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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc vineri, 11 
decembrie a.c„ ședința Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a analizat 
modul in care se realizează 
prevederile planului pe luna 
decembrie și a stabilit ca gu
vernul, ministerele, centralele 
industriale și întreprinderile, 
toți oamenii muncii să ia mă
suri hotărite pentru a asigura 
realizarea integrală a preve
derilor planului, pentru a În
cheia planul pe luna decem
brie și pe întregul an in bune 
condițiuni.

Secretarul general al parti
dului a exprimat convingerea 
că oamenii muncii din indus
trie, agricultură, din toate sec
toarele de activitate vor face 
totul pentru a intîmpina Con
ferința Națională a partidului 
și cea de-a 40-a aniversare a 
Republicii cu noi șl importan
te realizări in dezvoltarea e- 
conomico-socială a patriei, in 
îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului al Xlll-lea.

în cadrul ședinței, secretarul 
general al partidului a propus 
ca, incepînd din acest an, 50 
Ia sută din fondul de partici
pare la beneficii să fie plătit 
oamenilor muncii, in cursul 
lunii decembrie, pînă Ia sfîrși- 
tul anului, iar restul de 50 la 
sută în prima parte a anului,

Ia încheierea bilanțului gene
rat

Astfel, tn cursul lunii de
cembrie a acestui an, cota de 
50 la sută din fondul de par
ticipare la beneficii se va 
plăti după cum urmează :

— pentru oamenii muncii 
cu o retribuție de pînă ia
2 500 lei, suma ce se va plăti 
va fi de 19 la sută din fon
dul lunar de retribuire ;

— pentru oamenii muncii 
cu o retribuție intre 2 500—
3 500 lei, suma ce se va plăti 
va fi de 12 la sută din fon
dul lunar de retribuire;

— pentru oamenii muncii 
cu o retribuție de peste 3 500 
lei. suma ce se va plăti va 
fi de 10 la sută din 
lunar de retribuire.

Calculul general al 
lui de participare la 
cil și plata diferenței _ 
tregul an 1987 se va face in 
prima parte a 
la Încheierea 
bază de bilanț.

Propunerea secretarului ge
neral al partidului a fost a- 
probată in unanimitate de 
Comitetul Politie Executiv.

Tn continuare. Comitetul 
Politic Executiv a examinat 
stadiu! pregătirilor pentru 
Conferința Națională a parti
dului și a luat măsurile co
respunzătoare.

De asemenea, in cadrul șe
dinței au fost rezolvate alte 
probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.
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Șl, MAI ALES, PENTRU VIITOR

însemnări de la T.A.G.C.M. Tg. Mureș
Dacă in municipiul Tg. Mu

reș noul este intîlnit la fiecare 
pas, aceasta se datorează și 
muncii neobosite a harnicu
lui colectiv de la TAGCM 
care, în anii din urmă în 
acești ani plini de rodni
cie ai unei epoci de mari 
înfăptuiri sub ■ conducerea par
tidului, a transformat orașu! 
într-o așezare modernă. cu 
care locuitorii se mîndresc pe 
bună dreptate. Cu gîndul mun
cii, al dorinței de a răspunde 
chemărilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la cotele 
înaltei exigențe comuniste, în- 
tîmpină azi colectivul și Con
ferința Națională a partidului.

„Dar noul înseamnă pen
tru noi — ne spune Ni- 
colae Marian, președintele a- 
soclației sportive — și o nouă 
calitate a vieții, in acest sen» 
educația fizică, turismul șl ce
lelalte activități specifice, de 
masă și de performanță, cu un 
rol bine definit, iși aduc un 
aport substanțial Ia educarea 
tinerilor, a tuturor oamenilor 
muncii din întreprinderea 
noastră".

într-adevăr, pentru repor
ter a surprinde diversele as
pecte ale activității sportive 
este o încercare suficient de 
dificilă, pe „agenda de lucru" 
figurînd zilnic numeroase ac
țiuni. în care sînt angrenați

zeci de muncitori, tehnicieni, 
ingineri, dornici de a petrece 
o parte din timpul 
compania voleiului, 
lui, a popicelor sau a schiului. 
„Pentru aceasta - 
Tiberiu Bidiga, 
sportiv principal ____ ___
de o bază corespunzătoare, și, 
înainte de toate, de oameni 
inimoși, care se află permanent 
alături de noi, mobilizînd, or- 
ganizînd, participind cu entu
ziasm tineresc la toate între
cerile". ȘL, pentru că a venit 
vorba de întrecerile care se 
desfășoară la Secția de pro
ducție industrială depozite, la 
Biroul central, la Secția de

liber în 
a fotbalu-

intervine 
instructor 
dispunem

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag 2-3)

ÎN PERMANENTĂ ACTUALITATE PRACTICAREA
SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

9
GIMNASTICII LA LOCUL

ÎN ÎNTÎLNIRI
Echlpa reprezentativă de lupte 

greco-romane a țării noastre a 
participat la cîteva competiții 
internaționale tn Suedia. In in- 
tîlnirea cu fo-rmațla similară a 
țării gazdă, disputată în locali
tatea Boden, sportivii români au 
obținut victoria cu 6—3, pune- 
tel» învingătorilor fiind realiza
te de Miliat Cismaș, Nicolae 
Zamfir, Constantin Uță, Petre 
Cărare. Iile Matei și Vasile An
drei.

La Haparanda a avut loc un 
turneu internațional la care au 
fost prezenți 118 concurenți din 
zece țări, mulțl dintre partici
pant! fiind medaliați ai Cam
pionatelor Mondiale șl Europene 
din acest an Tn rindul acestora

Azi și mîine, etapa a 16-a in Divizia A la fotbal

INTERNATIONALE
s-au aflat și șipte campioni 
mondiali al ediției 1987 (Fran
ța). Dovedind o formă bună de 
concurs sportivii români au 
obținut succese r marcabile: Pe
tre Cărare (68 kg) șl Sorin H-er- 
țea (82 kg) s-au clasat pe locul 
I la oategoriile lor. în finală 
reușind să-l învingă pe cam
pionii mondiali A. Abaev (loc I 
C.M. 1987) și M. Mamlașvill (clș- 
tlgător al centurii mondiale în 
anul 1986 la cat. 74 kg) — ambii 
U.R.S.S.

Vasile Andrei (100 kg) s-a si
tuat al doilea, iar Mihai cismaș 
(52 kg). Nicolae Zamfir (57 kg). 
Anton Arghlra (74 kg). Iile Ma
tei (9. kg) și Ion Grlgoraș (130 
kg) au ocupa locul 3

£

Formă organizată de practi
care zilnică a exercițiilor fizi
ce. gimnastica la locui de 
muncă ocupă un loc prioritar 
în tot mai multe unități eco
nomice din Capitală. Aceasta, 
prin rodnica activitate, ce o 
desfășoară Consiliul Municipal 
București pentru Educație Fizi
că și Sport, in 6trinsă colabo
rare cu Consiliu] Municipal 
București al Sindicatelor și cu 
concursul nemijlocit al unor 
specialiști din cadrul Institutu
lui de Educație Fizică și Sport, 
în speță al colectivului cate
drei de gimnastică, precum și 
al Dispensarului pentru spor
tivi al Municipiului București.

