nou lipsa «mu
ta’ de gol din echipa plo-eștea- 
nă. In ultimele șapte partide, 
Petrolul a marcat doar două 
goluri, iar în cele opt jocuri 
sus*inute acasă a înscris doar 
de 6 ori. dintre care trei goluri 
într-o partidă de excepție cu 
U“ Cluj-Napoca, din etapa a 

doua. Au fost și explicații plau
zibile. accidentările lui Mocanu 
și Dră~an, doi jucători de ba~ă, 
dar și evoluții de neînțeles pen
tru niște jucători de Div zia A, 
«are irosesc mari ocazii. $i în 
căutarea soluției salvatoare 
s-au tot operat modificări în 
formație, instabilitate ce îsi pu
ne 
de 
tie 
de 
mâții, a lăsat de dorit.

Constantin ALEXE

serios amprenta pe evoluția 
ansamblu a echipei. Evolu- 
eare, spre regretul miilor 
simpatizant! ai acestei for-

UN SUPĂRĂTOR LAITMOTIV
Pentru majoritatea timpului 

de joc, partida de Ia Brașov a 
prezentat un aspect devenit ti
pic, un scenariu tactic cvasi- 
permanent în camptonatul_ nos- 

a 
fața unei foarte

tru: dominarea teritorială 
gazdelor în

cearca
pe

meciul

DIVIZIA C - REZULTATELE ULTIMEI ETAPE A

depă- 
funda- 
Ciocan.

Foto : Ed. ENEA

șească
șui clujean
(Fază din
Steaua— „U“ Cluj- 
Napoca : 5—0)

Stoica, 
fuleu, in- 
să-l

bine organizate și sigure apă
rări tîrg-mureșene. Iar pe de 
altă parte, un model de realiza
re a contraatacului prezentat de 
oaspeți. Cum se întîmpiă ade
seori în fotbalul actual, a avut 
cîștig de cauză contraatacul 
pentru că, așa cum l-a exersat 
la antrenamente și l-a realizat 
pe stadionul din Brașov, A.S.A. 
a demonstrat că îl poate pune 
în practică cu rapiditate, cu o 
ridicată cotă de simplitate și cu 
maximă eficacitate. Jucătorii pe 
eare se bazează, Cioxceri și 
Craiu pe aripi, Faniei în centqj, 
șe plasează foarte bine, iar mij
locașii Ivan și C. Hie, de regu
lă prezenți la asemenea faze, 
orientează cu un deosebit sîipț 
tactic aceste „contre" care 
aduc adversarul aproape de 
k.o.

Și, totuși, de ce (ținînd 
cont de specialitatea manifesta
tă de formația antrenată de C. 
Dinu, in declanșarea ataeurilor- 
fulger) F.C.M.-ul n-a foșl în 
stare, deși a dominat autoritar, 
să obțină măcar un punct în 
partida de duminică? Pentru că 
numărul de acțiuni pe care brar 
șovenii le-au declanșat a fost 
ridicat, dar calitatea ofensivei

TACTIC...
a lăsat mult de dorit. ELeinen- 
tul-eheie pentru o asemenea 
configurație a jocului rămîne 
forța tactică a liniei de mijloc. 
Or duminică, din acest com
partiment nimeni n-a reușit să 
„limpezească" jocul. Execuțiile 
laftte și stereotipe, multe mingi 
trimise la întîmplare, în careul 
advers, în final și acele tipice 
baloane ale disperării. centră
rile, totul a făcut ca, pe de o 
parte, misiunea apărării oaspe
ților să sp ușureze enorm (ne- 
maivorbind că ea a acționat 
Sigur și calm), iar pe de alta 
să nu se creeze nici o mare si
tuație tocmai in perioada (re
priza a doua) tind dominarea 
F.CjM.-uIui a fost mai „asfixi
antă" ca orieînd. Am avat din 
nou în față o mostră a lipsei 
de forță de penetrație a echi
pelor noastre, devenită un lait
motiv, atît de mult amintită în 
ultima perioadă, caracteristică 
și selecționatelor. De vreme ce 
campionatul ne oferă etapă de 
etapă asemenea probe, evident 
nici loturile reprezentative nu 
pot prezenta pe scenele Inter
naționale alte „pagini tactice".

Eftimie IONESCU

I
I
I
II

I
I
I
I
I
I
I
I
I

SERIA I
•A. Explorări Cimpulung 

Moldovenesc — t.T.A. Celuloza 
P. Neamț 3—1 (2—0), Relonul Sâ- 
vineștl — Carpați Gălăneștl 3—1 
(0—1), Electro Botoșani — Auro
ra Tg. Frumo- 4—1 (3—1), Ceta
tea Tg. Neam — Constructorul 
Iași 5—0 (2—0), Zimbrul Șiret — 
Steaua Minerul vatra Dornul 
o—3 (0—2), tepro Iași — Chi
mia Fălticeni 4—2 (2—0), Mine
rul Gura Humorului — Metalul 
Botoșani 1—0 (0—0), Metalul Ră
dăuți — Avîntul Frasin 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri în clasament 
după terminarea turului (etapa 
a XV-a) • 1. A.S.A. EXPLORĂRI 
CIMPULUNG 40 p (44—9), 2. Chi
mia Fălticeni 23 p (40—15), 3.
Constructorii’ Iași 26 p (26—23), 

P
15.
16.

