
VIZITA DE LUCRU A TOVARAȘULI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN MARI UNITĂȚI ECONOMICE
DIN CAPITALA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, joi, • vizită de lucru 
in mari unități economice din 
Capitală, reprezentative pentru 
nivelul atins de industria 
bucureșteană, pentru marile 
succese obținute de oamenii 
muncii in înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al XIII-lea, a 
programului partidului de pro
pășire continuă a patriei noas
tre socialiste.

întilnirea secretarului general 
al partidului cu puternicele co
lective muncitorești bucurește- 
ne, cu consiliile oamenilor mun
cii din Întreprinderile vizitate, 
s-a desfășurat în climatul de 
intensă activitate și avint crea
tor în care comuniștii, toți cei 
ce muncesc, mobilizați și însu
flețiți de orientările și 
nuriie tovarășului 
Ceaușescu, acționează, cu 
ruire și abnegație, in spirit re
voluționar, pentru a întâmpina 
Conferința Națională a partidu
lui și a 40-a aniversare a pro
clamării Republicii cu realizări 
deosebite in toate domeniile, 
pentru înfăptuirea cu succes a 
obiectivelor actualului cincinal.

Oamenii muncii bucureșteni 
au reafirmat vibrant sentimen
tele de nețărmurită dragoste, 
stimă și recunoștință pe care, 
asemenea întregului popor, le 
poartă secretarului general al 
partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înțelepciunea 
și cutezanța revoluționară cu 
care conduce destinele patriei, 
ale națiunii, spre orizonturi tot 
mai luminoase de bunăstare și 
civilizație pentru contribuția 
remarcabilă ce o aduce la 
creșterea prestigiului și a rolu
lui României socialiste pe 
na mondială, la făurirea 
lumi mai drepte și mai 
la împlinirea 
pace, 
ale tuturor națiunilor. Totodată, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost adresate calde urări 
de „La mulți ani!“, de sănă
tate, viață îndelungată și nese
cată putere de muncă, de de
plin succes în activitatea de 
înaltă ’ răspundere ce o desfă
șoară în fruntea partidului și 
statului, spre gloria și măreția 
patriei,_ spre binele și fericirea 
națiunii noastre socialiste.

Noul dialog de lucru s-a în
scris în cadrul analizelor pe 
care secretarul general al par
tidului le efectuează cu 
organele de conducere din 
ministere, centrale și întreprin
deri, cu colectivele de oameni 
ai muncii în vederea stabilirii 
măsurilor ce se impun pentru 
Îndeplinirea integrală a sarci
nilor prevăzute pe anul 1987 
și pregătirea producției ^anului 
viilor, punîndu-se astfel o ba
ză temeinică infăptuirii planu
lui pe 1988, pe întregul cinci
nal. caro asigură trecerea țării 
noastre într-o etapă superioară 
de dezvoltare economico-socia- 
lă, realizarea unei noi calități
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Integrate cu întreaga lor e- 
nergie in acest efort creator, 
colectivele de oameni al muncii 
din unitățile vizitate au rapor
tat secretarului general al parti
dului, cu exigență și înaltă 
responsabilitate muncitorească, 
despre rezultatele obținute și au 
exprimat voința fermă de a fa
ce totul pentru îndeplinirea e- 
xempiară a tuturor indicatori
lor de plan, pentru ridicarea 
întregii activități la nivelul ce- 
rințelor obiective ale dezvoltă- 0 
rii tării in etapa actuală și în 
perspectivă.

Vizita secretarului general al 
partidului în Capitală a început 
la ÎNTREPRINDEREA „23 
AUGUST", unde muncitorii și 
specialiștii au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o primire en
tuziastă.

La secția de prototipuri și 
încercări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat a- 
supra modului în care întregul 
colectiv de Ia „23 August" ac
ționează cu hotărîre și abne
gație pentru îndeplinirea indi
cațiilor, a sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidului 
cu prilejul precedentelor vizite 
in această unitate în direcția 
perfecționării proceselor de fa
bricație și ridicării continue a 
nivelului calitativ al produse
lor în raport cu exigențele spo
rite ce se manifestă atît în 
(ară, cît și pe piața externă.

Dialogul secretarului general 
al partidului cu muncitorii și 
specialiștii uzinei a continuat 
la Fabrica de utilaje tehnolo
gice complexe și Ia Fabrica de 
motoare. în discuțiile directe 
purtate cu muncitorii, secretarul 
general al partidului s-a 
interesat de modul în care își 
îndeplinesc sarcinile de plan, 
de cîștigiirile lunare pe care le 
realizează. Muncitorii au subli
niat că au asigurate cele ne
cesare pentru a-și desfășura 
activitatea în bune condițiuni, 
pentru a îndeplini sarcinile 
stabilite. Ei au exprimat 
secretarului general al partidu
lui cele mai vii mulțumiri pen
tru vizită și s-au angajat să 
muncească și mai bine în vii
tor, să-și aducă întreaga con
tribuție Ia realizarea planului 
de producție.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu s-a întîlnit 
cu membrii Consiliului oameni
lor muncii al întreprinderii.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a adresat 
miilor de oameni ai muncii din 
întreprindere, care I-au încon
jurat cu multă dragoste și pre
țuire pe tot parcursul vizitei.

în continuare, a fost vizitată 
ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE".

Și aici, în centrul dialogului 
de lucru purtat de secretarul 
general al partidului cu factori 
de răspundere, cu specialiștii 
întreprinderii s-au situat pro-
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ALE TINERILOR DIN SATELE
Ne aflam recent la Bărcănești, 

comună mare, care mai cuprin
de încă patru sate : Românești, 
Tătărani, Pușcaș și Ghidiu. în 
așezările acestea din preajma 
Ploieștiului, numeroși ’țărani și 
fii al lor — în condițiile pu
ternicei dezvoltări industriale 
din perioada care a urmat Con
gresului al IX-lea al partidului 
— s-au calificat în diferite me
serii, la Combinatul petrochi
mic Brazi, la întreprinderile 
Flacăra, Dorobanțul, „1 Mai", 
Rafinăria Ploiești și în alte uni-

tăți economice din orașul de 
reședință al județului Prahova, 
unde, ni se spune, muncesc cu 
bune rezultate ; n-au uitat, în
să, vechile lor îndeletniciri, lu- 
crînd pămîntul și crescînd cu 
grijă animale. în familiile un
de bărbații lucrează la oraș, 
făcînd naveta, femeile sînt la 
cîrma gospodăriilor, iar după- 
amiază soții și copiii lor iau în 
primire treburile mai grele. Bu
năoară, maistrul mecanic Con
stantin Grigore și cei trei fii ai 
săi sînt toți în producție. Dar

UN CAMPION MERITUOS
• Azi, intră in concurs
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Ș ROMAN, 10 (prin telefon), 
g; Intrate în tradiția marii noastre 
0 competiții naționale Daciada, 
g Campionatele .Republicane indi- 

viduale de popice, rezervate 
j# seniorilor, au continuat cu tur- 
g neul final individual, pe arena 
ț' Metalul, cu 4 piste, din 
gj tate.
g Așa cum se anticipa, 
g jucători rămași în cursa 
gȘ titlu, printre care s-au 
0 și cîteva tinere talente, au fur- 
g nizat dispute echilibrate, inte- 
g resante, cu schimbări de situa- 
g ții aproape de la un schimb la 
$ altul. Despărțiți de mici dife- 
gj rențe, protagoniștii au intrai pe 
g piste în ordinea inversă a cla- 
g samentplui. După prima serie 
g de 4 sportivi, conducerea a fost 
țf preluată de tînărul băimărean 
g Ernc Gergely, care, avînd o 

comportare constantă, a realizat 
882 p.d. Și cu cele 878 înregis
trate în preliminarii, el a tota
lizat 1760 p.d.

în continuare, am asistat la 
o reușită cursă de urmărire, 
puternicii lui adversari obținînd 
rezultate superioare. Protago-' 
nistul celei de a 2-a serii a 
fost experimentatul popicar Va
sia Donos. Cu cunoscuta-i si
guranță atît în manșele „pli
ne", cît și în cele „izolate", 
popicarul din Cînjpulung. Mol
dovenesc a fost autorul unui
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COLABORAREA
Azi, C.S.Ș. 1 și 2 din Baia Mare

Două sînt, la Baia Mare, unitățile de profil, 
fiecare cu, să spunem, specializarea sa. Pentru că 
Clubul Sportiv Școlar nr. 1 e profilat numai pe 
„individuale", iar celălalt se ocupă, în exclusi
vitate, de mugurii performanței în jocuri.

Primul dintre ele, cel cu numărul 1, se poate 
lăuda, asemenea marilor cluburi, cu medalii la 
cele mai importante competiții internaționale. 
Cu „bronzul" olimpic ăl Ancăi Pătrășcoiu, cu 
„aurul" european și multele trofee ale eroinei 
Universiadei ’87, Noemi Lung, cu titlurile con
tinentale la nivelul juniorilor cucerite de Ro
bert Pinter sau Stela Pura, cu celelalte pre
zențe pe podium la C.E. de juniori „semnate" 
de _Teodora Hauptricht, Andreea Sighiarto, Ra
mona Terșanschi. Toate acestea, și încă altele 
(la Balcaniade, spre pildă, sau, de ce nu, la 
„naționale", unde „recolta" băimăreană este, de 
o bună bucată de vreme, realmente impresio
nantă) apar, cum mai mult ca sigur ați bănuit, 
la înot, unde inițialele C.S.M.S. înseamnă nu 
numai o colaborare de drept a C.S.Ș. 1 cu clu
bul municipal, ci si împliniri în fapt.

Dincolo de bazin, mai bine zis în imediata 
apropiere a celor două bazine, există alte anie-

najări pentru copiii atletismului sau gimnasti
cii, lucrează, cu mai mult sau mai puțin spor, 
și alte colective de tehnicieni în afara celui 
de la înot — șefă de catedră : Eva Steib. Chiar 
în curtea unde e sediul C.S.Ș. 1, internatul și 
cantina îngrijite cu pasiune și pricepere de gos
podar, chiar acolo e Școala 19, „de bază" pen
tru gimnastică băieți, plus atletism (unități ce 
furnizează... materia primă fiind și cele cu nu
merele 8, cu o bună sală pentru inițiere în 
sportul inelelor, 21, cu un număr mare de elevi, 
14, 11, apoi Liceul 8, care putea să înceapă 
lista, dacă ne gîndim că performeri asemenea 
celor numiți mai sus au stat sau mai stau în 
băncile lui). Gimnaștii formează un grup cu care 
conducerea clubului (director, 
director-adjunct, Petre Albii), 
se mîndrește la tot pasul.