Tn acest sens, ultimii ani au 

fost punctați de o suită de ac
țiuni organizate în mari unități 
economice, care au reușit să 
generalizeze și să permanenti
zeze gimnastica la locul de 
muncă. Printre acestea se află 
și unități din rețeaua comer
cială a Capitalei, magazinele 
universale „Unirea". „Bucur-O- 
bor“ și, recent, „Victoria", aco
lo unde, cu concursul consiliu
lui asociației sportive Spartac 
(secretar, prof. Ion Iaru) a a- 
vut loc „una dintre cele mai 
reușite acțiuni de acest tel. din 
ultima vreme", cum aprecia 
Nicolae Stancu, președintele 
C.M.E.F.S. Bucurați.

O apreciere la care subscriem, 
de vreme ce a fost realizată cu 
participarea TUTUROR anga
jatelor. în frunte cu con
ducerea unității (directoare e- 
conomista Aneta Duca) tn 
schimbul I (de la ora 6.43 — 
6.50). la toate nivelele mawri-

îndrumarea unor in- 
excelent pregătite 
asociației sportive

o acțiune-model",

nului, sub 
structoare 
prin grija 
Spartac.

„A fost 
cum ne spunea Vasile Cod rea. 
președintele Comisiei sport-tu- 
rism a Consiliului Municipal 
București al Sindicatelor, ia 
care au luat parte, alături de 
activiști reprezentînd toate 
sectoarele Capitalei, multi al
ții care răspund de organizarea 
gimnasticii la locul de muncă 
într-o serie de importante uni
tăți bucureștene (I.M.G.B., Se
mănătoarea, UREMOAS, Meta
lul 23 August, Autobuzul. Re
publica, Electronica industrială, 
Mecanică Fină, I.C.T.B., Vul
can, Electromagnetica. I.R. U.C„

Tiberiu STĂM A

(Continuare tn pag 1-3)

PARTIDE ECHILIBRATE Șl IN DERBY Df TRADIJIE, RAPID-STEAUA
® Pe Stadionul Victoria, o promițătoare partidă intre ocupantele locurilor 4 ți 5 • La Craiova, 

Universitatea e favorită * Un meci de atracție la Cluj-Napoca între actuala ți.. fosta echipă a 

'u‘ Remus Vlad • La Bacău, F.C.M. întilnețte o formație în plină ascensiune, neînvinsă de patru 

etape • In Giulețti, Rapid are din nou o misiune dificilă, de data aceasta in fața liderului • 

• Pe Stadionul Dinamo, un meci de „podium**, adică locurile 2 cu 3 * Sucevenii in fața unui 

atac în vervă; se așteaptă replica lui Cașuba • La Timițoara, între atacurile „tinereții" ale lui 

«Poli" și contraatacurile pitețtene • La Tg. Mureș, un semn de întrebare : va rezista apărarea

Sportului in fața „trioului" Ciorceri — Fanici - Craiu î

La Craiova și la București

MECIURI ATRACTIVE iN C.C.E. LA VOLEI

CLASAM tNi

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Oțelul
4. Flacăra
5. Victoria
6. Univ. Cv.
1. F.C. Olt
8. F.C. Argeș
9. „Poli" T.

10. Corvinul
11. ASA Tg. M
12. U. Cluj-N
13. S.C. Bacău
14. FCM Bv.
15. Sp. Stud.
16. Rapid
17. Petrolul
18. C S M Sv,

16
15
15
15
15
15
15
15
16
14
15
15
15
15
14
15
15
15

14 2 0 62-10 30
13 1 1 36 11 27
825 22-16 18
744 17-16 18
816 25-19 17
6 3 6 23-24 lî
717 21-32 15
546 16-18 14
547 18-21-14
617 27-24 13
6 1 8 26-31 13
4 5 6 16-22 13
366 15-27 12
3 5 7 21-21 11
137 14-23 11
348 12-24 10
348 12-28 10
3 3 9 15-34 9

București :

Craiova: 
Cluj-Napoca 
Bacău : 
București :

pus este destul de puternică și 
•nai ales obișnuită să produ
că surprize, cum a fost cea din 
ediția trecută a CCE. cînd a 
învins în deplasare cu 3—1 o 
echipă de prim r ng în voleiul 
european de club, pe Dyiiamo 
Berlin, de care abia a fost eli
minată la punctaveraj ! Deci, 
mare atenție în abordarea jo
cului t De reținut, din datele 
oferite de meciul de la Sneek 
că olandezele, după ce au ciș- 
ligat primul set (de la 9—11). 
au condus și in următorul cu 
3—1. dar 4 puncte consecutiv 
-ealizate din serviciu de către 
Eugenia Cotescu au schimbat 
balanța psihică a confruntării 
soarta setului și apoi a meciu- 
ui. In întîlnirea de azi de la 
Craiova va fi. probabil folo- 
ș’t i ceia si sextet victorios la 
Sneek : Mirela Zanfir, Mirela 
B-\1escu. Eugenia Cotescu. Mo- 
oica Șusman. Ioana Cotoranti. 
Tanța Drăgoi (Carmen Cuej-

Aurelian BREBEANU

Interes mare, justificat, pen
tru meciurile-retur pe care re
prezentantele voleiului nostru 
le susțin.' astăzi și mîine in 
C.C.E. La Craiova, unde cam
pioana de fete a țării noastr» 
Universitatea C.F.R.. va sus
ține manșa a 'oua a intîlnirii 
cu Avero Olympus Sneek. va 
fi cu siguranță greu să se mai 
găsească astăzi după-amiază 
(ora 17,30) vreun loc liber în 
Sal Sporturilor. Cu atît mai 
mult cu cit voleibalistele lo
calnice. Învingătoare cu 3—1 
în partîda-tur. au mari șanse 
de calificare în penultima fază 
a competiției continentale, iar 
publicul craiovean și-a dovedii 
în multe alte prilejuri atașa
mentul pentru- echipa care s 
adus în Bănie primele titluri 
(două consecutiv) de campi
oană la volei.