4. Minerul Vatra Dorna 26 
(23—21)... pe ultimele locuri: 
Zimbrul Șiret 15 p (12—54), 
Electro Botoșani 12 p (12—27).

SERIA A Il-a
Aripile Victoria Bacău 

Textila Buhuși 6—1 (4—0), Mine
rul Comănești — Moldosln Va
slui 2—1 (1—1). Mecanica Vaslui
— Partizanul Bacău 2—0 (3—0), 
Luceafărul Adjud — Foresta Gu- 
gești 1—0 (1—0), C.S.M. Borzeștt
— Laminorul Roman 1—o (0—0), 
Constructorul Hidrotehnica Foc
șani — Proletarul Bacău 3—1 
(1—0), Petrolul Molnești — 
MECON Mim. Gn. Gheorghiu-Dej 
2—0 (0—0). Steaua Mecanica Huși
— Unirea Negrești 3—1, (2—0).

«S Meciul Moldosln Vaslui — 
Mecanica Huși din etapa a XII-a 
(întrerupt in - ~
logat cu 3—0 
pei din Huși.

Pe primele 
BACAU 37 P , 
oa Huși 31 p (30—17), 3. 
nlcj Vaslui 29 p (26—18)... pe ul-

min. 56) s-a omo- 
în favoarea echi-

locuri: 1. ARIPILE 
(34—10), 2. Mecani- 

" Meca-

AD'l'.MAHiALlT OI STAT 1010 PnOWSPOfH lAiTORriEAZA
« ClȘTIGURILE TRAGERII 

PBONOBXPKES DIN 2 DECEM
BRIE 1987 Cat. 2’ 4 variante 100% 
a 8.014 - • • - ■
2.003 lei 
cat. 4: 
197,25 a 
327 lei; 
REPORT LA

lel șl 7 variante 25% a 
=i ; cat 3 : 15 25 a 3.022 lei ; 
: 58,50 a 788 lei; cat. 5: 

234 lei; cat. X: 
cat. Z. 2.314,00 a 100 

CAT 1 : 64.942

788 lei; cat.
“ 141,00 a

‘ lei. 
lei.

m-• Săptămîna în curs este 
cununată de una dintre cele mai 
îndrăgite acțiuni cu caracter deo
sebit. avantajoasă sub aspectul 
cîstigurilor atribuite si atractivă 
în ceea ce briveste formula teh
nică : est” vorba d» o nouă TRA
GERE LOTO 2, programată pen
tru duminică. 13 
această ocazie se 
numere din 75. în 
trageri succesive.
LOTO 2 se distinge si prin aceea 
că există posibilitatea de a se

decembrie. Cu 
vor extrage 12 
cadrul a 3 ex- 
O TRAGERE

CÎStiga si cu NUMAI 2 NUMERE, 
element grăitor în ceea ce pri
vește perspectivele deschise în 
fața participanților. Este de sub
liniat, totodată, că participarea 
la acest gen de trageri se face 
exclusiv cu bilete de 10 lei.
• Si concursul PRONOSPORT 

al aeestel săntămîni programează 
partide interesante si atracTve. 
constltulndu-se astfel, intr-un e- 

veniment demn de toată atenția, 
cu toate consecințele pozitive 
pentru participant!. Iată cum este 
alcătuit concursul : 1. 
Como : 2. Fiorentina 
3. Milan — Roma ; 4, 
Juventus : 5. Psscara 
no ; 6. Samndoria — 
Torino — Emnoli : 3. 
Pisa : 9. Lazio 
Lecce — 
Brescia : _____
13. Samben edetțese

Cesena — 
— Inter ; 
Napoli —

— Avelli- 
Ascoli ; 7. 
Verona — 

Catanzaro ; 16. 
Udine-e : 11. Modena — 
te. Padova — Parma : 

Piacenza.

tiinelc locuri: 15. Constructorul 
Focșani 12 p (13—32), 16. Moldo- 
sln Vaslui 9 p (18—45).

SERIA A III-a
Laminorul Viziru -r Metalul 

Mangalia 0—1 (0—0), Cimentul 
Medgidia — C.S. Progresul Brăi
la 3—3 (2—2), Chimia Brăila — 
Portul Constanța 0—1 (0—1), Af- 
rubium Măcln — Gloria Galați 
3—1 (0—0), Minerul Mahmudia — 
D.V.A. Portul Galați 1—2 (1—0), 
Victoria I.R.A. Tecuci — pro
gresul Isaccea 3—1 (0—1), Dună
rea C.S.U. Galați — Ș.N.-C.S.Ș. 
Tulcea 5—0 (2—0), CONPREF
Constanța — I.M.U.-C.S.Ș. Med
gidia 3—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
MANGALIA 41 p (34—9), 2. Dună
rea Galați 29 p (42—15) 3. Glo
ria Galați 25 p (24—17)... pe ul
timele locuri: 15. Chimia Brăila 
17 p (17—25), 16. Minerul Mah
mudia 4 p (8—41).

SERIA A IV-a
Petrolul Roata de Jos — Du

nărea Călărași 1—4 (0—0), Uni
rea Urzlceni — Carpați Neholu 
5—3 (3—1) Viitorul Chlrnogi — 
A.S.A. Buzău 0—1 (0—0), Petșolul 
Berea — Ș.N. Oltenița 1—0 (0—0), 
Chimia Buzău — Utilaje Grele 
Giurgiu 6—0 (2—0), Metalul Bu
zău — Victoria Munteni Buzău 
11—1 (5—1), F.C.M. Dunăreană
Giurgiu — Victoria Țăndărel 5—0 
(2—0), ISCIP Ulmenl — Olimpia 
Slobozia 3—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. DUNAREA 
CALARAȘI 40 p (49—9), 2. Uni
rea Urzlceni 33 p (40—18),.3. Chi
mia Buzău 24 p (19—20)... pe ul
timele locuri: 15. Dunăreană 
Giurgiu 15 p (17—26). 16. Meta
lul Buzău 13 p (20—19).