Suportul satisfacțiilor îl 
din ’83 încoace s-au adunat, 
fului catedrei, Laszlo Kando, 
ținute Ia „naționalele" juniorilor sau campiona
tele cluburilor sportive școlare. Iar echipa ce 
cîștiga, cu patru ani în urmă, titlul la categoria

Gheorghe Cordea, 
dar nu numai ea,

oferă rezultatele : 
după calculele șe- 
99 de medalii ob-

Geo RAEȚCHI
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valoare europeană 
totalizînd 1814 p.d. 
fost marcat cu 891

rezultat de
— 923 p.d.,
(în ajun a ___ ..........__
p.d.). Și astfel devine lider. In- 
trînd pe piste principalii favo- 
riți. „soarta" titlului a stat în 
cumpănă pînă la ultimul schimb,

Iort PANA
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grădina de lîngă casa lor e 
din primăvară și 
tîrziu un adevărat 
ție“, cum aprecia 
manei. Ion Nițoc, 
, .această familie 
fondul de stat, în fiecare 
cîte un porc de peste 100 kilo
grame". Amintind și de alți 
gospodari de frunte, ca Dumi
tru Mușoiu, Nicolae C. Florea, 
Vasile Tiu și încă mulți aseme
nea lor, care au contractat 
cantități importante de produse 
și pentru anul ce vine, inter
locutorul a continuat : „Numă
rul vitelor, oilor, iepurilor, pă
sărilor ca și producțiile de lap
te, ouă, lină și legume sint tot 
mai mari și drept urmare con
tractele încheiate cu statul re
prezintă pentru oamenii 
angajamente 
uneori chiar

Realizarea 
la venituri 
creșterea nivelului de viață »1 
oamenilor, care s-au obișnuit 
să-și ordoneze condițiile de 
muncă și de trai după tipicul

Troian IOANIȚESCU

pînă toamna 
„rai de bogă- 

primarul co- 
remareînd că 
livrează Ia

an,

noștri
ferme, onorate și 
depășite".
contractelor duce 
suplimentare și la
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leri, in campionatul de polo

CRIȘUL Șl DINAMO-LA EGALITATE
ORADEA, 10 (prin telefon). Illes — în repriza a treia și a

Și c‘ea de a doua partidă-derby patra, singur cu portarul Si- 
a campionatului de Dolo. dispu- mion și în superioritate nume

rică, plus Kiss și Pantea au ra
tat,, iar greșelile din apărare au 
fost speculate prompt de oas
peți- '

De partea cealaltă, Dinamo a 
luptat mult pentru fiecare 
minge, arătîndu-se mai puțin 
interesată de spectacol și mai 
ales de rezultat, avînd în Ră- 
ducanu și E. Ionescu doi șuteri 
de temut, care au marcat 4 și, 
respectiv, 3 goluri (a mai înscris 
Zaharia). Pentru Crișul au 
punctat Gordan 3, Costrăș 2, 
Fejer, Illes, Kiss.

tată de Crișul, în bazinul pro
priu, în compania echipei Di
namo București, a fost la fel de 
disputată, cu deosebirea că bi- 
horenii au jucat mai aproape 
de valoarea lor, dominînd mai 
mult. Meciul s-a încheiat la 
egalitate, 8—8 (4—2, 0—2, 3—2, 
1—2), dar orădenii puteau tran
șa victoria . în favoarea lor da
că nervozitatea nu și-ar fi spus 
din nou cuvîntul (probabil și 
din cauză că arbitrii R. Timoc 
și B. Băjenaru au lăsat jocul 
prea liber) : Costrăș — în doua 
situații din repriza a doua, Ga- 
rofeanu — în aceeași perioadă, Miron MOGA

DIVIZIONARELE A DE JUDO
ÎN FATA ULTIMEI ETAPE

«I

• in Capiîalâ, (ltrDijul Dinamo București - steaua
Ediția din acest an â Diviziei 

A de judo a ajuns la ultima e- 
tapă, programată sîmbătă și 
duminică la București, Alba 
Iulia și Iași. La finele întrece
rilor vor fi desemnate echipele 
de pe podiumul de onoare și 
cele care urmează a retrograda.

în Sala Dinamo din Capitală 
își vor disputa întîietatea ce
le mai valoroase formații : 
Dinamo București, Steaua, Di
namo Brașov. Rapid Sinteza O- 
radea, T.C.I. Oradea — situate, 
în această ordine, în fruntea 
clasamentului înaintea acestei 
etape — și Nitramonia Făgăraș, 
ocupanta locului 8. Firește, toa
te întîlnirile din această grupă 
se anunță extrem de importan
te. „Capul de afiș" este deținut 
de meciul dintre Dinamo Bucu
rești și Steaua, singurele echi
pe neînvinse pînă acum, rezul
tatul acestei partide u'rmînd să 
stabilească campioana țării pe 
anul în curs. Pentru cel de al

treilea loc vor concura cu șan
se sensibil egale Dinamo Bra
șov. Rapid Sinteza și T.C.I.

La Iași se vor întîlni Car pa ți 
Mîrșa. Constructorul Miercurea 
Ciuc, C.S.M. Borzești. Rapid 
București, Independența Sibiu 
și Politehnica Iași. In această 
grupa sînt multe întîlniri care 
prezintă interes pentru stabili
rea locurilor din mijlocul cla
samentului singura echipă a- 
menințată cu. retrogradarea fi
ind Politehnica.’ Cum ea 
concura în fața propriilor 
porter!, are multe șanse să 
din impas.

La Alba Iulia vor avea 
nu mai puțin de 27 de meciuri, 
pe care le vor susține A.S.A. 
Tg. Mures, Oțelul Tîrgoviște, 
Strungul Arad, Rulmentul Bîr- 
lad Petrochimistul Pitești, U- 
niversitatea C.F.R. Cluj-Napoca, 
Minerul Cîmpulung Muscel, Da
nubiana București și Construc
torul Alba Iulia.

va 
su- 

iasă

loc



Divizia A de baschet

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ,
MECIURILE-DERBY STEAUA-DINAMO
• in deschidere - o atractivă partidă icminină

S-a stabilit ca meciurile-der- 
by Steaua — Dinamo, din ca
drul etapei a X-a a Diviziei A 
de baschet masculin, să se des
fășoare în sala Florcasca, sîm
bătă la ora 12,30 și duminică la 
ora 10,30. In deschidere (la ora 
11 și, respectiv, la ora 9), vor 
avea loc partidele feminine Po
litehnica București — Olimpia 
București.

Dacă în prima brașovencele au 
ciștigat clar, m următoarea, 
studentele au condus în marea 
maîoritate a timpului de ' joc, 
dar, în final, au pierdut. Coș- 
getere : Hînda 18+21, Jerebie 
16+21, Menylîart 12+14, respec
tiv Nagy 20+15, Grădinaru 
8+25. Au arbitrat C. Dumitrache 
și Gh. Manolescu. (Carol GRU
IA — coresp.).

@ La. Brașov, in grupa valo
rică 7—12 a Campionatului 
Național feminin, Voința — Po
litehnica C.S.Ș. Timisoara 2—0: 
97—59 (47—19) și 78—77 (37—43). 
Două victorii ale gazdelor la 
capătul unor partide plăcute.

• Activitatea de baschet din 
Capitală va fi analizată joi 17 
decembrie, la ora 12 (la sediul 
C.M.E.F.S., strada Lt. D. Leninea 
nr. 7), cu ocazia Plenarei Co
misiei municipale de speciali
tate.

Divizia A de lupte libere se 
apropie de momentul desemnă
rii echipei campioane a țării. 
Cu o singură excepție, forma
țiile calificate în turneul final 
au fost stabilite în urma me
ciurilor din cele opt etape. Vi
neri seara, cele 11 candidate la 
treptele podiumului de premie
re se vor întîlni la Brașov, ur- 
mînd ca sîmbătă dimineața să 
înceapă concursul, iar dumini
că să fie cunoscută noua cam
pioană. S-au calificat în aceas
tă etapă a competiției echipele 
Rapid București, Vulcan Bucu
rești, C.A.L. Tg. Jiu, A.S.A. O- 
radea 
c. s. 
(seria 
hei si 
II-a).- 
seria a II-a a fost clarificată în 
urma hotărîrii, Biroului F.
Lupte care a decis ca în tur
neul final să participe

UN1O Satu Mare, cit și Mure
șul Tg. Mureș, formații aflate 
la egalitate de puncte.

Finalistele vor fi împărțite 
în două serii, disputîndu-se 
meciuri între ele, după sistemul 
fiecare cu fiecare. Primele trei 
clasate din cele două grupe se 
vor califica în turneul pentru 
locurile 1—6,' rezultatele 
grupe rămînînd valabile.

Iată clasamentele în cele trei 
serii la încheierea returului.

din

(din seria I), . Steaua, 
Tîrgoviște, Nicolina Iași 
a Iii-a), Lemnarul Odor- 
Dinamo Brașov (seria a 

Situația finaliștilor din

R.

a tit

UN CAMPION MERITUOS LA POPICE
(Urmare din pag. 1)

cto'l pe arenă s-au aflat Ste
lian Boariu, Ilie Hosu, jucă
tori de bază ai echipei repre
zentative. Constantin Silvestru 
și Bela Fazekaș, ultimii doi ti
neri în plină ascensiune. Făcînd 
dovada calităților care l-au 
consacrat în arena internațio
nală, Stelian Boariu a doborît 
din 200 bile mixte 938 popice 
cu o singură aruncare în... gol; 
și adunate cu cele 899 popice 
realizate în calificări, el a to
talizat cel mai bun rezultat : 
1837. La 31 de ani, Stelian 
Boariu îmbracă, pentru prima 
oară, tricoul de campion al ță
rii. Colegul său la lotul repre
zentativ, Ilie Hosu, performerul 
primei runde — 913, n-a mai 
reușit să depășească granița 
celor 900 p.d. (a fost notat cu 
888 p.d.), plătind tribut pentru 
cele două aruncări ratate în 
manșele „izolate". Rezultate

SEC
Mihail T 

efemer can 
ținător al 
exact un t 
mai 1961). 
Botvinnik 
i-a oferit, 
nică de a 
doua ■ >ară 
campion a 
tronat doa> 
trosian în 
rîndul său 
în 1969.