Echipa pregătită de prof, lor 
Constantinescu și Ad. Cotaranu 
este, desigur, mare favorită 
dar — după cum ne mărturi
sea vicepreședintele c’t'i»ului 
Universitatea, Marian Geor
gescu, la întoarcerea din O- 
landa — formația Avero Olym

PROGRAMUL ETAPEI -------
Astăzi

VICTORIA - FLACĂRA 
(stadionul Victoria)

Mîine
UNIVERSITATEA - PETROLUL

- CORVINUL
- F.C.M. BRAȘOV
- STEAUA 

Giulețti)
- OȚELUL

„U«
SPORT CLUB 
RAPID

(stadionul
D NAMOBucurești :

(stadionul Dinamo)
Suceava :
Timișoara : 
Tg. Mureș :

Toate partidele vor incepe

C.S.M. 
„POL!" 
A.S.A.

- F.C. OLT
- F.C. ARGEȘ
- SPORTUL STUDENȚESC 

Io ora 13.
(Continuare tn pag 2-3)



in intimpinarea Conferinței Naționale a partidului
■—!■■■■...........    ' ................ " T-» ll.ll—

NUMEROASE Șl
în toate județele tării a con

tinuat seria manifestărilor 
sportive dedicate celor două 
evenimente sărbătorești din 
.viața întregii țări — Conferin
ța Națională a partidului si 
aniversarea a 40 de ani de la 
proclamarea Republicii. Cores
pondenții noștri relatează:

BACAU. Comitetul județean 
al U.T.C., C.J.E.F&. Consiliul 
pionierilor și casele pionierilor 
și șoimilor patriei au organizat 
în județ concursuri de șah și 
tenis de masă pentru fete și 
băieți, la care au luat parte 
peste 28 000 de tineri muncitori 
și elevi. în aceeași perioadă. în 
municipiul reședință de județ 
s-a desfășurat o competiție de 
volei pentru elevii claselor V— 
VI și VII—VIII, iar la Buhuși. 
o întrecere de handbal, cu 
participarea echipelor Confec
ția București. C.S.M. Sibiu. 
Știința Bacău și Textila Bu- 
huși. (S. NENIJA).

(Urmare din pap. 1)

utilaj . și transport, ia -Antre
priza 1 și 2, să spunem că pe 
„calendarul competițional" au 
figurat în acest an 107 acțiu 
la care au luat parte sute de 
muncitori. Cele mai îndrăgi 
te sporturi : fotbal cros șah 
tenis de masă, tenis inot. 
popice, volei, iar printre ani
matorii acestor activități La- 
disiau Deneș, Anton Gyorgy. 
Adrian Bădic, Viorel Oacheșu 
loan Roșea, Dan Ioan, Ioan 
Bretselean, Ioan Ocneanu. Va- 
sile Pop ș.a., ale căror inițiati
ve sînt apreciate de colegii de 
muncă. Așa se face că și în 
întrecerile de la nivelul jude
țului, la cele interjudețene sau 
departamentale sportivii de la 
TAGCM s-au aflat deseori în 
frunte, în vitrina cu trofee a- 
dunîndu-se numeroase mărtu
rii ale victoriilor obținute. ,-U- 
nui constructor i se cere, fi
resc, și o pregătire fizică deo
sebită. Iată, pentru ce toate

În Capitală și la Cluj-Napoca

STEAUA - DINAMO Șl „U" —VOINȚA, 
DERJYURILE BASCHETULUI ROMÂNESC

Sezonul competițlonal al anului 
în curs se încheie la baschet 
în mod deosebit de atractiv, 
prin programarea în cadrul e- 
tapei a X-a a Diviziei A a tra
diționalelor meciuri-derby Stea
ua — Dinamo la băieți și Uni
versitatea Cluj-Napoca — Voința 
București la fere. Sînt partide 
în care se întîlnesc principalele 
candidate la titlurile de campi
oane ale țării șl care prileju
iesc, de regulă, întreceri viu 
disputate, spectaculoase, cum 
dorim să se petreacă ' de as
tă dată, în sala Floreasca șl în 
Sala sporturilor din Cluj-Napo
ca. Referitor la întîlnlrea dintre 
Steaua și Dinamo, amintim că 
în meciurile din turul al com
petiției cele două fruntașe ale 
baschetului din tara noastră au 
oferit jocuri de reală atractivi- 
tate. cu captivante răsturnări 
de scor iar după fluierul final

MÎINE - „PREMIUL

SPERANȚELOR44
în fiecare ar, în apropierea 

sTrșitulul de stagiune hipică, 
este programat ..Premiul Spe
ranțelor", rezervat ajutorilor de 
antrenori, dintre tare se aleg 
viitorii conducători de formații. 
In acest an respectivul premiu 
va fi disputat în rpuniunea de 
mîine, cu o participare selecta, 
remarcindu-se printre concurențl. 
driveri ca N. Simton V. Popa 
O. Dumitru, N. Sandu. I. Cră
ciun, c. Iorga R. Arsene, V. 
Mihai. S-ar putea însă ca în
vingătorul să fie un altul, de 
pildă M Ioncscu, O. Grlgore 
sau C. Iorga. Alergarea suscită 
un real interes, cîștlgarea ei e- 
chivalînd cu un titlu de cam
pion.

Dintre caii de clasă care vor 
participa la întrecerile de mli- 
ne enumerăm pe Răsad, Sorel. 
Melinte, Recrut. Craidon. Rul- 
bist care se. află înscriși i în 
cursa rezervată antrenorilor și 
care vor oferi, desigur, o aler
gare spectaculoasă, chiar dacă 
timpul nu este favorabil. Con
semnăm, de asemenea existen
ța mai multor reporturi la di
verse jocuri, ceea ce va atrage 
prezența unui numeros public.

A. MOSCU

ENTUZIASTE COMPETIȚII OMAGIALE
CARANSEBEȘ. Terenurile și 

sălile de sport din localitate 
au găzduit numeroase întreceri 
la care au fost prezențl tineri 
și tinere cu frumoase posibili
tăți de afirmare. Iată și cîțiva 
dintre aceștia : Mariana Cara- 
bin, Sorin Popescu, Claudia 
Bonici (toți de la Școala nr. 1) 
șl Sorin Radu (Liceul pedago
gic) la cros. Liliana Pctria 
(Școala nr. 8) Florin Va
cant (Școala nr. 2). Oli
via Mărăcine și Șerban Ra
du (Lie. de matematică-fiz'căî 
la șah. (N. MAGDA).

BUCUREȘTI. In sala „23 Au
gust". in organizarea comisiei 
de handbal a Sectorului 4, azi 
după-amiază șl duminică se va 
disputa o atractivă competiție 
masculină cu participarea unor 
echipe din Capitală (inclusiv 
Sectorul Agricol Ilfov) și din 
județele învecinate (Dîmbovi

CONSTRUIM PENTRU PREZENT
campionatele asociației sau ce
lelalte acțiuni vin în sprijinul 
nostru, al producției, contri
buind prin mijloace specifice la 
întărirea capacității de muncă 
a membrilor colectivului*" — ne 
spune Ladislau Deneș, directo
rul tehnic al acestei mari .uni
tăți mureșene.