SERIA A V-a
Automatica București — Meta

lul Mija 2—1 (2—0). C.F.R. -B.T.A. 
București — IUPS Chitila 2—0 
(1—0), Chimia Găeștl — Cimen
tul Fieni 5—0 (4—0), Avicola Cre- 
vedia — Electrica Titu 2—0 (2—0), 
Tehnometal București — Minerul 
Șotînga 3—1 12—0) MECON
Bucure’ti — ViscotM București 
0—0 Dam biana București — 
I.M.G. București 3—2 (1—0), Pe
trolul Tîrgoviște — Abatorul 
Bucure tt 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. AUTO- . 
MATICA BUCUREȘTI 31 p 
(37—15), 2. Metalul Mija 29 p
(26—14 . 3. Avicola Crevedia 25 p 
(24—19)... pe ultimele locuri; "" 
Cimentu Ftenl 14 p (13—35), 
Tchnonic’al București 12 
(13—27).

SERIA A Vl-a
Pitești — Muscelul Cîm- 
3—2 (0—0), Progresul
— Unirea Pitești 4—1 

Chimia Victoria Tr. Mă- 
- I.O.B. Balș 2—1 (1—0), 

Alexandria — Vlito- 
ășani 5—1 (2—0) ROVA 
- Recolta Stoicjnești 

Electronistul Curtea 
C.F.R. Craiova 1—0

Dacia 
pul ung 
Răilești 
(3-1), 
gurele 
Automatica 
șui Dr 
Roșiori 
5—” (1—0), 
de Argeș -

15. 
1«.
P

TURULUI COMPETIȚIEI
(0—0) Constructorul T.C.I. Cra
iova — Progresul Corabia 2—1 
(1—1) Dacia Metalul Hm. Vîlcea
— Textila Roșiori 2—0 (1—0).
• Meciul Chimia Tr. Măgure

le — ROVA Roșiori din etapa a 
13-a (întrerupt în min. 40) s-a 
omologat cu 3—0 în favoarea e- 
chipei Chimia.

Pe primele locuri: 1. DACIA 
PITEȘTI 35 P (36—11), 2. Auto
matica Alexandria 30 p (23—6), 
3. Electronistul Curtea de Ar
geș 23 p (17—10). 4. Constructo
rul Craiova 23 p '17—16)... 
timele locuri: 14. ROVA 
17 p (16—15). 15. Recolta 
neștl 17 p (13—31), 16.
Craiova 14 p (11—22).

SERIA A Vil-a
Mlneru Motru — Termocon- 

struetorul Drob, ta Tr. Severin 
1—6 (0—0). Mine;ui Rovlnari -4- 
Minerul Mătăsarl 1—0 (1—0),
C.S.M. Caransebeș — Metalurgis
tul Sadu 6—0 (1—0) Dierna Or
șova — C.F.R. Victoria Caranse
beș 3—0 (3—0) Automecanica 
Reșița — Mecanizatorul Șimian 
1—0 (1—0), Meta’ul Oțelu Roșu
— Minerul Oravița 2—1 (2—0),
Petrolul Ți eleni — Minerul Ani
na 1—0 «1—0), C.S.M. Lugoj — 
Minerul Moldova Nouă 9—0 
(3—0).

Pe primele locuri: 1. MINE
RUL MOTRU 54 p (35—10), J. 
C.S.M. Caranseb-a 28 p (31—14), 
3. C.S.M. Lugoj 27 O (28—14)... pe 
ultimc’c locuri: 15. Termocon- 
structorul Drobeta Tr. Sev. 16 p 
(18—22). 16. Metalurgistul Sadu 
12 p (9—26).

SERIA A VlII-a
înfrățirea Oradea — Unirea 

Tomnatic 2—0 (1—0), C.F.R. Ti- 1 
mișoara — Unirea Valea lui Mi
hai 5—1 (3—0). Vagonul Arad — 
A.S. Sînmartinul Sîrbesc 1—1 
(0—0) Minerul Șuncuiuș — Re
colta Salonta 3—1 (1—0), Șoimii 
Lipova — U.M. Timișoara 4—0 
(1—0) Strungul Chlșineu Crlș — 
Oțelul Or. dr. Petru Groza 6—0 
(5—0), Unirea Sînnicolaul Mare
— Auto Vulcan Timișoara 2—0 
(1—0), Gloria Beduș — Motorul 
I.M.A. Arad 1—2 (1—1).

Pe nrimele locuri: 1. C,F.R. 
TIMIȘOARA 30 P (37—11), 2. în
frățirea Oradea 28 p (28—12), 3.
Vagonul Arad 28 P (26—17), 4.
Unirea Tomnatic 28 p (31— 25),.. 
pe ultimele locuri: 15. Reedita 
Salonta 17 n (13—24), 16. Unirea 
Valea lui Mihal 16 p (15—34).