Se ap. up.e de i.ma fini
șului meciul de la Sevilla 
pentru cununa supremă a 
șahului. Iar în retrospecti
vele noastre, iată aproape de 
sfîrșit și lista celor 13 cam
pioni mondiali înscriși de-a 
lungul unui secol întreg de 
competiții.

Mai întîi, să vedem cum a 
rezolvat Tal, în favoarea sa, 
complicațiile poziției pre
zentate în rubrica trecută 
(alb — Rol, Dhă, Tdl. hl, 
Nc3, Cf3, h6, Pb2, c2, f2, gZ, 
h2 ; negru — Rh8, Da2, Ta8, 
f8, Nc8, d8, Cf6, Pa7, c4, c6, 
f7, g7, h7). Prima mutare 
pare paradoxală : 1. D:f7 !! 
Nu acest sacrificiu de damă 
surprinde în mod deosebit 
(evident, la l...T:f7, urmează
2. T:d8-j- cu mat imediat), 
ci un al doilea, posibil după 
l...Te8. Atunci, s-ar fi con
tinuat strălucit cu 2. Dg8 | !! 
și la mutarea următoare
3. Cf7 mat! In aceste condi
ții, Smîslov a încercat o 
altă apărare, anume 1... 
Dal-|- (pentru a închide co
loana „d") 2. Rd2 și abia a- 
cum a luat dama. 2...T:f~. 
Dar nici schimbul de piese 
ce a urmat nu era în avan
tajul negrelor. După 3. 
C;f7-(- Rg8 4. T:al R:f7 5. 
Ce5-|-! Re6 6. C:c6 Ce4+ 7. 
Re3 Nb6+ 8. Nb4, a rezultat 
un final net ciștigat pentru 
alb. Intr-adevăr, o combi na
ție „în stilul lui Tal", spec
taculoasă și totodată profun
dă.

a b c

SERIA A III-a

SERIA I
1. Rapid București 62 p
2. Vulcan București 57 p
3. C.A.L. Tg. Jiu 55 p
4. A.S.A. Oradea 52 p
5. Voința CIuj-Napoca 45 p
6. Jiul Petrila 41 p
7. Danubiaha București 41 P
8. Vagonul Arad 30 p
9. U. M. Timișoara 28 p

10. URBIS București 21 p
SERIA A II-a

1. Dinamo Brașov 64 p
2. Lemnarul Odorhei 47 p
3. UNIO Satu Mare 44 p
4. Mureșul Tg. Mureș 44 p
5 Constructorul Hunedoara 41 p
6. Armătura Zalău 34 p
7. Steagul Roșu Brașov 30 p
8. Viitorul Gheorgheni 25 p
9. înfrățirea Oradea 23 p

Steaua ..

ootabile au mai obținut cunos
cutul sportiv Iosif Tismănar, in 
progres de la o zi la alia (907 
și 894), ca și tînărul rapidist 
constănțean, Costică Frigea (895

C.S.Ș. 1 ȘI
(Urmare din. pag. ?)

Stelian Boariu

CLASAMENT FINAL: 1. S. BO- 
ariu 1837 (338—803), 2. Vasia Do- 
nos (Explorări Cimpulung Mol
dovenesc) 1814 (923—891), 3. I.
Tismănar (Rulmentul Brașov) 
1801 (907—894L 4. I. Hosu (Elec
tronul reș 
(888—913, ia 
646—60’). -
Constanța)_ 1786 (991—995)_,
Fazekaș 
reș) 1778

Vineri.

Tg. Mureș) 1801 
„izolate" mai slab: 

5. C. Frigea (C.F.R..... .... —■ 6. b.
(Electromureș Tg. Mu- 
(872—906).
încen finalele juniori-

1.
2. C. S. Tîrgoviște 

Nicolina Iași 
Hidrotehnica Constanța 
C. S. Onești 
Oțelul Călărași 
Electra București 
Progresul ■ Brăila 
Dunărea Galați

Alb

Pentru n 
gramă, a 
disputată îi 
doi laurea 
șapte. Es 
Spasski — 
meciul de 
siderată d< 
meritînd ui 
musețe" pe 
nul șahist 
rim, rîndul 
finală.

MMM

JUNIOARELE DE LA ELECTROMUREȘ Tg. MUREȘ,
ÎNVINGĂTOARE ÎN PROBA DE DUBLU

Duipâ încheierea camo'onate- 
lor rezervate senioarelor, ieri 
dimineață au intrat în concurs 
junioarele calificate în finalele 
pe țară ale Daciadei ia probe
le individuale și perechi

Programul a început cu pro
ba de dublu, la start aliniin- 
du-se toate tandemurile cu ex
cepția reprezentantelor județu
lui Bistrița-Năsăud care au 
absentat. Pretențioasele piste 
ale arenei Voința din Capitală 
au supus pe concurente ia un 
serios examen, majoritatea fi
nalistelor obținînd rezultate 
mai mult decît mulțumitoare, 
iar altele s-au ridicat chiar la 
nivelul senioarelor. Ne referim 
Ia Maria Komesz — 434. Came
lia Lungu — 426, Constanța 
Nuță — 416, Georgeta Neacșu 
— 415, care au fost principale-

le realizatoare _ ________
respective. Mai omogene, mu- 
reșeneele Maria Komesz — Ma
ria Butnaru au reușit să îm
brace tricourile de campioane.

Joi după-amiază au început 
calificările pentru oroba 
vidualâ. (TR. I.)

ale cuplurilor

indi-

CLASAMENT FINAL: I. 
Komesz — Maria Butnaru 
lcctromureș Tg. Mureș) 840 
406), 2. Mirela Covali — Georga- 
ta Neacșu (Gloria București) 316 
(401+415), 3. Mihaela Nuță 
Constanța Nuță (Voința Plo'.dstl) 
809 (393+416), 4. Doina Bălan — 
Daniela Ciobotar (Mucava Molid 
vama) 808 (402+406), 5. Dorina 
Miorcăneanu — Camelia Lungu 
(Voința Galați) 808 (38’-! 426, Ia 
„izolate" mai slab: 270—255), 6.
Laura Andrei — Luminița Zam- 
firescu (Laromet București) 703 
(395—398).

Maiia 
(E- 

(434 1-

a patra și-a continuat afirma
rea pînă la supremația atinsă 
deunăzi la „a doua", Ștefan 
Mețac, spre pildă, lansat a- 
tunci, azi de 15 ani, ureînd 
treptele podiumului. în com
petițiile vîrstei pe 1937, în zece 
rîndurl. Mai sînt destui copii 
talentați — anul trecut, A. Co
vaci a făcut parte din colec
tivul tehnic al lotului de ju
niori, în care apăreau cinci 
băimăreni. Speranțele țin pa
sul cu imperativele momentu
lui, din moment ce se lucrea
ză specializat, pe aparate, cu 
dorința mărturisită ca cel pu
țin doi gimnaști de aici să a- 
jungă între olimpicii ’92. Au 
apărut și primele rezultate in
ternaționale : R. Ladany 'in e- 
chipa cîștigătoare a Concursu
lui Prietenia, tot el impunîn- 
du-se la individual compus și 
la trei aparate într-o compe
tiție cu șase țări, la Cottbus. 
Există însă și o seamă de ne
cesități, precum mărirea spa
țiului de antrenament, dotarea 
corespunzătoare a sălii, un ca
dru tehnic pentru inițiere și 
înființarea unui centru jude
țean.

Atletismul, profilat aici pe 
semifond și aruncări, e disci-

plina unde, ni s-a spus răspi
cat, se poate mai mult, chiar 
dacă amenajarea stadionului la 
parametri corespunzători a ră
mas în stadiul de doleanță. 
Munca a 12 cadre s-a concre
tizat, pînă acum, în trofeele 
adjudecate de Cristina Misaroș 
(actualmente studentă) la „Prie
tenia* sau J.B., de Gh. Tomo- 
ioagă (promovat la Steaua) tot 
în cadrul Balcaniadei, în titlu
rile naționale ((cinci la număr, 
anul acesta), în 
nor sportivi ca 
Călin Bance,
Valentin Raț și alții la loturi. 
E ceva-ceva, dar mulțumitor 
nu e, dat fiind potențialul li
man al Maramureșului. Sigur, 
trimiterile apar, de regulă, vi
zavi de performanța adevărată, 
competitivă, internațională, a- 
firmație valabilă și în cazul 
gimnasticii ritmice, care „are 
unele rezultate la întrecerile 
naționale, fără a forma, însă, 
sportive de excepție", afirmă 
prof. P. Albu, iar prof. Gh 
Cordea, completează, nedisimu- 
lîndu-și regretul pentru faptul 
că cinci colege, profesoare, nu 
înțeleg să colaboreze, pentru a 
reveni „măcar la nivelul de a- 
cum zece ani", cînd se lucra 
în aceeași sală cu gimnaștii și 
atleții, nu ca acum, cînd lu-

promovarea u-
Sanda Rapolti, 

Maria Nemeș,

l.

BASCHET. „MIN1BASCHET" se intitu
lează noua lucrare de popularizare a 
sportului ou mingea la coș în rîndurile 
elevilor dm olasele I—IV. Cu sprijinul fe
derației d3 specialitate, prof. Stelian 
Gheorghiu, neobositul propagandist al ml- 
nibaschetului a realizat o broșură atrac
tivă pentru elevi și la îndemîna profeso
rilor (nu numai de educație fizică) dori
tori să introducă baschetul pentru cei 
mici în școala în care activează. Dese
nele sugestive și versurile care explică re
gulamentul și tehnica jocului îndeamnă 
la învățarea șl practicarea minibaschetu- 
lui. • profesorul-antrenor Con
stantin Dirjan, de la C.S.Ș. 2 București, 
are numai cuvinte de laudă pentru mi- 
nibaschetbalistul Răzvan Popa, despre 
care afirmă că are calități fizice deose
bite șl multă ușurință în însușirea tehni
cii. Ceea ce nu este de mirare, dacă ți
nem seama că părinții săi sînt Cornelia 
Popescu-Popa (fostă atletă, medaliată ta 
Campionatele Europene șl recordmană a 
țării la săritura în înălțime) și Vasile 
Popa (mai bine de un deceniu component 
al reprezentativei române de baschet și 
de 10 ori campion național cu echipa Di
namo București. (D. Șt.)