Dar. cum de la sportul de 
masă la cel de rformanță 
nu este adesea decît un pas, 
asociația Constructorul se face 
remarcată și prin rezultatele 
obținute în cadrul celor șapte 
secții, dintre care tenisul de 
masă, halterele, luptele, popi
cele și polo au reprezentanți 
la nivelul campionatelor divi
zionare, iar medaliile de aur 
și argint obținute de Kinga 
Lohr la „europene" și la Bal
caniada de tenis de masă sau 
titlurile cucerite de juniorii 
halterofili la Campionatele Na
ționale constituie un motiv de 
mîndrie șl satisfacție, o plat
formă pe care „cu toții dorim 
să construim succesele vii
toare".

al partidei secunde steliștii s-au 
instalat în fruntea clasamentu
lui doar datorită diferenței de 
7 puncte la coșaverajul direct 
(Steaua — Dinamo : 80—90 și 
93—76) In orașul de pe Someș, 
foarte tinăra echipă locală (cu 
multe junioare în componență) 
va încerca să se revanșeze (du
pă 0—2 la București) în fața e- 
vident mai experimentatei for
mații bucureștene. Tot în etapa 
de azi șl mîine are loc întîlni- 
rea dintre Rapid București șl 
Dinamo I.M.P.S. Oradea, ambe
le candidate la calificarea în 
grupa valorică 1—4 a turneului 
final al Campionatului Național.

Programul etapei — masculin. 
GRUPA 1—6 : Steaua — Dinamo 
București (locurile ocupate în 
clasament : i șl respectiv 2 ; 
rezultate anterioare : 1—1) Ra
pid București — Dinamo 
I.M.P.S Oradea (6—4 • 0—2) ;

LA MANTINELĂ
• FINALA CUP - EUROPEI 

va aver loc tatr-. 4 și 8 mai 1S88 
eu participarea echipelor clasa
te pe '.ocul 1 în turneele preli
minare: Tesla Pardubice (Ceho
slovacia), Liiga Tappara (Fin
landa). Ț.S.K.A. Moscova 
(tr.R.S.S. și I. F. Bjflrkloven 
(Suedia;.
• PORTARUL, a cărui presta

ție e cel mal ad-«ea decisivă în 
obținerea victoriei, este singurul 
jucător can- nu are voie să pă
răsească gheața decît la pauzele 
dintre reprize (afară de cazul 
unei accidentări, firește). înain
tașii și fundașii se schimbă în răs- 
timpuri. Printr-o hotărîre a Con
gresului F.I.H.O., portarului 1 se 
permite să-ri agațe în interiorul

ȘTIRI DIN ȘAH
• La Constanța s-a desfășurat 

finala pe țară a celei de a It-a 
ediții a „Cupei Centrocoon**. 
Titluri. - au revenit Iul Zicu 
Costieă (Sectorul agriool Ilfov) 
la masculin și Mariana ■ loslf 
(Călărași) la feminin.
• A.S. Calculatorul organizea

ză duminică ora 9,30, în sala 
din sti. 13 Decembrie 21 un 
concurs de șah-f, lger, descli's 
tuturor categoriilor de jucători. 
Tot duminică șl 'a aceeași oră, 
în sala I.T.B. din str. Lipscani 
21 maestrul internațional lulius 
Armas susține un simultan. 

ța, Prahova, Teleorman). (N. 
STAN).

BIRLAD. în localitate a 
avut loc un reușit cros la 
care au participai peste 2 000 
de tineri și tinere din liceele, 
întreprinderile și instituțiile 
bîrlădene. La licee, primul loc 
a fost ocupat de Mihaela Lun- 
gu (Lie. Ind. nr. 2), Dan Tă- 
nase (Lie. Ind. nr. 1) și Cătălin 
Kusu (Șc. nr. 10), la categoria 
15—16 ani, și Liliana Pinten 
(Lie. Ind. nr. 1), Valeriu Fru- 
muz (Liceul Gh. Roșea Codrea- 
nu) la categ. 17—18 ani. Pe în
treprinderi și instituții, locul 
întii a revenit Georgetei Du
mitru (întreprinderea de vigo- 
nii) și lui Aurel Aniței (Oco
lul Silvic). Mîine, în munici
piu, se va desfășura o compe
tiție similară destinată școlilor 
la care vor participa peste 
1 500 de elevi și eleve. (FI.
ȘCHIOPU).

La TAGCM Tg. Mureș se fo
losește mult cuvîntul „a con
strui", ca un laitmotiv al în
tregii activități. Și este nornial. 
„Pentru noi el este sinonim 
cu a înfăptui și pentru prezent, 
și pentru viitor. Ceea ce facem, 
acum, azi, înseamnă un prezent 
al marilor cuceriri, dar un 
prezent gîndit pentru mîine. 
pentru viitorul nostru, al tării 
întregi — spune cu mîndrie 
ing. Mircea Birău, directorul 
trustului — așa cum va fi el 
prefigurat și la Conferința Na
țională a partidului. Iată de 
ce sîntem hotărîți să ne în
deplinim la cel mai înalt nivel 
toate angajamentele, ințelegind 
prin aceasta să acționăm 
în spirit revoluționar în 
toate sectoarele vieții eco
nomice și sociale din în
treprinderea noastră". Și, așa 
cum îi cunoaștem pe con
structorii mureșeni, sîntem 
convinși că ei vor continua să 
muncească azi cu același avînt 
pentru viitorul luminos de 
mîine al patriei.

GRUPA 7—12: Balanța, C.S.U. Si
biu — Farul C.S.Ș. 1 Constan • 
ța (7—9 ; 0—2) ; C.S.U. T.A.G.C. 
Ind. Brașov — Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Lași (11—12; 1—1), RAMI- 
RA Bala Mare — ELECTROBA- 
NAT Timișoara (10—8; 0—2); fe
minin, GRUPA 1—6: Universita
tea C.S.Ș.. Viitorul Cluj-Napoca 
— Voința C.S.Ș. r. București (2—1; 
0—2), Politehnica Mine-Ener- 
gle București — Olimpia Bucu
rești (6—4; 0—2). Chimistul 
C.S.Ș. Bm. Vîlcea — Rapid C.S.Ș. 
5 București (3—5; 2—0); GRUPA 
7—12: Metalul I.M.P.S. Salonta — 
Politehnica C.S Ș. Timișoara 
(11—10: 0—2) Comerțul C.S.Ș. 
Tg. Mureș — C.S.U. Prahova 
Ploiești (8—9 1—1).