SERIA A IX-a
Minerul Cavnic — Minerul Turț 

3—1 (2—0) Minerul Băița — Mi
nerul Băiur 5—0 (2—0), Olimpia 
Gherla — Minerul Sărmășag 2—1 
(1—0), Minerul Borșa — Indus
tria Sirmel Cîmpiă Turzil 1—0 
(«n_ 0), CUPROM Baia Mare — 
Laminorul victoria Zalău 2—1 
(0—0). Chimii Tățnad — Moto
rul I.R.A. Cluj-Napoca 2—0 
(2—0). iz.OMAT Șimleul Silvamlel
— Someșul Satu Mare 3—0 (3—0),

MINE- 
— pe- 
C.F.R.
— 10 

3.

pe ul- 
Roșiorl 
Stoică- 
C.F.R.

Steaua C.F.R. clu j -Napoca 
Oașul Negrești 3—0 (3—0).

Pe primele locuri: 1. 
RUL CAVNIC 35 p (30—9) 
nalizată cu 2 p, 2. Steaua 
Cluj-Napoca 30 o (32—12)
victorii — penalizată cu 1 p, 
Industria Sirmel C. Turzil 30 p 
(33—13) — 9 victorii... pe ulti
mele locuri; 13. Minerul Băița 16 
p (25—34). 14. Minerul Borșa 16 
p (19—30) 15. CUPROM Bala
Mare 16 p (18—30), 16. Motorul 
Cluj-Napoca H p (15—24).

SERIA A X-a
Unirea Alba lulia — Minerul 

Știința Vulcan 2—0 (1—0), Tîrna- 
vele Blaj — I.P.A. Sibiu 1—0 
(6—0), Automecanica Mediaș — 
Metalul Aiud 1—0 (0—0). C.S.U. 
Mecanica Sibiu — Textila Cisnă- 
dle 3—0 (1—0), C.F.R. Simeria — 
Mureșul Deva 3—4 (0—1), car
pați Mîrșa — Metalurgistul C.u- 
gir 2—o (2—0), Nltcamonia Fă
găraș — Mecanica Alba Iuiia 
3—0 (2—0), Aurul Brad — Mi
nerul Lupenl 1—0 (0—6).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
ALBA JULIA 40 P (40—10), 2.
Mureșul Deva ,5 p (26—13), 3. 
Aurul Brad 27 p (27—18)... pe 
ultimele tocuri: 15. C.F.R. Sime
ria 13 p (17—34). 16. Tîrnavele
Blaj 13 p (18-28).

Metalul Reghin — Progresul 
Odorheiu Secuiesc 1—0 (1—Q),
Urnirea Crlsturu Secuiesc — A- 
vîntul Reghin 1—0 (1—0), Minerul 
Bălan — Mecanica Bistrița 2—1 
(0—0), Oțelu» Reghin — Hebe 
Sîngeorz Băl 9—0 (4—0), Lami
norul Beetean — Minerul Rod- 
Ka 4—1 (0—1), Viitorul Gheor- 
ghenl — Metatotehnica Tg. Mu
reș «—I (2—0), Mureșul Luduș — 
Metalul Sighișoara 2—0 (2—0),
Chimforest Năsăud — Lacul Ur
au Sovata 3—1 (2—1). _____

Pe primele locuri: 1. PROGRE
SUL ODORHEI 33 p (35—16), 2. 
Meeanloa Bistrița 32 p (39—13), 
3. Avîntul Reghin 29 p (32—12).J 
pe ultimele locuri: 13. Hebe Sîn- 
geors Băi 17 p (16—36), 16. La
minorul Beelean 14 p (18—32).

SERIA A XH-»
Poiana Cîmpina — Electro Sf. 

Gheorghe 2—0 (2—0), Mobila Mă
gura Codlea — Montana Sinaia 
1—0 (0—0). Victoria Florești —
Minerul Fiii pești 5—0 (4—0), Car
pați Sinaia — Carpați Covasna 
5—1 (2—0). Cimentul Hoghlz —
Minerul BaraoR 1-0
TMASA Sf. Gheorghe — Unirea 
Cîmpina 7—0 (2—0), Metalul Tg- 
Secuiesc - Petrolul Băicol 6-1 
(2—1) A.S.A. Chimia Ploiești
- Precizia Săcele 2-0

Pe r<-imete locuri: 1. ELEC 
TEO SF. GHEORGHE 31 P (»-*’• 
2. Poiana Cîmpina 29 p (26—11)
— penalizată cu 3 P, 3. Victoria
Florești 26 p (28-19)... Pe “***• 
mele locuri : 15. Minerul FiU-
peșt! 18 p «2—34), 16- Carpați 
Sinaia 15 p (17—35).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de cătr» concsnondențil noștri 
no’-.-ntari din localitățile respec
tive.

14.
15.



la C.ri. de handbal Juniori

SELECȚIONATA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT 
ÎN GRUPELE SEMIFINALE

BELGRAD, 7 (Agerpres). In 
ziua a treia a Campionatului 
Mondial de handbal pentru.ju
niori, ce se desfășoară in ora
șul iugoslav Rijeka, selecționa
ta României a învins cu sco
rul de 29—26 (13—13) echipa 
Coreei de Sud.