BOX. tN SECȚIA asociației sportive 
Construcția București există, ca și. la Di
namo, trei frați Dumitrescu. Șl, după a- 
firmația antrenorului Grigore Iliescu, la 
fel de talentați ca șl dlnamoviștii. Mai 
mult, unul dintre frații de ia Construcția 
se numește Daniel Eumitrescu, ca și cam
pionul „penelor" din acest am. După pă
rerea antrenorului, elevul său este foarte 
dotat și, deși născut abia în 1971, ar pu
tea ca anul viitor să se remarce cu oca
zia Campionatelor Naționale de juniori, 
călctnd pe urmele tizului său de ia Di
namo. (M. Tr.)

POLO. INTR-UN PROGRAM dominat 
de siguranța în joc a arădenilor și de re
venirea la... parametrii normali a dinamo- 
viștilor (ne referim la cele trei partide 
disputate la „Floreasca". mai întîi sîmbătă 
după-amiază, apoi duminică dimineață) au 
existat multe goluri frumoase. „Faină a 
fost mai ales bolta lui Eugen lonescu, la 
limită de timp, din repriza a doua a me
ciului de duminică Dinamo — Rapid, așa 
se pronunța o spectatoare și, cum ea nu 
e alta decît campioana europeană și mul
tipla învingătoare la J.M.U., Noemi Lung, 
nu vedem de ce am contrazice-o... • UN 
JUCĂTOR de 16 ani, A. Georgescu, a mar
cat duminică primul său gol pentru cam
pioana țării, intr-un derby. Ba, la două 
minute după această reușită, juniorul for
mat de Sandi Niculescu și-a repetat is
prava, mareînd astfel mai mult decît Ha
giu, golgeterul absolut al poloulul nostru. 
• APROPO de eficacitatea echipei Dina
mo, demn de menționat e că pe lista rea
lizatorilor celor 31 de goluri (cifră neaștep
tată în oompani-a Rapidului — dar unde 
sînt derbyurile de altădată ?) au apărut 
în prima întîlnire șapte nume și tot atî- 
tea în cea de a dou^. Dacă s-ar fi întîrp- 
plat așa și la Pescara !... <• UN FAPT 
mai puțin obișnuit: arbitrul V. Median o- 
ficiază la un meci în car» evoluează șl... 
fiul său. (G.R.)

TENIS DE MASA. PRINTRE arbitrii 
care au condus meciuri în cadrul cam
pionatelor Mondiale Universitare, înche
iate recent la Sofia, s-au aflat șl Eugeniu 
Tcodcvescu șl Cornellu Stoicescu, ei re- 
maroîndu-se prin prestați1 deosebit de 
bune, dovadă că au fost delegați, printre 
altele, să conducă două partide semifinale 
și finala la dublu masculin, a PENTRU 
fetele de la Centrul Olimpic de la Con
stanța, antrenoarea-pedagog Doina Badi

este o a doua mamă, dovadă că la Tg. i 
Mureș, după meciuri, fetele nu ezitau să ) 
vină la „tanti Badi" după o... bomboană, I 
pe care o găseau do fiecare dată cu ge- 
nerozitate. « PREȘEDINTELE Comisiei ! 
județene de tenis de masă Mureș, Szil- 
veszter Alcxa, avea de ce să fie mulțu
mit la sfîrșitul competiției: toți arbitrii 
delegați s-au achitat perfect de misiunea 
lor, astfel că nici un punct nu a fost 
contestat. • ȘEFUL sălii, cunoscutul ar
bitru de handbal Mihai Grebenișan, con
stata: „Dacă solicităm sportivilor să fie 
la antrenamente și competiții în echipa
ment adecvat, nu înțeleg de ce antrenorii 
nu respectă această regulă, plîmbîndu-se 
prin sală ca pe... stradă !“. Intr -adevăr, 
prea puțini dintre antrenori se aflau în 
echipament, fiind, pe bună dreptate, de
seori admonestați de cei care au în grijă • 
sala. Deel... (EM. F.)

VOLEI. REMARCABILĂ comportarea di- 
namovistei Dana Coșoveanu în partida cu 
Flacăra Roșie. A fost lidera echipei prin 
reușitele în atac, prin ambiția cu care a 
luptat in linia a doua, a ACEEAȘI men ■ 
țiune, pentru aceleași merite, Niculinei 
Bujor, de la Flacăra, țț PRIMELE victo- i 
rli ale formațiilor Știința Bacău (f) șl 
„Poli" Timișoara (m) sînt îmbucurătoare, 
fiind vorba de formații tinere. Intre re- 
marcațil de duminică: la știința, Loreda- 
na Polocoșeri (18 ani) și Mihaela Stoian 
(19 ani); la „Poli", Lăutaru (17 ani), Ba- 
lint (15 ani) și Sîngeorzan (20 ani). 
Curaj ! 0 UNELE TRICOURI ale jucăto
rilor de volei n-au numere clare, așa cum 
ar trebui, pe spate si piept (un exemplu: 
cele ale echipei Flacăra Roșie), „S-au 
șters" sau „N-am știut" — explicații fără 
acoperire... > AMBIȚIOASĂ, comportarea 
a încă două echipe din provincie (în a- 
fara Universității C.F.R. Craiova): Dacia 
Pitești șl Oltcit Craiova — în opt etape cu 
cîte șase victorii fiecare. 0 ÎNTRE autorii 
surprizei de la Baia Mane, unde formația 
looală Explorări a pierdut la Viitorul Di
namo Bacău cu 2—3 ex-stelistul Pralea (a 
terminat facultatea — ing’iner automatică 
— șl a fost repartizat în jud. Bacău).
(M. Fr.)

crează singure în trei săli, la 
Liceele 8, 9 sau economic.

IN CĂUTAREA UNUI 
ALT... MĂRICEL VOINEA 
Noul sediu al C.S.Ș. 2 e în 

incinta Liceului 7, lingă „ge
nerală 4", dovadă... materială a 
colaborării cu școlile, despre 
care ține să înceapă orice dis
cuție prof. Liviu Cîmpcanu, 
directorul acestei unități spe
cializate în handbal, volei, 
rugby și, mai nou, baschet 
masculin. Ideea (de colabora
re) revine cînd e vorba de o 
organizare în sine a secțiilor, 
alăturările în titulatura echi
pelor unor nume precum H. C. 
Minaur la handbal băieți. Ex
plorări — volei (b) sau Mara- 
tex — volei (f) justifieîndu-se, 
de drept și de fapt, prin „ne
cesitatea concentrării talente
lor, dispariția suprapuneri
lor grupărilor de juniori, sus
ținerea doar a acelor ramuri 
cu corespondent Ia nivelul se
niorilor", cum subliniază loan 
Pop, președintele C.J.E.F.S.

Majoritatea elevilor din evi
dențele clubului sînt școlarizați 
la Liceul 7, patronat de 
IMUAS. în curtea acestuia am 
și zărit, într-o seară, trei flă
căi zdraveni, de aproape 2 me
tri înălțime fiecare, descope- 
riți în acțiuni de selecție la 
Sighet sau Vișeu, aduși la 
C.S.Ș. 2 Minaur. Numele lor: 
RomulusPetrovai, Vasile Colo- 
pelnic, Eugen Bota, purtători,, 
la modul simbolic, ai năzuin
țelor de revitalizare a jocuri
lor, primul fiind, de altfel, che
mat la lot, socotit un inter de 
cert viitor. Să fie Romulus, 
altul din cel trei, din restul co-

DUMINICĂ
-ft-

O OCAZIE 
CU MARI

AVANTAJE I
DUMINICA, 13 de

cembrie. Se cîștigâ și 
cu 2 numere! Participa
rea cu bilete de numai 
10 lei, pînă sîmbătă, 12 
decembrie I
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Subiecte de actualitate in final de sezon

ÎN FATA MARILOR EXAMENE DIN 1988w
Agenda competițională, de- 

venită de o densitate demnă 
de. viteza secolului nostru, a- 
nunță iarăși și iarăși eveni
mente importante. Abia s-a în- 
cheiat, de pildă, „stagiunea" 
cupelor europene și, iată, chiar 
mîine, un alt moment de sea
mă se va produce în 
fotbalului: tragerea Ia 
seriilor preliminare ale 
din 1990. La Ziirich, în 
reuniunii F.I.F.A. convocată în

lumea 
sorți a 

C.M. 
cadrul

acest scop, operația de reparti
zare a celor 22 de locuri (două 
au fost atribuite, din oficiu, 
echipelor Argentinei, campioana 
mondială, și Italiei, formația 
țării organizatoare) va avea loc 
pe baza unui sistem îndelung 
elaborat de comisia de specia
litate a forului mondial. Pe 
baza sistemului de repartizare 
a concurentelor, în urnele cu 
bilețelele purtînd numele se
lecționatelor aflate la start, e-

GOSPODARII STADIOANHOG SA JIU-JI
UITE ÎNDATORIRILE...

României figurează în 
nr. 3 a zonei europene.
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Duminică se vor disputa jocu- ’ 
rile etapei a 16-a din Divizia 
A ; joia viitoare (17 decembrie) 
se va- consuma ultima etapă a 
turului, după care, la 20 de
cembrie, la Hunedoara, restan
ța Corvinul — Sportul Studen
țesc va încheia sezonul fotba
listic. Un program încărcat în 
acest final de sezon, de ma
xime solicitări și cărora echipe
le noastre fruntașe sînt chema
te (și datoare) să le facă față.