Programul meciurilor din Ca
pitală — SALA FLOREASCA, 
sîmbătă de Ia ora 11, duminică 
de la ora 9: Politehnica — Olim
pia (f), Steaua — Dinamo (m); 
SALA RAPID, de la ora 16 și 
de la ora 10 30: Rapid — Dina
mo Oradea (m) • duminică la 
ora 9 are loc partida Rapid II 
C.S.Ș. 5 — Confecția C.S.Ș. Foc
șani, fem. Diy. B: SALA CON
STRUCȚIA duminică de la ora 
9: Automatto- — Mecanica
C.S.S. Mediaș (mase., Div. B), 
Politehnica — URBIS (mase., 
Div. B).

plasei porții un flacon de plas
tic cu ceai sau altă băutură re
confortantă. Singura condiție e 
ca, prin folosirea acestuia, por
tarul să nu întîrzie cumva des ■ 
fășurarea jocultil.
• CASCA DE PROTECȚIE vor 

purta nu numai jucătorii, ci și 
arbitrii. Ea va avea culoarea 
neagră ș' ea fi asigurată purtă
torilor ecusonului de „arbitru 
international’* prin grija federa • 
ției internaționale.

« TURNEUL FINAL pentru 
locurile 1—4 a. Diviziei A I se 
va desfășura după următorul 
program — 22—28 dec.: Steaua — 
Dinamo (București) și Sport 
Club — Dunărea (Miercurea 
CIuc); 8—9 ian.: steaua — Du
nărea (Buc. și S.C. — Dinamo 
(M, Ciuc) • 1-5—16 lan.: steaua — 
S.C. (Buc.) si Dinamo — Dună
rea (Buc.); 22—23 ian.: Dinamo — 
S*eaua (Buc.) și Dunărea — S.C. 
(Galați); 29—3(1 ian.: Dunărea — 
Steaua (Galați' și Dinamo — 
s.c. (Buc.): 5—6 febr.: S.C. —
Steaua (M. Ciuc și Dunărea — 
Dinamo (Galați), (M.C.l

■' __.uu-.^agi*a8?iT'iwiii» mi...

PENULTIMA ETAPĂ
Penultima etană dublă a eam- 

nionatului de polo (în sezonul 
viilor fiind programate turnee fi
nale) se dispută azi si mîine. în 
natru orașe. în Capitală, bazinul 
Floreasca găzduiește întîlnirile 
dintre C.S.U. T.M.U.C.B. și Rapid 
București, programate de Ia ore-

Cupa U. N. C. A. P. Ia popice

O REUȘITA DEPLINĂ

in

Intr-un cadru organizatoric 
reușit asigurat de CJ.E.F.S. Ga
lați, la arena Voința din looali- 
tate s-a desfășurat timp de 
două zile turneul final al Cupei 
U.N.C.A.P. la popice. La startul 
acestei populare competiții dt 
masă rezerv?tă cooperatorilor 
dit agricultura noastră socialis
tă și aflată la a XII-a ediție, 
s-au aliniat 120 de Analiști din 
39 de jude e ale țării (a sur- 
prins neplăcut absența reprezen- 
tativelor județelor Bihor șl Tul- 
cea !).

Ardoarea , ou care popicarii 
șl-au disputat trofeele puse . în 
joc, nivelul tehnic și spectacular 
— surprinzător de ridicat — la 
care se adaugă buna organizare

O convingătoare demonstrație a modului cum trebuie executat 
programul de gimnastică la locul de muncă Foto: Gabriel MIRON

PRACTICAREA GIMNASTICII 
LA LOCUI DE MUNCA

'Urmare din pag . I)

I.T.B., Construcții etc.), de un
de a rezultat un foarte util și 
necesar schimb de experiență.

De bună seamă că este de 
salutat inițiativa organizării, 
prin rotație, a unor astfel de 
acțiuni destinate să populari
zeze gimnastica Ia locul de 
muncă, să reliefeze modul cum 
exercițiile fizice — selecționa
te și predate după o anumită 
metodologie, care ține seama 
de specificul activității de pro
ducție — contribuie Ia întări
rea sănătății, la asigurarea 
unei dezvoltări fizice corecte, 
la refacerea după efort și la 
creșterea capacității de muncă.

în cazul întreprinderilor din 
rețeaua comercială a Capitalei 
și ale unităților subordonate a- 
cestora, este de semnalat și o 
altă inițiativă foarte valoroasă 
a asociației sportive Spartac 
București: editarea unei bro- 
șuri-pliant cu tema „Modalități 
de practicare a gimnasticii la 
locul de muncă în întreprinde
rile și unitățile comerciale**, 
care cuprinde complexe de 
exerciții aflate nu numai la în- 
demîna instructoarelor, ci și ia 
dispoziția angajatelor care 
doresc să le efectueze indivi
dual, acasă, dimineața, la în
viorare, sau seara. înainte de 
culcare. O broșură — pliant 
elaborată de dr. W. Wagner, 
directorul Dispensarului pentru 
sportivi din Municipiul Bucu
rești. in colaborare cu două 
specialiste în materie, profe
soarele Cornelia Voiculescu și 
Gabriela Iordan și care — cum 
am aflat, prin sondajele la ca
re am luat parte— au a juns la 
TOATE colectivele din această 
rețea. O măsură inspirată a a- 
sociației sportive Spartac, care 
oferă celor ce practică gimnas
tica la locul de muncă un in
strument de lucru foarte acce
sibil.

Pornind de la o asemenea 
inițiativă, considerăm că și în 
alte colective mari (23 August. 
I.T.B., UREMOAS. Republica 
etc.) ar trebui să existe bro- 
suri-pliante asemănătoare, cu 
exerciții legate de specificul 
unor profesii, ceea ce ar con
stitui o invitație la gimnastica 
la locul de muncă (și chiar la 
practicarea ei individual, aca
să). un argument în sprijinul 
extinderii și generalizării aces
tei activități de o mare utilitate 
socială.

wtmiBiwnimwmi ui 1,111 un, — ■ -

DUBLĂ LA POLO
le 12 și, respectiv, 11. Cțișul Ora
dea se deplasează la Clui-Napo- 
ca. pentru iociurile cu Voința. Di
namo la Timișoara, unde întil- 
neste ne Industria Lînii din lo
calitate. în timn ce Steaua evo
luează la Arad, în compania e- 
chipei Vagonul. 

a întrecerilor au constituit atri
butele unei depline reușite.

Clasamente, pe echipe (forma
te din doi băieți și o fată): 1) 
Timiș — 1216 p.d., 2) Galați — 
1204 p.d. 3) Satu Mare — 1200 
p.d., 4) Cluj — 1192 p.d. 5) Alba 
— 1183 p.d., 6) Suceava și Pra
hova — 1182 p.d.; individual: 1) 
Leontlna Fekete (Cluj) — 408 p.d., 
2) Sanda Deheleanu ț-.mlș) 407 
p.d 3) Llea Ștefan (Galați) 400 
p.d.; 1) Vasile Irme (S'atu Mare) 
441 p.d 2> Ioan Fazek^ (Să
laj) 428 p.d 3) Nicolae Oniga 
(Alba) 426 p.d.