Handbaliștii români s-au ca
lificat pentru grupele semifina
le ale competiției, alături de 
.formațiile Suediei, Spaniei, 
Algeriei Franței, R.F. Germa
nia, Danemarcei, U.R.â.S.. Nor

Din dosarele dopingului „PIAȚA PARALELĂ"
într-un moment în care, am 

mai spus-o, ofensiva împotriva 
dopajului se întețește pe toate 
planurile (ca o ultimă dovadă: 
pentru J.O. din 1988, C.I.O. a 
adăugat alte 14 produse, pro- 
benicida, gonadotrofina etc. pe 
lista celor mai demult prohi
bite). situația pare cu atît mai 
complicată șl, implicit, mai greu 
de stăpînit cu cît — denunța 
recent Institutul American de 
Consum — ,pe lîngă piața far
maceutică legală, funcționează 
în paralel o alta, și mai peri
culoasă care desface substanțe 
contrafăcute, cu caracter to
xic*.

Adevărul e că, avizați asupra 
primejdiilor și riscurilor la 
care se expun (mergind în u- 
nele țări pînă la interdicția de 
a_ maj profesa), tot mai puțini 
sînt medicii care acceptă să 
prescrie sterolzi sau anaboll-

KECOnDUBI MONDIALE
CALGARY (Agerpres). — Pe 

pista olimpică (acoperită) de la 
Calgary se desfășoară un con
curs internațional de patinaj 
viteză, contînd pentru „Cupa 
mondială" Sportivul norvegian 
Geir Karlstad a realizat un nou 
record mondial în proba de 
5 000 m, cu timpul de 6:43,59. 
Vechiul record era de 6:45,44 și 
aparținea aceluiași patinator. Re-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM 0 Japonezul Take- 

yuki Nakayama a terminat în
vingător în tradiționalul concurs 
de maraton de la Fukuoka (Japo
nia) . fiind înregistrat cu timpul 
de 2.08:18. Pe locurile următoare 
s-au situat compatriotul său Ma- 
sanarl Shlnataku — 2.10:03 șl 
Jero Peter (R. D. Germană) —
2.'1:22  • Maratonul feminin de 
(a Macao a fost cîstlgat de Tan 
Hongwei (R. P. Chineză-. crono
metrată în 2.58:24, urmată de Ve
ronica Tresh (Hong Kong) 3.13.59.

HANDBAL 0 tn competiția mas
culină „Cupa Polară", ce se des- 
fă: ară tn orașul norvegian Ber- 
em. reprezentativa Iugoslaviei a 
dispus cu scorul de 28—19 (12—10) 
de formația Elveției iar selecțio
nam Tslandei a întrecut cu 27—31 
<13 —11) echina Olandei 0 tn tur
neul masculin de la Klagenfurt, 
selecționata R. F. Germania a 
întrecut cu scorul de 27—17 (IU—7) 
echina Austriei, tn alte întîlnlrt :

în Divizia A la hochei pe gheață

COMPORTĂRI DIFERITE DE LA 0 PARTIDĂ LA ALTA
I : etapele 17 și 18 ale Cam

pe* bitului Diviziei A la hochei 
pe gheață — prima grupă va
lorică. la București, Miercurea 
Cric si Gheorgheni s-au desfă
șor, t meciurile duble Steaua — 
Dunărea, Sport Club — Progre
sul si Viitorul — Dinamo. Com- 
P'rrarea echipelor a fost dl- 
ferifă de la un meci la celălalt, 
doa- lă Miercurea Ciuc înne- 
g:strîndu-se scoruri așa-zis

STEAUA — DUNĂREA GA- 
L \1T 10—2 (2—0, 3—1, 5—1) și 
4— (t—I, 2—0, 1—1). Lipsită
do două piese de bază (Dima- 
cIt’ si Șt. Zaharla), formația 
gălățeană a abordat cu nesi
guranță prima partidă, cutezînd 
prea puțin pe contraatac. Echi
pa ' campioană a zburdat în 
voie. îndeosebi în ultima re
priză. cînd a marcat 5 goluri.

în ziua a doua însă, hocheiș- 
tii de la Steaua, prea siguri pe 
oi au tratat superficial fazele 
de atac, ratînd numeroase sl- 
hiațU. chiar cînd aveau în 

vegiei, Cehoslovaciei, Iugosla 
viei și Ungariei.

Iată celelalte rezultate înre
gistrate în ultimele partide din 
cadrul grupelor preliminare : 
Suedia — R.D. Germană 24—22 
(12—8) ; Spania — Algeria 
22—16 (11—7); R.F. Germania — 
Danemarca 27—16 (12—9) ; 
Franța — Kuweit 28—20 (11—9); 
U.R.S.S, — Norvegia 23—17 
(11—7) ; Ungaria — Islanda 
33—30 (14—12) ; Iugoslavia — 
Cehoslovacia 23—22 (10—13).

zante în cantități mari și pe 
termene lungi. Cum însă mira
jul eventualelor victorii depă
șește în mentalitatea unor așâ- 
ziși sportivi judecata sănătoa
să, ei nu se sfiesc să șe adre
seze traflcanților. Aceștia însă, 
e concluzia la care a ajuns re
vista „Muscle and Fitness", îi 
înșeală de două ori : cerîndu-le 
prețuri exorbitante și, nu o 
dată, oferindu-le produse care 
fie că reprezintă „apă de ploa
ie", fie că, și mai grav, con
țin elemente chimice dăunătoa
re organismului. Amintitul in
stitut, de pildă, a analizat cu 
puțin timp în urmă o pretinsă 
gonadotrofină chorionică (hor
mon de creștere), furnizată „Ia 
negru", pentru a constata că, 
în pofida ambalajului, pe care 
era invocat un laborator en
glez, plasat la Cambridge, ea 
era alcătuită din „componenți

LA PATINAJ VITEZĂ
zultate înregistrate în competi
ția feminină: 500 m: Bonnie 
Blair (S.U.A.) — 39,44 ; 1 500 m: 
Karin Kania :R.D. Germană) — 
2:00,16

Alt record mondial a foet 
obținut de Igor Jele- 
zovski (U.R.S.S.) — 1:52,50 în 
cursa de 1 500 m, iar Christa Ro
thenburg a parcurs 500 m în 
39,99 s.