Pînă acum, în generai, vre
mea a ținut cu... fotbalul. Este 
adevărat, a fost și frig, a mai 
și plouat, terenurile de joc au 
avut de suferit; dar, oricum, 
condițiile de joc n-au fost din
tre cele mai grele. Cum cam
pionatul s-a prelungit, iată, pî
nă după jumătatea lui decem
brie, finalul Iui se dispută în 
decor de iarnă. De marți noap
tea, la București și în multe 
alte localități, a început să 
ningă și stratul de zăpadă (pe

alocuri înghețat) 
obstacol în plus

In aceste condiții, mai ales că 
ultimele două etape se dispută 
la un interval de doar patru 
zile, e de datoria cluburilor și 
asociațiilor organizatoare, a 
proprietarilor de stadioane să 
ia toate măsurile ca terenurile 
de joc să se prezinte în cele 
mai bune condiții posibile. 
Aceasta, pentru reușita meciu
rilor care au mai rămas de dis
putat, meciuri foarte importan
te pentru configurația clasa
mentului la sfîrșitul turului, 
pentru evitarea unor neplăcute 
accidentări a jucătorilor. Și 
așa, în condițiile ,unor terenuri 
bune sau acceptabile, în cam
pionatul nostru s-au petrecut 
grave accidentări (ultima, por
tarul Iașko, de la „U“ Cluj-Na- 
poca), ceea ce trebuie să dea 
de gîndit și jucătorilor, șl arbi
trilor. Așadar, organizatorii, 
gospodarii stadioanelor au cu- 
vîntul ! (C. AI.).

constituie nn 
pentru echipe.

chipa 
urna

Deci, ceea ce știm cu sigu
ranță, acum, este că echipa 
noastră nu va putea avea ca 
adversară pe vreuna dintre ce
lelalte componente ale acestei 
grupe, și anume reprezentati
vele Cehoslovaciei, Țării Gali
lor, Iugoslaviei, Irlandei de 
Nord, Austriei sau Suediei. 
Pentru răspunsul la celelalte 
întrebări, privind pe cele patru 
sau trei adversare, vor avea cu- 
vîntul sorții.

Miercuri 16 decembrie, tot la 
Ziirich, campioana noastră, 
Steaua, rămasă în cursa din 
cea mai importantă competiție 
intercluburi a Europei, își va 
afla și ea partenera de între
cere din etapa sferturilor de fi
nală programată în primăvară, 
la 2 și 16 martie. Care dintre 
celelalte șapte campioane de pe 
continent îi va fi adversară î 
Real Madrid, Benfica, Bayern 
Munchen, Glasgow Rangers, 
Bordeaux, Eindhoven sau An- 
derlecht 7 Oricare dintre ele 
va fi aleasă de sorți, ea va re
prezenta un partener de între
cere puternic, renumit și cu ex
periență, caracteristici absolut 
normale pentru formații ajunse 
în aceste zone înalte ale com
petiției.

Să sperăm câ atît echipa re
prezentativă, cît și Steaua vor 
realiza, în importantele compe
tiții în care se vor angaja în 
sezonul viitor, performanțe 
demne de reușitele unora din
tre reprezentantele noastre, pe 
marile scene internaționale. 
Și-acum, să așteptăm deciziile 
sorților, de mîine și de mier
curea viitoare! (Ef. I.).

DIVIZIONARII A - IN DOUĂ
TRADIȚIONALE IERARHII

Vă propunem să trecem în 
revistă cele două tradiționale 
ierarhii individuale ale jucăto
rilor care au urcat pe prima 
scenă a fotbalului nostru : cla
samentul prezențelor în meciuri 
și cel al golgeterilor.

C ȘTEFĂNESCU A TRECUT 
ÎN FRUNTE

Prin retragerea din activita
tea competițională a lui Florea 
Ispir, multă vreme lider al di
vizionarilor A, pe primul loc 
al clasamentului prezențelor a 
trecut Costică Ștefănescu, bra
șoveanul mai avînd doar 11 
meciuri de jucat pentru a prin
de „cota 500“. Iată cum se pre
zintă configurația „grupului 
400“ :

C. Ștefănescu 489 meciuri,
Ispir 485,
Bolcni 484, •
Cazan 465, Dinu 454, Dumitru 

441. Dobrin 409, M. Sandu 403, 
Mulțescu 406, Vigu 404, Anto
nescu 400.

Dintre jucătorii în activitate, 
următorii sînt în cursa atin
gerii „cotei 400“ : Moraru 369, 
Stancu 368, M. Zamfir 364, Au
gustin 357, Bărbulescu 354, Radu 
II 353, Cavai 348, Bălăci 346 etc. 
Un grup numeros, care pînă la 
sfîrșitul turului se poate între

gi cu alți doi divizionari A : 
Țicleanu 299 partide si Fanici 
298.

CAMATARU — PE URMELE 
LUI D. GEORGESCU

Recordul lui Dirdu Georgescu 
pare a fi în pericol, de vreme 
ce Cămătaru punctează tot mai 
des, ajungînd acum pe treapta 
a dopa a podiumului golgete
rilor primului nostru eșalon 
fotbalistic. Care este situația la 
zi în acest clasament ?

D. Georgescu 252 goluri,
Cămătaru 177, 
Radu II 174,
Oblemenco și Dumitrache 170, 

M. Sandu 167, Adam 160, Ozon 
157, Iordănescu 156, Constantin 
149, Dridea I 142, Dobay 130, 
Pițurcă 126, Vaczi 125, N. Naghi 
IM, Ene II 116, FI. Voinea 115, 
Bodola și Cîmpeanu II 114, Do
brin 111, Mulțescu 110, I. Petcu 
109, Dembrovschi 108, I. Io- 
nescu și Cîrțu 107, Augustin 
106, Ene I 103, Baratki și Bro- 
șovschi 100.

Cine vine din urmă ?
Hagi și Coraș au cîte 91 de 

goluri. Bălăci 84, Fanici 82, 
Dragnea 74, Terheș 72, Văetuș 
70 etc.

Nelu TRIFU

ARBITRII MECIURILOR
Universitatea Craiova — Pe

trolul Ploiești : J. Grama ; L. 
Ciucu (ambii din București) și 
Al. Mustețea (Pitești).

Victoria București — Flacăra 
Moreni: Ș. Necșulescu (Tîrgo- 
viște) — Ad. Moroianu și Gh. 
Bizinichi (ambii din Ploiești). 
Meciul se joacă sîmbătă 12 de
cembrie.

„U“ Cluj-Napoca.— Corvinul 
Hunedoara : C. Gheorghe (Su
ceava) — V. Antohi (Iași) și T. 
Badea (București),

S. C. Bacău — F.C.M Brașov: 
G. Ionescu (București) — V. 
Curt (Constanța) și Șt. Rotă- 
rescu (Iași).

DIN ETAPA A 16-a
Dinamo București — Oțelul 

Galați : Gr. Macavei (Deva) — 
Fl. Popescu (Ploiești) și I. Ca- 
raman (Oradea).

C.S.M Suceava — F. C.
R. Petrescu (Brașov) — 
Stoenescu (București) și 
Renghel (Vaslui).

Politehnica Timișoara
F. C. Argeș : I. Crăciunescu — 
I. Dogaru (ambii din Rm. Vîl- 
cea) și O. Ștreng (Oradea).

A.S.A. Tg. Mureș — Sportul 
Studențesc : M. Neșu (Oradea) 
— M. Salomir (Cluj-Napoca) și 
D. Pura (Dej).

Rapid — Steaua : I. Igna — 
D. Buciuman și I. Ferenczi (toți 
din Timișoara).

Olt: 
M. 
Al.

Eliminată de Ycronfl m „optimile** Cupei l.t.E.A

SPORTUL STUDINTESC
Sportul Studențesc a părăsit, 

așadar, actuala ediție a Cupei 
U.E.F.A. Să menționăm că ju
cătorii din „Regie", ajunși pen
tru prima oară în îndelungata 
istorie a clubului lor în turul 
al treilea al acestei prestigioa
se competiții, au fost eliminați 
de o echipă puternică, așa cum 
a demonstrat că este Hellas 
Verona. Frumoasa toamnă a 
Sportului Studențesc s-a sfir- 
șit într-o zi de... iarnă autenti-

RAMINE...
a Cu-spre treapta superioară 

pei U.E.F.A.
Cert este faptul că 

și-a demonstrat clasa internațio
nală, nu numai prin valoarea 
multora dintre jucători (Elkjaer, 
Giuliani, Di Gennaro, Verza, 
Galia, Berthold), ci și prin ca
pacitatea profesională a antre
norului Osvaldo Bagnoli, care 
a știut să-și „așeze" bine echi
pa în condițiile jocului în de
plasare, schimbînd din mers re-

Verona

Verona a sesizat câ Coraș, 
calitate de conducător de

ȘTIRI DIN HOCHEI
• ETAPELE 19/20 ale Diviziei 

A I programează, vineri șl sîm- 
bătfi, partidele Dlnamo — Pro
gresul M Cdue și Dunărea Ga
lați — C.S.M. Viitorul Gheor- 
ghenl. Meciul Sport CLub — Stea
ua s-a disputat în devans, cele 
două formații făctnd deplasarea 
în Polonia și, respectiv, Ceho
slovacia. pentru susținerea unor 
partide internaționale amicale.
• CLASAMENTUL Diviziei A I 

înaintea acestor etape se pre-
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UNCĂ SI IN SPORTî
chiar în fazele superioare 

unor campionate naționale.
Ce învață acești tineri spor

tivi ? Exact meseria care au 
moștenit-o de la părinții 
însă altfel decît aceștia, 
diversificat (agronomi, mecani
zatori, horticultori, zootehnișt-i, 
electromecanici etc.) și pe te
melii științifice. înarmați cu 
noutățile cuprinse în manualele 
de specialitate, elevii își ajută 
părinții să mărească producti
vitatea muncii. De exemplu, 
Marian Simion, din Ciorani, e 
mîndru că lucrează — în orele 
libere și în vacanțele din tim
pul anului școlar — cot la cot 
cu tatăl său, Constantin, care 
a fost distins cu diplomă pentru 
producția de lapte realizată și 
contractată cu statul. Sorina 
Ilie, Adrian Andrei, ambii din

lor, 
mai

la 
în 
joc, reprezintă „cheia" strategi
că a echipei noastre, a făcut 
totul să-1 anihileze. Și a reușit, 
dîndu-i-1 în primire vest- 
germanului Berthold, care, în- 
tr-adevăr, printr-un marcaj 
strîns, a reușit să-1 scoată prac
tic din joc pe Coraș. De aici, 
diminuarea forței ofensive, pu
ținele mingi utile venind mai 
mult de ia Stănici și Cristea. 
Ar mai fi de adăugat și frec
vența scăzută a șuturilor de la 
distanță, foarte indicate pe un 
teren greu. E drept că nici cu
loarele libere nu prea au apă
rut, așezarea în scară a apără
torilor italieni închizînd foarte 
bine calea spre gol.