Organizatorii au mat atribuit 
două cupe pentru cei mai teh
nici sportivi: Ion Fazekaș (Să- 
la1i si Melania Pasenyl (Arad).

Telcmac SIR1OPOL, coresp.
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Du Dă DreU 

te joi după- 
diividuală a 
blican rezerv 
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rantă si do 
totalizînd ci 
gistrate în 
performanță

LA E
' Pe arena 

au început ’ 
rile finale h 
cadrul Can 
ale juniorih 
juniorii can 
ma reuniun 
tate modest 
manșele _iz 
cam mult d 

în urma c 
gramate în 
samentul s 
1. Sandu G,

Bogată activitate 1

MAI MULTE ECHIPE
Campionatele primei divizai 

programează astăzi si mîine 10 
partide în cadrul etaoel a IX-a. 
Dintre întîlnirile feminine se de
tașează cea din Capitală, dintre 
bucurestenele Dinamo si Rapid, 
dar si celelalte 4 meciuri stau 
sub semnul echilibrului, oaspe
tele fiind în stare de replici pu
ternice. La masculin, de aseme
nea. cîtev-a echipe aflate în de
plasare pot pretinde cîte două 
puncte (Dinamo București, El- 
cond Dinamo Zalău si Explorări 
Motorul Baia Mare), dintre gaz
de C.S.M.U. Suceava și Dinamo

Viltt^'ul Bac 
rite. Dar ia 
al etapei :

FEMININ 
cit Craiova. 
Rapid Buci 
ora 11), C 
Flacăra Rc 
Constanta - 
si Penicilin? 
(partida Un 
iova — Știi 
tat ioi : rez 
brică).

MASCULII
Bacău — Tre

ÎNTRE DOUĂ ETA
în cursul acestei săptămini s-au 

jucat o serie de partide restante 
sau programate în devans din 
campionatele Diviziei A de vo
lei. Iată amănunte :

CHIMIA RM. VÎLCEA — ȘTIIN
ȚĂ BACAU 3—2 ((17. —8, 9, —10, 
13). Meci eu o desfășurare dra
matică. în care vîlcencele au reu
șit prima lor victorie în actualul 
campionat. De remarcat că echi
pa locală a condus cu C—4 în se
tul al patrulea, pe care l-a pier
dut. în schimb. în setul decisiv, 
a refăcut de la 3—8 si. finalmen
te, a cîștigat. Evidențiate : Ca
melia Iliescu. Volodea Cebuc,

Marilen” D
Oltean
(fi. b a

UNIVERS I 
ȘTIINȚA B 
Oaspetele, d 
lui loc în 
foarte ușor 
aici pregăti 
a face fată 
Remarcate 
Mirela Boj 
și Carmen 
C. Opaiț s 
POVICI. co

FARUL C 
MO BUCUI 
Joc snectac

REZULTATE DIN l
Divizia B-tineret de volei a 

programat etapa penultimă a 
turului II, în care s-au înregis
trat rezultatele :

FEMININ — seria 1 s 
a.C.m.r.i.C. Piatra Neamț — 
Metalotehnica Tg. Mureș 2—3 
Filatura Fălticeni — Hidroteh
nica Focșani 3—1, Penicilina II 
Iași — Toplitana Toplița 0—3 ; 
seria a Il-a î A.S.S.U. Craiova — 
CHIMPEX Constanța 2—3, Co
merțul Constanța — BRAICONF 
Brăila 3—0, Chimia Țr. Măgureie 
— C.S.M. Oțelul Tîrgoviște 0—3 , 
seria a IH-a : Calculatorul Bu
curești — Metal 33 București 
3—0, I.T. București — C.P. Bu
curești 3—0, Spartac STIROM 
București — Voința București 
0—3 4 seria â IV-a : „Poli44 Tim<‘

șoara — C 
„U44 Electr 
MARATEX 
mătura 3 
Caransebeș

MASCUL. 
Tîrgoviște 
lăți 3—1, C 
Gloria Tul< 
goviște — 
seria a II- 
Ploiești — 
rești 0—3, 
I.O.R. Buci 
curești — I 
seria a III 
beș — LA 
3—0, Oltul 
Arad 3—1, 
Groza — 
3—0 : seria

MECIURI ATRACTIVE i
t Urmare din vag i

dea nu), între rezerve figurină 
Vioreta Barcan, Liliana Po
pescu. Carmen Titiliuc și Mi
rela Cazangiu. Partida va avea 
ca arbitru principal pe iugos
lavul M. Mijici.

Atractivă se anunță și in- 
tîlnirea-retur, pe care o 
va găzdui mîine, de la ora 14, 
sala Floreasca din Capitală, 
dintre campioana de băieți a 
țării noastre Steaua București

— Și
T.S.K.A. » 
fundă pra 
tiva U.R 
Europei. T 
chipei mo: 
mai puțin 
fără a-1 
Savin, pin 
1 în lume 
turisea an 
Ia Bartha, 
Ț.S.K.A.
Kuznețov,
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i po •

fida repetatelor asalturi, oină la 
penultimul schimb, cînd preia 
conducerea brașovean ca Maricica 
Radu, cu 821 p.d. (413+408). In 
ultima serie pe pistă au intrat 
Constanta Nută (Voința Ploiești). 
Georgeta 
rești). 
cava Molid Vama) 
mesz 
lidera calificărilor 
Fiind __ ____
principalele favorite 
multă vreme „umăr la umăr", au 
lansat bila cu precizie la ..man
șele pline", sau au rezolvat cu 
siguranță figuri dificile la ,.izo- 
late’-. toate _11_ 2 _____1_._
public. Cu un plus de tehnică 
în manșele
Adriana Antonesei a repetat cel 
mai mare rezultat al reuniunii 
finale — 421 și. adunate cu cele 
43? de p.d. din ajun, a totalizat 
853 p.d., dobîndind pe mer titlul 
de campioană pe anul 1987.

Neacsu (Gloria Bucu- 
Adriana Antonesei (Mu

si Maria Ko- 
(Electromures Tg. Mureș). 

cu 434 p.d. 
de forte sensibil egale, ---------- au mers

fiind apreciate de

pline" (297 p.d.).

CLASAMENT FINAL t 1. Adria
na Antonesei (Mucava Molid 
Vama) 853 (421+432), 2. Maricica 
Radu (Hidromecanica Brasov) 821 
(413+408). 3. Maria Komesz (E- 
leotromureș Tg. Mureș) 821 (387+ 
434). 4. Georgeta Nea-csu (Gloria 
București) 820 (405+415), 5. Con
stanța Nuță (Voința Ploiești) 818 
(402+416), 6.
(C.S.M. Reșița)

Gicuta Pan tea
817 (421+396).