Ungaria — Austria 32—22 (13—11), 
R.F.G. — italia 20—11 (12—5).

HOCHEI PE GHEATA • La 
Berna s-a disputat cel de-al doi
lea meci amical dintre selecțio
natele Elveției și U.R.S.S. Ho- 
chelștii sovietici au terminat din 
nou învingători, de data aceasta 
cu scorul de 8—2 (2—1. 4—1, 2—0). 
tn primul ioc. disputat la Gene
va. echipa U.R.S.S. cîștlgase cu 
5—2.

SĂRITURI 0 „Cupa Mondială" 
Ia sărituri cu schiurile a progra
mat pe trambulina de la Thunder 
Bay (Canada) un concurs In care 
victoria a revenit sportivului fin
landez Mattt Nykaenen, cu 250,2 p 
(sărituri de 95.5 m si 94.5 m). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Pavel Ploo (Cehoslovacia) — 227 2 
o si Ernst Vettori (Austria) — 
220,9 p.

TENIS 0 tn semifinalele 
..Masters“-ului, la New York, 
Mats Wilander a dispus de Stefan

față numai portarul. Ca și în 
primul meci, cei de la Dunărea 
au * încercat cîteva contra
atacuri, maretnd două goluri. 
Marcatori: Chiriță 2+1, Bu- 
rada 1+2, Gliga 2+0, Alexe 
1 + 1 K. Antal 1+0, Nistor 1 + 0, 
Sofron 1+0, Popescu 1 + 0 pen
tru Steaua, Andrei 1+0, Dîma 
1 + 0 Dinu 0+1, Bujoreanu 0+1 
pentru Dunărea. Corect și au
toritar arbitrajul prestat de 
I Becze — Șt. Enciu, Gh. Mâcu. 
(Marian NEGOIȚA și Șt. EN
CIU — coresp.)

SPORT CLUB M. CIUC — 
PROGRESUL M. CIUC 6—3 
(4—2, 2—1, 0—0) și 6—5 (3—2, 
2—0, 1—3). Primul joc a fost 
de un slab nivel, cu multe gre
șeli, mai ales în fazele de atac. 
Cu toate că a deschis scorul în 
mln. 2. Progresul a pierdut la 
o diferență de trei puncte da
torită numeroaselor ratări. 
Mult mai atractiv a fost al doi
lea meci, tn care hocheiștii de 
la Progresul meritau un rezul
tat de egalitate. Au marcat:

VICTOR» ALE
MUNCHEN, 7 (Agerpres). — 

In concursul pe aparate din ca
drul competiției internaționale 
de gimnastică de la Stuttgart, 
sportiva româncă Daniela Sili- 
vaș s-a clasat pe locul întîi la 
sol, cu 19,838 p, iar coechipiera 
sa Eugenia Golea a terminat în
vingătoare la sărituri, cu 19,782

nesterili și inflamatori" I Scă
pată de sub observație, piața 
ilicită și-a perfecționat meto
dele, lansînd în circulație tot 
felul de medicamente „mira
culoase". cu nume atrăgătoare, 
pseudoștiințifice, „Bolasteron", 
„Dihydrolon", „Nordiethylin" 
etc. de fapt niște contrafaceri, 
menite să inducă în eroare și, 
totodată, să atenteze Ia sănă
tatea celor ce le utilizează. 
Chiar dacă, avertiza I.A.C., 
riscurile imediate nu par dintre 
cele mai neliniștitoare, infecții, 
dureri articulare, febră etc. 
n-ar fi exclus ca folosirea lor 
pe timp îndelungat să conducă 
la „blocarea și prăbușirea or
ganismului".

De-acum. e limpede, lupta 
împotriva dopingului trebuie 
să îmbrace forme cît mai di
verse. Numai intervenția orga
nismelor medicale șl sportive 
începe să nu mai ajungă, chit 
că ea e, în vremea din urmă, 
tot mai susținută și, privind 
sancțiunile, mai necruțătoare 
ca oricînd. E nevoie, cum scria 
„Muscle and Fitness", „de o 
unire a eforturilor, avînd drept 
scop lichidarea așa-numitej pie
țe paralele". în condițiile în 
care în mai multe țări, pretu
tindeni, se caută soluții și se 
pun în mișcare proiecte, ches
tiunea rămîne, nu-i așa ?. de 
urmărit.

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

Edberg cu 6—z, >—6, 8—3, iar Ivan 
Lendl l-a întrecut pe Brad Gil
bert, cu 6—2, 6—4.

TENIS DE MASA 0 Campiona
tul mondial universitar s-a în
cheiat Ia Sofia cu finalele pro
belor individuale. In proba mas
culină victoria a revenit lui Qiu

• Jianxln (R. P. Chineză), care l-a
între_at cu 3—2 (22—20, 12—21,
21—la, 21—23. 21—19) pe coechi
pierul său LI Yong. tn finala 
probei feminine. He Qulanhong 
(R. P. Chineză) a dispus cu 3—2 
(21—14. 21—16, 18—21. 14—21, 21—15) 
de Daniela Gherghelceva (Bul
garia) • In finala probei femi
nine pe echipe din cadrul cam
pionatelor Internationale ale Sue
diei. ce se desfășoară la Llnkoe- 
ping. selecționata R.P.D. Coreene 
a întrecut cu 3—2 formația R. P. 
Chineze. Proba masculină a fost 
cîstigată de prima reprezentativă 
a Suediei. învingătoare cu 3—1 în

* finala disputată în compania se
lecționatei secunde a Suediei.