în încheiere, să facem o suc
cintă caracterizare a celor 13 
jucători folosiți de Sportul 
Studențesc. Cristian, deși a fost 
solicitat destul de puțin, a a- 
părat o minge grea la șutul 
expediat de Galia, în prima re
priză, dar considerăm că are 
partea lui de vină la golul 
marcat de Elkjaer, cu un șut 
slab. Cristea, după o ruptură 
de fibre musculare, a jucat bine, 
apărînd oportun lă finalizare, 
fiind în două rînduri foarte a- 
proape de gol, dar Galia a scos 
miraculos. M. Popa, care l-a 
avut în sarcină pe Pacione. a 
reușit să-1 anihileze, într-o ma
re măsură. A jucat în nota lui 
obișnuită, adică bine. Iorgulcs- 
cu, ca „libero", a căutat să-î 
ordoneze pe ceilalți jucători. 
Munteanu II a evoluat mulțu
mitor. A venit mereu în atac, 
șutind de la distanță. S-a re
pliat, însă, cu întîrziere, defi
ciență de care a profitat rapi
dul Verza. Țicleanu a făcut 
mari eforturi, împingînd mereu 
echipa în atac. A .scăzut după 
pauză. Pană a început în vervă. 
A șutat extrem de periculos, în 
min. 15, dar Giuliani a respins 
în corner. Din păcate, a pără
sit accidentat terenul, în min. t 
38. Bozeșan a avut 15 minute 
excelente, după care randamen
tul lui a scăzut vizibil. Țîrlea, 
în postură de aripă dreaptă, 
n-a corespuns, fiind anihilat 
complet de Volpecina. Coraș, 
așa cum arătam, n-a reușit să 
scape de... umbra lui, Berthold. 
Stănici a făcut un meci bun, 
eliminînd adesea prin dribling 
cîte doi-trei adversari. Nesusți
nut suficient, el a scăzut valo
ric în repriza a doua. Ciucă și 
S. Răducanu, atît cît au jucat, 
s-au străduit să se achite bine 
de sarcinile avute.

Chiar dacă a părăsit Cupa 
U.E.F.A., Sportul Studențesc 
ne-a oferit o frumoasă toamnă, 
în memoria noastră 
mereu întipărite cele 
nute /.europene".

4.

zintă astfel:
1. Steaua 13 17 0 1 138- 42 34 _
2. Sport Club 18 14 1 3 101- 55 29 I
3. Dinamo 18 8 1 9 76- 79 17 1
4. Dunărea 13 6 1 11 69- 95 13 1
5. Progresu? 18 5 0 13 72-110 10 ■6. Viitorul 18 2 1 15 56-131 5 1

l eficacității:
18 goluri +

32 p, 2. Chirlțâ
26 p. 3. Gereb (S.C.)

25 p. 4. Todor (P) 
= 24 p, 5. Gerczuji (S.C.) 

15 + 8 ■= 23 p, 6. N. Alexe (S) 
12 + 11 — 23 p.

In clasamentul 
Burada (Steaua) 
pase de gol = i 
(S) 14+12 
14 + 1 
10 + 14

Tătărani, Adrian Pătiu din Băr- 
cănești, Violeta Neagu din Ște- 
fești, Cristinel Brujban din Li
vada, Florian Goșu din Tele
ga, Daniela Ioniță din Aluniș 
și alți elevi din clasele a X-a, 
â Xl-a și a Xll-a, fruntași la 
învățătură și în sport, ne-au 
povestit cum și-au determinat 
părinții să aplice alimentația 
rațională la animale, în raport 
cu anotimpul, cum au pregătit 
grajdurile pentru iernat. în 
curțile oamenilor și în pătule, 
se găsește suficient nutreț, po
rumb, tărîțe și gozuri, hrana 
cea de toate zilele a animale
lor, bunii gospodari intrînd în 
iarnă fără griji în această pri
vință. Iar cînd l-am întrebat 
de ce și-au ales profesia de a- 
gricultori, ne-au răspuns la u- 
nison: „Pentru că iubim pă- 
mîntul și animalele. A fi țăran, 
înseamnă astăzi a fi meseriaș 
cu o înaltă calificare".

Raionul expediat de Pană va trece de „zidul" apărătorior ve- 
ronezi, dar nu se va opri in plasă, portarul Giuliani reușind să 
respingă, fantastic, în corner.

că, așa cum a fost vremeaI
I miercuri la București, ninsoarea 

și viscolul constituind, practic,

Ial Cvi,’ 
cătorilor 
vizibil d

Foto: Aurel D. NEAGU

al doilea

gistrul tactic, în funcție de o- 
rientarea în teren a Sportului 
Studențesc. Un singur exemplu 
este sugestiv în acest sens : 
antrenorii Paul Cazan și Gino 
Iorgulescu, bănuind că Verona 
se va apăra pentru a păstra pe 
cit posibil avantajul celor două 
goluri din primul meci, menți- 
nîndu-i în față doar De Elkjaer 
și Pacione, au alcătuit o for
mulă de echipă fără fundaș 
dreapta, considerînd că pentru 
anihilarea celor două vîrfuri 
adverse sînt de ajuns trei ju
cători (M. Popa, Iorgulescu și 
Munteanu II). După primele 
schimburi de mingi, însă, con
ducătorul tehnic al Veronei l-a 
avansat în prima linie și pe 
Verza, astfel că imediat s-a 
produs un echilibru perfect 
între fundașii noștri și atacan- 
ții adverși. Așa se explică fap
tul că, ’ după un început foarte 
bun al Sportului Studențesc, 
care, în primele 15—20 de mi
nute, a asaltat necontenit 
poarta lui Giuliani (dar deschi
derea scorului nu s-a produs), 
partida a început să se echili
breze vizibil, Incursiunile lui 
Verza, pe partea dreaptă, de
venind din ce în ce mai pe
riculoase, ceea ce i-a obligat 
pe jucătorii Sportului Studențesc 
să-și strîngă rîndurile în apă
rare, gradul de periculozitate 
al acțiunilor de atac ale „alb- 
negrilor" scăzînd simțitor pînă 
la pauză...

în altă ordine de idei, Bag
noli, care după primul meci de

advensar al ju- 
noștri, incomodați 

de starea terenului. In 
ciuda vremii neprielnice, parti
da retur Sportul Studențesc — 

i s-a situat la un ridicat 
_____ Și dacă jucătorii noștri 
au părăsit terenul învinși, la 
limită, cu 1—0, putem afirma 
că ei au dat, totuși, o replică 
energică adversarilor lor. Dacă 
șansa le-ar fi surîs și dacă ex
celentul Giuliani n-ar fi făcut 
„minuni" în poarta echipei din 
Verona, în patru situații limită, 
evltînd goluri ca și înscrise, 
poate că Sportul și-ar fi văzut 
visul împlinit, acela de a fi 
ajuns în „sferturi", continuîn- 
du-și, astfel, la primăvară cursa

Ida rett 
Verona 
nivel.

I
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ADMINISTRAȚIA 0E STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTIGURILE TRAGERII
Categoria 2 : 3 variante

25% a 3.314 lei ; categoria

LOTO DIN 4 DECEMBRIE 1981 
100% a 13.262 lei și 8 variante 

,o a xci , vaiejoua 3 : 12,75 variante a 5.201 lei ;
categoria 4 : 55,25 variante a 1.200 lei ; categoria 5 : 173,25 varia- 
ante a 383 lei ; categoria 6 : 324,00 variante a 205 lei ; categoria 
& : 1.755,75 variante a 100 lei. Report la categoria 1, 110.516 lei.

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri, 11 decembrie, va 
avea loc în sala clubului din str. 
Doamnei nr, 2 din București, In- 
cepînd de la ora 15,50. Aspecte de 
la desfășurarea operațiunilor de 
tragere vor fi transmise la ra
dio, pe programul I, la ora 16,15. 
Numerele extrase vor ti trans-

mise și în reluare, pe același 
program, la ora 23,05 si miine, 
sîmbătă, la ora 8,55. Tragerea 
fiind publică, sint invitați să 
participe toți cei Interesați.

O Avînd In vedere că mal 
sînt NUMAI DOUA ZILE pînă la 
termenul limită de depunere a

buletlnelor PRONOSPORT pentru 
concursul ’ — * •• 
partidele 
duminică, 
țlunea că 
concursul 
te 150.000 
I : 1. i 
ren tina ____ _
ma; 4. Napoli — Juventus; 5. 
Pescara — Avellino; 6. Sarnpdo- 
ria — Ascoll; 7. Torino — Em- 
poll; 8. Verona — Pisa : 9. La
zio — Catanzaro; 10. Lecce — 
Utftnese ; 11. Modena — Brescia; 
12. Padova — Parma; 13. sam- 
benedettese — Piacenza.

săptăminil. reamintim 
înscrise în etapa de 
13 decembrie, cu men- 
fondul de oîștiguri la 
respectiv va avea pes
tei report la categoria 

Cesena — Como; 3. Fio- 
i — Inter; 3. Milan — Ro- 
4. Napoli — Juventus;

vîrfuri

Gheorghe

rămînînd
570 de mi-

NERTEA
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NICOLAE CEAUȘESCU
IN MARI UNITĂȚI ECONOMICE

DIN CAPITALA
(Urmare din pag. 1)

bleme legate de modul cum se 
acționează pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe luna de
cembrie și pe întregul an, pen
tru pregătirea temeinică a pro
ducției pe 1988, pentru înfăp
tuirea programelor de organi
zare a muncii și modernizare 
a proceselor de fabricație, de 
ridicare a calității produselor, 
de creștere a eficienței eco
nomice a întregii activități.

Pretutindeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost încon
jurat cu cele mai alese senti
mente de dragoste de muncito
rii și specialiștii de la „Grivita 
Roșie", care, prin cuvinte calde, 
au ținut să exprime vii mulțu
miri pentru grija permanentă 
ce o acordă dezvoltării și mo
dernizării întreprinderii, pentru 
condițiile de muncă_și viață de 
care beneficiază.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit 
cu membrii Consiliului oameni
lor muncii.

La despărțirea de colectivul 
întreprinderii, adresîndu-se oa
menilor muncii prezenți 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat din nou satisfacția 
față de rezultatele obținute de 
muncitorii și specialiștii de la 
„Grivita Roșie" în îndeplinirea 
planului, le-a transmis, și in 
acest cadru, calde felicitări, 
împreună cu urarea de a rea
liza integral sarcinile prevăzu
te pentru acest an, pentru anul 
viitor, cînd ele vor cunoaște 
creșteri importante, pentru În
tregul cincinal.