I MULTE BILE IN., GOL
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a Diviziei A

DE UNDE VA VENI SURPRIZA? Ultima etapă a turului in Divizia B

oman 
locu
ri din 
onale 
î2Pții,

nrl- 
rezul- 
tri la 
ratat 

• tară.
pro- 

, cla- 
stfel : 
îuliaș

(C.F.R. Constanța) 1654 (866 F 788), 
2. Petrișor Dumitru — Iosif 
monfi (C.F.R. Tg. Mureș) 
(838+798), 3. Florin Drăgan — 
hai Roman (Metalul Roman- 
(825+799), 4. Lucian Străin — 
rin Tomescu (Olimpia Reșița) 
1598 (795+803). 5. Valentin Buru
iană — Bebe Tudoric (Voința Ga
lați) 1549 (755+794), 6. Sandor
Maklai — Valentin Carp (Progre
sul Oradea) 1520 (8111+709).

întrecerile continuă.
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- oit- 
sti — 
îamo. 
ea — 
Farul 
Salati 
’i teșii

Cra- 
lispu- 
ă rv-

i torul
:.s.u.

Sănătatea Oradea — Explorări 
Motorul C.S.ș. 2 Baia Mare, 
C.S.M.U. Suceava — Politehnica 
Timișoara, Relonul Săvinești — 
Elcond Dinamo Zalău Si A.S.A. 
Electromures Tg. Mures — Dina
mo București (se dispută azi). 
Partida dintre Universitatea 
C.F.R. Craiova (echipă de pe a 
cărei banc5 va lipsi de-acum 
pentru totdeauna regretatul Radu 
Zamfirescu) si Steaua București 
a fost amînată pentru miercuri 
16 decembrie.- formația campioa
nă evoluînd mîine în C.C.E.
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;imu- 
cedat 
forța, 
& de 
oine. 
)are * 
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sitri :

PO-

INA- 
I, 9). 
echi-

librate în toate seturile. în 
fida scorului final favorabil 
gazdelor. Cele mai bune de 
teren : Marilena Neacșu. Mădăli- 
na Ciorbaru, Maria Enache (F), 
Dana Coșoveanu si Cristina Pîrv 
(D). Arbitri: V. Arhire si N. Con
stantin. (C. POPA, coresp.)

TRACTORUL BRASOV — DI
NAMO BUCUREȘTI 0—3 (—6,
—10, —7). Bucureștenii n-au lă
sat nici o speranță localnicilor 
____ trebuie spus, au evoluat 
sub așteptări. De la Dinamo, a 
cărui întreagă echipă a dat sa
tisfacție. s-au remarcat în mod 
special S. Pop, Rotar și Dalacu. 
în timp ce de la gazde doar Fe- 
rariu și Kosma au fost mai a- 
proape de valoarea lor. Arbitri : 
Al. Ignat si D. Dobrescu. 
GRUIA, coresp.)
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— Chimia Victoria Za tău
Explorări Motorul II Bai =3
— Electrotehnica Bistr:- 
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iyu- 
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aleț, 
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3—2, 
Mare 
ța 3—0, A.S.A. 
Tg. Mureș — 
SiiVaniei 3—1 (în etapa 
defntă, în această serie âu fost 
consemnate rezultatele:
Victoria Zalău — Silvania Șim- 
leu Sivaniei 3—0, Electrotehnica 
Bistrița — A.S.A. Electromureș 
n Tg. Mureș 3—0, Voința Alba 
Iulia — Explorări Motorul II 
Baia Mare 3—2).

Corespondenți : N. Mateescu, 
N. Ștefan, Gh. Lazăr, O. Guțu, 
FI. Dumitru, Ch. Goldenberg, 
N. Arhire, D. Corduban, N. Dan 
cin, C. Crețu, I. Pocol, O. Băl- 
teânu, I. Diaconu, M. Avanu, N 
Slagda, A. Crfșan. C. Albu.

Chimia

Sapega) este cel al reprezen
tativei sovietice. 7 
lificare avem puține, 
nea G. __ 1___ _ _
calorii noștri (Ionescu, 
și Pentelescu) Suferind 
dentari, dar vom 
facem o partidă frumoasă în 
fața valoroșilor noștri adver
sari, un joc care să satisfacă 
publicul spectator0. Steaua . va 
alinia un sextet. inițial alcătuit 
din Dascălu, Șoica, Nica» Con
stantin, Czedula și Pițigoi. Ar
bitru principal va fi V. Milo
sevic! (Iugoslavia).

„Șanse de ca
ne spu- 

Bartha, trei dintre ju- 
Spinu 
acci- 

încerca să
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Etapa a 16 -t. este dominată de 
partida Rapid — Steaua, nu 
pentru că ar fi un meci echili
brat, ci pentru că în actuala si
tuație Rapid privește spre 
„derbyul etapei" cu mari spe
ranțe, orice punct acumulat în 
disputa cu liderul însemnînd 
foarte mult — mai ales la ca
pitolul psihic — pentru jucătorii 
feroviari, angajați în lupta pen
tru rămînerea în Divizia A. Va 
fi, desigur o luptă strînsă, cu 
atît mai mult cu cit terenul 
greu poate fi un handicap pen
tru tehnicii jucători ai „oaspe
ților". Sigu că Steaua rămîne 
favorită dar Rapid nu conside
ră partida dinainte jucată. In 
perspectivă un meci cu sus
pans...

Etapa penultimă mai progra
mează un meci de mare inte
res, cel de la Tg. Mureș, unde 
A.S.A. întîlne~te Sportul Studen
țesc. Mureșenii au făcut jocuri 
bune în ultimele etape, dar stu
denții se prezin ă ©u o „moti
vație naturală" după partida cu 
Verona. Iar amintirea acelei 
partide, departe de a se cons
titui într-un motiv de recul, fa
ce să crească ambițiile studenți» 
lor bucureștenl. care nu se îm
pacă nici pe departe eu gîndul 
retrogradării, ba mai mult, vi

sează chiar și o ascensiune din 
care să se nască o nouă... Cupă 
U.EF.A.

La Timișoara, un nou meci e- 
chilibrat, deoarece F.C. Argeș 
se află din no>u în elementul 
său, contraatacul. Șansa hîrtiei 
rămîne, bineînțel s, de partea 
studenților, dar -a trebuie „con
firmată" și de atacanții piteș- 
teni, care stau mereu la pîndă, 
deseori cu succes.

La Suceava C.S.M.-U1 e hotă- 
rît să mai contabilizeze două 
puncte, pentru a reveni în re
tur cu șanse reale în lupta pen
tru evitarea retrogradării, în 
care, la ora actuală, sînt angre
nate cinci-șase echipe. Favorită, 
deed. Suceava...

După cum favorite . sînt și 
Dinamo (cu Oțelul), și MUU (cu. 
Corvinul). și S.C. Bacău (eu 
F.C.M. Brașov) și Universitatea 
Craiova (cu Petrolul).