Gyorgycze 2+1, Demeter 1 + 1, 
B. Nagy 1 + 1, A. Csaba 1+0, 
Bartalis 1+0, Baricz 0+1, Ger- 
czujy 0 + 1, Z. Nagy 0+1 pen
tru învingători, respectiv A. 
Csiki 1 + 2, Sandor 2+0. E. An
tal 0+2, Baczoni 0 + 1. Ău arbi
trat foarte bine M. Dinu — Em. 
Both, Th. Szabo. (Vaier PAȘ- 
CANU — coresp.).

C.S.M. VIITORUL GHEOR
GHENI — DINAMO 1—4 (0—2, 
0—1, 1—1) și 2—9 (1—3, 0—3, 
1—3). Ambele partide au fost 
de valoare mediocră, cele două 
echipe acuzînd oboseala (!). O 
luptă ceva mai strînsă a fost 
în primul meci, dar tot pe fon
dul dominării generale a for
mației bucureștene. Marcatori: 
Tureanu 0 + 2, Andras 0 + 2, 
Eros 0+2, Pisâru 1 + 1, Jumăta
te 1 + 1, Csiki 1 + 0. Bacso 1 + 0, 
Csata 0+1 pentru Dinamo, res
pectiv Baradi 1+0, Toke 0+1 
Szoke 0+1. Au arbitrat foarte 
bine G. Tasnadi — D. Tranda
fir Cs. Fodor. (Bela MALNASI 
— coresp.).

TINERILOR NOȘTRI GIMNAȘTI
p. La paralele a cîștigat Dag- 
mar Kersten (R.D G.) 19.788 p, 
în timp ce la bîrnă pe primul 
loc s-a situat Anja Wilhelm 
(R.F.G.) — 19,725 ' p.

După cum se știe, la indivi
dual compus a cîștigat Daniela 
Sîlivaș cu 39,350 p.

In concursul masculin, gim
nastul român Nicușor Pascu a 
obținut victoria la bară fixă 
cu 19.950 p

★

BERLIN, 7 (Agerpres). Con
cursul special pe aparate din

ia zi PRIMUL ANTRENOR
„Sportul, afirma părintele olimpiadei moderne Pierre de 

Coubertin, este cultul voluntar al exercițiului muscular, in
tens, aprins de dorința de progres și care nu se teme să 
meargă pînă la risc". Pe această temă și chiar în pagina de 
față,' am scris adesea (nu suficient de frecvent și, poate, nici 
de convingător !), subliniind influența benefică a activități
lor de educație fizică și sport asupra bdnei dispoziții, asupra 
sănătății sau, și mai exact spus, asupra creării unui mod ca
litativ nou și echilibrat de viață.

Dacă revenim azi, motivul e că o cercetare riguroasă, efec
tuată în cadrul Universității din Alabama și discutată de în
treaga presă sportivă internațională a pus în evidență, o dată 
în plus, adevărurile expuse mai devreme, oferind informații 
prețioase despre sport ca factor de mărire a „speranței de 
viață". Specialiștii din Alabama au constituit două grupe de 
studenți, de cîte 150, incluzînd-o pe prima într-un regim ușor 
(pînă la o oră pe zi) de alergare (jogging) iar pe cealaltă 
într-unul de alergare îngreunată (cu un „brîu" de nisip de 
3 kilograme). A fost testat, în paralel, un lot martor, la fel 
de cuprinzător, ai cărui „subiecți" au fost lăsați să ducă o 
existență obișnuită, mai degrabă sedentară, numărînd aici 
(după programa școlară) 8 ore de sport pe lună. Cercetarea 
a durat 12 săptămîni. Iar rezultatele ei au depășit pînă și cele 
mai optimiste așteptări ale adepților sportului. în sensul în 
care, prin comparație, „în organismele alergătorilor s-au con
statat schimbări pozitive, din toate punctele de vedere și, 
mai ales, în ceea ce privește fiziologia". între prima și a 
doua grupă s-au detectat unele diferențe, cu observația că 
toți indicii de sănătate s-au prezentat mai bine la alergătorii 
„îngreuiați", îndeobște la capitolele forță și rezistență. 
sedentarii au cîștigat între 0 5 și 2 kg. ceilalți au rămas, fără 
excepție, Ia greutatea inițială. în final, s-a trecut (prin inter
mediul computerelor) la o cercetare comparativă de detaliu 
a inimii, autorii studiului ajungînd la concluzia că, m con
dițiile păstrării conduitei din cele 12 săptămîni și. evident, a 
lipsei unul accident, studenții care au alcătuit grupele de 
alergători vor avea o „speranță de viață" cu 5—10 ani mal 
mare decît a celor din lotul martor !

încă o dovadă, întărită cu argumentele științei moderne, că 
între exercițiul fizic și longevitate e o legătură directă, pro
blema fiind — după expresia unei autorități, a lui Paud 
Dudley White — „nu să adaugi ani la viața ta, ci mai multă 
viață anilor tăi". Altfel vorbind, cine vrea să trăiască mult, 
să alerge, omul fiind, pînă la urmă, primul său antrenor !