A fost vizitată, în continua
re, ÎNTREPRINDEREA DE 
CONFECȚII ȘI TRICOTAJE 
BUCUREȘTI. Secretarul gene
rai al partidului a fost întîm- 
pinat cu aceeași căldură, cu 
cele mai alese sentimente de 
stimă și recunoștință. Mii de 
muncitoare, care alcătuiesc în 
majoritate acest puternic colec
tiv, au aplaudat ou însuflețire 
pentru partid și secretarul său 
general, pentru patria noastră 
socialistă.

Secretarul general M parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, s-a oprit în repe
tate rînduri în mijlocul oame
nilor, iuteresîndu-se de condi
țiile lor de munci și viață. A- 
ceștla l-au mulțumit din toată 
inima pentru condițiile create, 
exprimîndu-1 direct si sincer 
sentimentele de adîncă dragoste 
și prețuire, angajîndu-se să 
depună toate eforturile pentru 
a îndeplini exemplar sarcinile 
ce Ie revin.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o în- 
tîlnire cu Consiliul oamenilor 
muncii al întreprinderii.

La plecare, secretarul gene
ral al partidului a adresat 
calde felicitări întregului colec
tiv pentru rezultatele înregistrate 
și urarea de a obține în anul 
viitor succese tot 
toate domeniile 
multă sănătate și

mai mari în 
de activitate, 
ferieire.
s-a desfășu-Vizita de lucru 

rat sub semnul unității strîn
se a oamenilor muncii în ‘ 
partidului, al secretarului 
general, constituindu-se, 
primele momente, într-o 
liză aprofundată a căilor 
modalităților prin care puter
nica industrie a Capitalei poa
te să-și îndeplinească, în cele 
mai bune condiții, importan
tele sarcini ce îi revin în 
tualul cincinal.

Vizita a reprezentat, de 
semenea, un prilej grăitor 
ilustrare a dezvoltării impe
tuoase pe care a cunoscut-o in
dustria bucureșteană, în perioa
da inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, _ cînd în
treaga economie românească a 
înregistrat ritmuri înalte de 
creștere, prefaceri structurale, 
pe baza celor mai înaintate cu
ceriri ale științei și tehnicii, a 
rolului ce revine oamenilor 
muncii din Capitală în înfăp
tuirea programului partidului, 
de ascensiune a tării pe noi 
trepte de progres și civilizație, 
de creștere permanentă a ni
velului de trai, material și spi 
ritual, al întregului popo”.

jurul 
său 
din 

ana- 
și

ae-

a- 
de

ÎNTRECERI DE SCHI ȘI HOCHEIe _ Campionul finlandez Nfatti 
Nykaenen a terminat învingător 
în concursul de sărituri desfă
șurat pe trambulina de 90 m de 
la Thunder Bay (Canada), cu 
un total de 241,7 p (sărituri de 
121,5 m și 126,5 m).' Pe locu
rile următoare s-au situat Jens 
Weissflog (R. D. Germană) — 
217,9 p și Vegard Opaas (Nor
vegia) — 213,3 p.

In clasamentul general al

„Cupei Mondiale" conduce Ny
kaenen — 50 p, secundat de 
cehoslovacul Pavel Ploc — 30 p.
• în campionatul unional de 
hochei pe gheață, Avtomobilist 
Sverdlovsk a terminat la egali
tate : 4—4 (3—0, 1—3, 0—1), pe 
teren propriu, cu Spartak Mos
cova, iar Torpedo Iaroslav a 

■ cîștigat cu 4—2 (2—0, 1—2, 1—0) 
meciul disputat la Celiabinsk 
cu formația locală. Traktor.

ROMÂNIA - DANEMARCA 29-20, DUPĂ UN 
0 
g: BURGAS, 10 (prin telefon, de

la trimisul nostru special). Al 
doilea meci din seria C a Cam
pionatului Mondial de handbal 
feminin — grupa B, disputat în 
moderna sală Mladost, a adus 
în fața reprezentativei Româ
niei formația, cu certe calități, 
a Danemarcei. Handbalistele 
noastre au invins cu 29—20 
(15—9), evoluția lor fiind de a- 
ceastă dată ireproșabilă. Com- 
parînd-o cu cea din partida 
precedentă, în fața echipei Bul
gariei, consemnăm faptul deo
sebit de îmbucurător că națio
nala României a stăpînit acum 
jocul din primul pînă tn ultimul 
minut, fără acele căderi peri
culoase. Vitezei mari de joc a 
danezelor fetele noastre i-au 

mai

I
I

I

JOC FOARTE BON \-

La „închiderea" culoarelor 
de aruncare ale atacantelor da
neze a contribuit întreaga e- 
chipă, astfel că putem afirma 
că joi seara am văzut o forma
ție a României care a jucat in
teligent, eficace, animată de o 
mare dorință de victorie, cali
tăți pe care le-am dori etalate 
și în partidele dificile care ur
mează.

Marcatoare : Tache 7, Torok 
8, Tîrcă 5, Verigeanu 3, Matefi 
3, Danilof 2, Mozsi î, Cozma 1. 
Din echipa Danemarcei, cele 
mai multe goluri ara înscria 
Thomsen 5, T. Petersen 4 și 
H. Petersen 3.

Au arbitrat foarte bine T. An

tonsen și O. Bolstad (Norvegia). 
Vineri este zi de odihnă, 

simbătă urmînd ca echipa noas
tră să intîlnească reprezentati
va Olandei, în ultimul meci 
din serie.

ion GAVRILESCU
ALTE REZULTATE, seria 

C: Olanda — Danemarca 18—19 
(11—9) ; seria A : Iugoslavia — 
Polonia 29—24 (9—11), Ungaria 
— Spania 30—17 (15—11) ; se
ria B: R. D. Germană — Ca
nada 34—14 (15—7), R. P. Chi
neză — Cote d’Ivoire 27—21 
(15—7) | seria D : R, F. Ger
mania — Franța 19—13 (6—7) ) 
Austria — Brazilia 31—16 
(15-9).

danezelor fetele noastre 
răspuns cu o întețire și 
mare a paselor, rodul fiind go
luri frumoase, realizate de Ma- 
tefi, TBrok, Tache (de pe ex
tremă ea a marcat din unghiuri 
dificile), Verigeanu și Danilof. 
în plus. este de reținut că 
schimbările frecvente ale direc
ției atacului au desincronizat 
masiva apărare daneză. Pe acest 
fond a fost posibil ca, la 18 se
cunde după fluierul de începe
re, echipa noastră să conducă 
cu 2—0, pentru ca apoi să aibă 
10—6 (min. 17), 14—8 (27),
18—10 (36), 21—13 (44) și 26—16 
(53). Să notăm că și în apă
rare prestația a fost la fel de 
bună, Anca Balea do-vedindu-se 
din nou în formă excelentă și 
apărînd 18 aruncări pe care le 
văzusem... goluri, inclusiv două 
de la 7 m !

La Izmii, timp (lt trei zile

CAMPIONATELE HALCANICE DE GIMNASTICA PLNTRH JUNIORI
Incepînd de astăzi și plnă du

minică, la Izmir se vor desfă
șura Campionatele Balcanice de 
gimnastică pentru juniori, în
trecere de tradiție, care a oferit 
de fiecare dată spectacole «le 
bună valoare tehnică șl a lansat 
în arena competlțională tinere 
și tineri de real talent ce s-au 
afirmat viguros în competițiile 
de anvergură organizate de fede
rația Internațională.

Concursul de la Izmir progra
mează dispute atît la gimnastica 
sportivă, cit șl la cea ritmică 
tinerele și tinerii din țara noas
tră numărîndu-se printre favo- 
rițil întrecerii. Pe baza rezulta-

telor din recentele campionate 
de juniori și din alte concursuri 
internaționale, federația noas
tră a desemnat următoarele lo
turi pentru competiția de. ie 
Izmir ; Mlrela Slflon, Gabriela 
Potorac, Lăcrămioara Filip, Eu
genia Popa, Maria Neculiță, Ga
briela Gheorghe, Mihaela Popa, 
respectiv Nicușor Pascu. Adrian 
Gal, Adrian Cătanolu, Adrian 
Ciucă, Florin Purje, Carol 
Schupkegel, Cristinel Brezeanu 
(la sportivă) și Francisca Dumi
trescu, Irina Dodea, Ileana Ale- 
cu, Mariana Apostu și Elena 
Marghidan (ritmică).

Fotbal meridian»
SE POATE Șl AȘA: DE LA 5-2 LA 1-5

Șl DE LA 0-3 LA 5-0!
• Pcriormcrc - Pdiiathiiidihos și r.€. Bruges

Cu desfășurarea meciurilor re
tur Me optimilor de finală ale 
Cupei U.E.F.A. s-a tras cortina 
peste scena competițiilor euro
pene intercluburi din acest an. 
Miercuri seara au fost partide 
dramatice, unele încheindu-se cu 
calificări puțin credibile, 
prisma scorurilor din tur. 
Budapesta, Honved cîștigase

prin 
La 

____ ,__ _________ ___ I__  cu 
5—2 prima manșă a meciului cu 
Panalhinaikos. Greu se putea 
crede că formația din Atena va 
putea recupera diferența. Și 'iâ- . 
tă că incredibilul a devenit rea
litate! Panalhinaikos a cîștigat 
cu 5—1 (2—0)! In min. 65, în
vingătorii conduceau cit 4—1 și 
erau practic promovați in „sfer
turi". A urmat și al cincilea gol. 
cînd. budapestanii n-au mai re
zistat iureșului impus da gazde, 
marcat de Batsinilas (min. 82). 
Finalul n-a fost prea plăcut pen
tru spectatori, oare au condam
nat atitudinile nesportive ale lui 
Kalitsakis și, respectiv, Fitoș 
(autorul singurului gol al oas-

.’.WAW.W.-.V.W.’.W.V.-.W.WA’.W^.'AW.W.VAVZAT.WAV.V.W r.’.W.W .Jd

pe

Caleidoscop DE LA UN SPORT LA ALTUL
OCOLUL PĂMÎNTULUI 

PE BICICLETĂ

PIȚURCĂ Șl HAGI PE LOCURI 
FRUNTAȘE ÎN CLASAMENTUL 

GOLGETERILOR EUROPENI

I

Ocolul pămîntului a fost, de mai multă 
vreme, o tentație puternică pentru tot felul 
de temerari. în acest impresionant periplu, 
s-au folosit fel de fel de mijloace de trans
port, de la veliere la avioane, gama lor fiind 
însă destul de mare, în ea fiind inclusă chiar 
si călătoria pe jos ! Pămîntului i. s-a dat 
ocol și pe bicicletă. Și au fost mai mulți ast
fel de cicliști care au reușit în încercările 
lor. Ultimul, deocamdată, aflat încă in plină 
tentativă, este învățătorul belgian Daniel 
Wesson, în vîrstă de 29 ani, care în urmă 
cu două luni si-a început călătoria de la 
Bruxelles. Deună2i, el a sosit la Dakar, în 
Senegal. Itinerarul său african prevede mai 
multe țări, între care Tanzania, Kenya, Su
dan și Egipt, după care urmează să traver
seze Asia. Wesson dorește 
lătoria după doi ani, timp 
să parcurgă distanța de

să-și termine că- 
în care ar urma 

55 000 kilometri...