OV. I.

• La Bursa a avut loc îatîlni-
rea Turcia — Austria în cadrul 
preliminariilor Campionatului Eu
ropean de juniori A. Meciul s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 (0—0). 
Clasamentul : 1. România 6 p
(9—5), 2. U.R.S.S. 6 p (7—4). 3. 
Turcia 3 p. 4. Austria 1 p. 
Următoarele partide : 23.4.1968
U.R.S.S. — Turcia ; 27.4. Austria 
— România ; 11.5. Austria —
U.R.S.S.; 14.5 Turcia — România.

• Comitetul Executiv al Con
federației asiatice de fotbal, în
trunit la Kuala Lumpur, a apro
bat noul sistem de desfășurare a 
preliminariilor, din această zonă 
ale Campionatului Mondial al că
rui turneu final va avea loc în 
1990 în Italia. Cele 26 de echipe 
înscrise, a arătat președintele 
confederației. Hamzah Abu Sa- 
mah, vor fi împărțite în șa e 
grupe, pe criterii geografice. în
vingătoarele acestora urmînd să 
joace în cadrul unul turneu fi
nal. care va desemna cele două 
calificate la faza finală. Pînă în 
prezent, meciurile preliminariilor 
aveau loc în două grupe — est 
și vest — învingătoarele primind 
dreptul de a evolua la turneul 
finaL

• După 12 etape, în campiona
tul R.D. Germane conduce echi
pa Dynamo Berlin — 19 n, ur
mată de formațiile • Lokomotiv 
Leipzig — 18 p și Dynamo Dres- 
da — 15 p. Rezultate înregistrate

Precizări ale f.l.r.A.

a meciurilor din
ZURICH (Agerpres). Un

purtător de cuvînt al Federației 
Internaționale de Fotbal a făcut 
o serie de precizări privind tra
gerea la sorți a preliminariilor 
Campionatului Mondial al cărui 
turneu final va avea loc tn 1990 
în Italia. Din Europa vor fl pre
zente la faza fi îală a ..Cupei 
Mondiale" 14 echipe (Inclusiv 
Italia, calificată din oficiu ca 
tară organizatoare). Cele 35 de 
formați! ce vor participa la pre
liminariii urmează să fie repartl- 

cadrul întîlnirii internaționale 
amicale de gimnastică femini
nă dintre selecționatele de ju
nioare ale României și R D. 
Germane, desfășurată la Leip
zig, a fost dominat de tinerele 
sportive românce, învingătoare 
la toate cele patru aparate. 
Astfel, Gabriela Gheorghe a 
terminat învingătoare la sări
turi — 19,55 puncte, sol — 19,85 
puncte, precum și, la egalitate 
cu Maria Neculiță, la bîrnă, 
ambele primind 19,35 puncte, 
iar Maria Neculiță a cîștigat 
la paralele, cu 19,70 puncte.

în etapa a 12-a : Dynamo Ber
lin — Wismut Aue 2—1 ; F.C. 
Magdeburg — Rotwe’ss Erfurt 
3—1 ; Lokomotiv Leipzig — Stahl 
Riesa 2—0 : Hansa Rostock — 
Carl Zeiss Jena 2—4 ; Dynamo 
Dresda — Stahl Brandenburg 
3—1 ; F.C. Karl Marx Stadt — 
Vorwarts Frankfurt pe Oder 3—1.

• Rezultase înregistrate în e- 
tapa a 22-a a campionatului 
Franței : Lille — Auxerre 0—1 ; 
Girondins Bordeaux — Lens 5—2; 
St. Etienne — Nisa 3—2; Brest — 
Paris St. Germain 0—0; Racing 
Paris — Nantes 2—2 : Toulon — 
Olympique Marseille 1—2 ; Niort 
— Toulouse 0—0 ; Laval — Metz 
3—o. în clasament conduce A.S. 
Monaco, c 3i p (un joc mal pu
țin disputat), urmată de Giron- 
dins Bordeaux și Racing Paris — 
cu cite 28 p.

© Meciurile din etapa a 17-a 
a campionatului iugoslav s-au 
soldat cu următoarele rezultate : 
Buducnost — Partizan Belgrad 
0—3; Steaua Roșie — Sutjeska 3—1; 
Vojvodina Novi Sad — Dinamo 
Zagreb 3—2 ; Zenica — Pristina 
0—0 ; Velez Mostar — Radnickl 
Niș 3—1 ; Vardar Skoplje — Haj- 
duk Split 1—1 ; Sloboda Tuzla — 
Zeleznicear Sarajevo 4—0. în cla
sament, la încheierea primei părți 
a campionatului conduce Velez 
Mostar cu 23 p, urmată de Slo
boda Tuzla și Steaua Roșie cu 
cît^ 21 p

pcmru tragerea la sorți 

preliminariile C ri
zale L. patru grupe de cîte 5 e- 
chlpe șl trei de cite 4. Primele 
două clasate din grupele de 5, 
precum și cîștigătoarele grupelor 
de 4 se califică la turneul final, 
în timp ce formațiile situate pe 
locul doi in seriile de 4 vor dis
puta meciuri de baraj pentru 
desemnarea cele! de-a 13-a echi
pe calificate la faza finală.

Tragerea la sorți a grupelor pre
liminare va avea toc la Ziirlch, 
la 15 decembrie.