STANDARDURILE
ALE ATLETISMULUI

OLIMPICE

. cifre : BĂRBAȚI : 100 
m — 10,44, 200 m — 
20,84, 400 m — 46,14 
800 m — 1:46,8, 1500 
m — 3:38,5, 5000 m
— 13:33, 10 000 m — 
28:20, 3000 m obst. — 
8:28, 110 mg — 13,94, 
400 mg — 50,24, lun
gime — 7,85 m, triplu
— 16,60 m, înălțime
— 2,25 m, prăjină — 
5,45 m, greutate — 
19,50 m, disc — 61,50 
m, ciocan — 72,00 m, 
suliță — 76,00 m, de
catlon — 7600 p (la 
maraton, 20 și 50 km 
marș, ștafetele de 
4X100 m și 4X400 m 
nu se cer standar
duri) ; FEMEI : 100 m, 
11,54, 200 m — 23,64, 
400 m — 52,74, 800 m

— 2:01,5, 1500 ni — 
4:09, 3000 m — 9,03, 
10 000 m — 33:00, 100 
mg — 13,44, 400 mg
— 58,04, lungime — 

m, înălțime — 
m, greutate —

_ 57,70 
56,50 m, 

5700 p 
marș și 
se pre-

6,50 
1,88 
16,90 m, disc 
m, suliță — 
heptatlon — 
(la maraton, 
la ștafete nu 
tind standarduri).

în linii mari, noile 
cerințe ale I.A.A.F. 
se înscriu pe linia de 
progres al atletismu
lui mondial, ele fiind 
judicios întocmite. 
Pentru stabilirea lor, 
s-au avut în vedere 
performanțele medii 
înregistrate pe plan 
mondial în ultimii ani.

pețitor), ambii eliminați de 
teren.

De la 3—0 la 0—5! Acesta 
fost raportul scorurilor ___
Borussia Dortmund șl F.C. Bru
ges. Pe teren propriu, Dortmund 
cîștigase cu 3—0 șl, desigur, an
trenorul vest-germanilor, Saftig, 
nu putea să-și închiDuie că vor 
fi eliminați la Bruges. Și lată că 
formația lui Leo van fler Elst a 
izbutit ce și-a dorit. In primul 
rînd, el (autorul a trei goluri, 
dintre care două din penalty) a 
fost omul de bază al echipei. In 
min. 90, Bruges conducea cu 3—0 
(Ceulemans — min. 10s Leo van 
der Elst — min. 49 ‘
urmat prelungirile și 
mat marcat de două
Franky van der Elst ____
din nou Leo vait der Elst 
108).

O victorie de presțigiu a 
nut formația Flamurtari 
Vlora (1—0, goi marcat de Kusta 
în min. 15) in fața cunoscutei 
echipe F.C. Barcelona. Oricum, 
chiar dacă „unsprezecele" cata
lan a cîștigat cu 4—1 In tur, suc
cesul albanezilor este demn de 
remarcat. A doua formația spa
niolă ’ calificată în C 3 este tot 
din Barcelona, Espanol, care a 
ciștlgat cu 1—0 (1—0), prin golul 
marcat de Dlego Orejuela (min. 
23), meciul cu Internazlonalc. 
Espanol se poate mindri cu eli
minarea unor adversari puter
nici: Borussia Monchcngiadbach, 
Milan șl acum Inter!

Intîlnire pasionantă la Tbilisi, 
între Dinamo din localitate și li
dera campionatului vest-german. 
Werder Bremen. Scorul a fost 
de 1—1, după ce în tur Werder 
cîștigase cu 2—1. La Tbilisi, gaz
dele au jucat în general bine, 
îndeosebi în prima repriză, cînd 
Sulakvelidze (min. 31) a deschis 
scorul, Iar după aceea, Senghe- 
11a a tras în bară! La reluare.

a 
dintre

și S3). Au 
gazdele au 
ori, 
(min.

prin 
99) și 
(min.
obți- 

din

O NOUĂ ACADEMIE OLIMPICĂ

I

Participarea la ma
rile competiții inter
naționale ale atletis
mului este condițio
nată de îndeplinirea 
prealabilă a unor per
formanțe standard ; 
asta în cazul în care 
o federație națională 
dorește să înscrie în 
con curs doi sau trei 
atleți de probă. Pen-

tru participarea a 
cîte unul singur con
curent de probă nu 
se pretinde însă nici 
un astfel de rezultat. 
Recent, Federația In
ternațională de Atle
tism a anunțat stan- 
dardurile pentru par
ticiparea la ediția din 
1988 a Jocurilor O- 
limpice. Iată aceste

în sportul internațional mai 
în afara Academiei Olimpice. 
mai sînt asemenea foruri în 
Unite - etc. Iată că,

Există astăzi 
multe academii, 
de la Olympia, 
Franța, Statele 
versarea a 80 de ani de la crearea 
tulul Olimpic din Finlanda, acesta 
înființarea unei Academii Olimpice, 
mează să întrețină strînse legături 
borare cu surata sa din Grecia.

la ani- 
Comite- 
a decis 

care ur- 
de cola- h

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

Iată clasamentul la zi al 
golgeterllor în campionatele 
naționale din Europa.

20 g: Walter Knaller (Ad
mira Wacker — Vlena); 18 g: 
VICTOR PIȚURCA (Steaua 
București), Tommy Coyne 
(F.C. Dundee); 17 g: Zoran 
Stoiadinovici (Rapid Viena), 
Ally McColst (Glasgow Ran
gers) ; 16 ----------------
HAGI (Steaua 
John Robertson

După cum se 
torit romani au 
In clasamentul 
aur" — ediția 1987—1988.

g: GHEORCHE 
București), 

(Midlothian). 
vede 
poziții 

„Ghetei
jucă- 
bune 

de

oaspeții au forțat egalarea (si au 
reușit-o, prin Schaaf — min. 61), 
după care tot dinamoviștii att 
atacat dezlănțuit, dar n-au mai 
înscris. A doua formație vest- 
germană calificată este Bayer 
Leverkusen, Învingătoare (1—0) 
ou Feyenoord (gol. înscris de 
Gotz în min. 10). după ce In 
prima manșă scorul fuse te egal: 
2—2. In fine, pasionantă a fost 
calificarea lui Vitkovice cu Gui
maraes, stabilită doar după lovi
turile de la 11 metri (în tur: 
0—2, în retur 2—0, după prelun
giri șl 5—4 la penalty-uri).

lată, deci, echipele calificate 
pentru „sferturi": F.C. Barcelo
na, Espanol Barcelona, Bayer 
Leverkusen, Werder Bremen, 
Verona, Panathinaikos, F.C. Bru
ges și Vitkovice. Tragerea la sorți 
a meciurilor din sferturile de 
finală (programate în martie 
1988), în toate cele trei competi
ții, va avea loc la 16 decembrie, 
la ZUrich, cînd vom afla si ad
versara reprezentantei noastre în 
C.C.E., Steaua București.

Ion OCHSENFELD

• După cum transmit agenți
ile de presă, toți jucătorii cu
noscutei echipe peruane Alianza 
Lima au pierit într-un accident 
de avion, în timp ce se întorceau 
de la un meci de campionat sus
ținut la Pucalpa.

• PC SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
HANDBAL • Rezultate înre

gistrate ta cadrul grupelor semi
finale ale Campionatului Mon
dial pentru juniori, eo.npetlție 
ce se desfășoară în aceste zile 
în orașul iugoslav Rijeka: grupa 
A: Danemarca — Algeria 23—22 
(7—22); R.F. Germania — Suedia 
22—19 (10—12); spania — Franța 
21—1# (10—9); grupa B: U.R.S.S. 
— România 24—13 (11—8): Iugo
slavia — Norvegia 28—21 (13—11); 
Ungaria — Cehoslovacia 28—27 
(11—14). • In prima zi a turneu
lui masculin de la Tbilisi, echi
pa României a întrecut cu sco
rul de 30—25 (14—9) selecționa
ta R.F. Germania. Alte rezultate: 
U.R.S.S. — Bulgaria 36—19 (17— 
8); Polonia — iugoslavia 
(14—8); R.S.S. - ' "
17—17 (9—9).

SCRIMA • 
lin de floretă 
fost cîștigat 
U.R.S.S. în întîlnirea

_____ 31—16 
Gruzină — Spania
Concursul mascu- 
de la Tatabanya a 

de selecționata 
dectslĂ'ă,

scrimerli sovietici au întrecut cu 
9—8 echipa Ungariei.

TENIS • Federația suedeză a 
comunicat echipa pentru finala 
„Cupei Davis“, ce se va desfă
șura între 18 șl 20 decembrie la 
Goteborg între selecționatele Sue
diei șl Indiei. Au fost selecțio
nați cunoscuții jucători Mats 
Wilander, finalist al recentului 
„Turneu al campionilor0, ștefan 
Edberg, Joakim Nystrom și An
ders Jarryd.

TENIS DE MASA • Localita
tea suedeză Nykoeping a găz
duit întîlnirea amicală dintre e- 
chipele masculine ale Suediei si 
R.P. Chineze. Jucătorii formației 
gazdă au obținut victoria cu sco
rul de 5—3.

VOLEI • în cadrul campiona
tului masculin al Africii, ce se 
desfășoară la Tunis, selecționata 
Tunisiei a întrecut cu scorul de 
8—0 (15—11, 15—10, 15—5) echipa 
Ruândei.
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