Interesant apare meciul Vic
toria — Flacăira. cu șanse de 
ambele părți.
• Etapa a i6-i aparent fără 
mari zguduiri, poate aduce u- 
nele surprize In orice caz, a- 
matorii de pronosticuri, pe lin
gă X 2 La Timișoara, ar pune 
X la Tg. Murer și nu aromite 
șansa Corvinulul la Cluj-Napo
ca. Să vedem...

Incursiune in „eșalonul 3"

O ECHIPĂ (Unirea Urziceni) 
ȘI OAMENII EI DE NĂDEJDE

Unul dintre cei mai buni a- 
tacânți ai anilor ’70, Dudu Geor
gescu, continuă să fie un va
loros fotbalist în cel de-al trei
lea eșalon al campionatului. La 
aproape 38 de ani, Dudu este 
considerat, spre lauda lui, cel 
mai bun jucător al echipei Uni* 
rea Urziceni, formație care a 
terminat turul campionatului 
Diviziei C pe locul secund în 
seria a IV-a. După cum ne spu
nea antrenorul echipei, Ion Po
iană, care pregătește pe fotba
liștii din Urziceni în orele lui 
libere (el este medie veterinar 
la C.A.P. Gîrbovi, comună si
tuată lîngâ Urziceni), Dudu 
Georgescu — în formație de la 
începutul turului — își dezminte 
vîrsta continuînd -să joace du
minică de duminică și se află 
mereu printre cei remarcați. Șu
turile lui la poartă, incursiunile 
impetuoase la buturile adverse, 
execuțiile tehnice — mai ales — 
sînt ca și cu ani în urmă, mult 
gustate de tribune. El a jucat 
în sezonul care s-a terminat re
cent în toate cele 15 jocuri și 
a marcat 15 goluri devenind gol- 
geterul echipei în tur. Dudu 
constituie pentru toți coechipie

rii și mai ales pentru cei ti • 
neri un exemplu din toate 
punctele de vedere și el nu se 
dă înapoi în lupta acerbă cu a- 
părărdie formațiilor adverse, 
căci, se știe fundașii din „C" 
nu... iartă.

Cîteva cuvinte și despre noua 
echipă a lui Dudu, pe care a 
promovat-o antrenorul Poiană 
în cel de-a1 trel-’aa eșalon acum 
trei ani și car. se numără prin
tre cele mai bune divizionare. 
A terminat turul pe locul 2, în 
urma unei dispute aprige cu 
fosta divizionară B Dunărea Că
lărași, precum și cu cele două 
echipe buzolen?, A.S.A. (locul 3, 
o adevărată revelație a sezonu
lui de toamnă# și Chimia (po
ziția a 4-a). Unirea continuă să 
fie o echipă ’tînără, (vîrsta me
die sub 24 de ahi, eu toată „po
vara" anilor lui Dudu), deoa
rece au fost promovați ca titu
lari o serie de tineri, printre 
care și juniorii Andrei II și Sto- 
ian IT — sub J8 ani. Cu o sin
gură excepție, co-mponenții e- 
chipeî sînt localnici sau din co
munele învecinate.

Tomo RĂBȘAN

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
Un c-az, poate fără precedent, 

s-a petrecut la meciul dintre 
Valona A’ad și A.S. Sînmarti- 
nul Sîrbesc, din cadrul Diviziei 
C. unde arbitrul Titu Doroi din 
HozcuLanc s-a văzut obligat să 
elimine de p teren NU MAI 
PUȚIN DE TREI JUCĂTORI ai 
echipei gazdă ! Bineînțeles că 
nu le-a arătat degeaba cartona
șul roșu. Astfel, la un fault co
mis asupra jucătorului Vărsan- 
dru (Vagonul Arad), mingea ră- 
mînînd în posesia echipei lo
cale, arbitrul a lăsat jocul să 
continue, potrivit legii avanta
jului. Ceea ce nu l-a împiedicat 
ne Vărsandru să-1 insulte pe 
conducătorul partidei. Pe bună 
dreptate, el a fost eliminat. Alți 
doi coechipieri ai lui Vărsandru, 
Gal și Tucudean și-au lovit ad • 
versarii și au Luat și ei dru
mul tu^ei.

După meci, arbitrul de cen
tru a fost lovit de mai mulți 
spectatori, care au pătruns în 
terenul de joc, urmărindu-1 pî- 
nă la vestiare. N-au lipsit nici 
pietrele aruncate în conducăto
rul partidei, lucru pe care — 
curios ’ — cei d?i arbitri de li
nie susțin că... nu l-au văzut.

Analizînd cu surprinzătoare in
dulgență cele petrecute la Arad, 
Comisia de disciplină s-a mul
țumit să dea un... avertisment 
echipei Vagonul Arad, deși nu 
maî departe deeît luna trecută 
aceasta mai primise un... aver
tisment și 5.009 de lei amendă. 
Cum se vede avertisment după... 
avertisment ! Cei trei jucători au 
fost sancționați prscum urmea
ză : Vărsandru — 4 etape de 
suspendare, iar Gal și Tucu
dean — cîte 3 etape.

J.B.
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CONCURSURI RE • SCHI PE

■ B

VUEA PRAHOVEI
— Comisia sport-turism, 
Turism, Hoteluri și Res- 

din Bd. Republicii

Consiliul Municipal al Sindicatelor 
în colaborare cu întreprinderea de 
taurante București (agenția de turism __
nr. 68). organizează și în sezonul de iarnă, 1987/1988, cupele 
de schi pe municipiul București.

în perioada ianuarie-martie 1988 au fost programate urmă
toarei 2 concursuri:

• 30 Ianuarie—7 februarie: „Cupa U.G.S.R." și „Cupa ALFA".

• 14
FELTX,

februarie—6 martie: cupele IPROLAM, Drumarilor, 
ICT CNF IITPIC, ISPIF, ISPE, ISPH IPA, ICEMENERG.

Pentru buna desfășurare a competițiilor, organizatorii din 
institute sînt rugați să depună comenzile ferme d’n timp 
(pînă la data de 25 decembrie a.c.l.

Informații șl rezervarea locurilor de cazare în stațiuni 
asigură prin agenția de turism din Bd. Republicii nr. 
(telefon 14.08.00).

Seria i: 0 „SOSIRE" IN PLUTON
Seria a ll-a; DERBYUL ARE LOC LA. SIBIU
Seria a lll-a: SE VA DESPRINDE LIDERUL?

Mîine, ultima etapă a turului 
în eșalonul secund. Și ea pro
gram sază cîteva partide atrac
tive, Îndeosebi pentru partea 
superioară a clasamentelor celor 
trei serii, în dia-Țita pentru pro
movare fiind angajate mult mai 
multe echipe de-ît în edițiile 
precedente.

Liderul primei serii. Politehni
ca iași, cu un punct avans, se 
deplasează la Botoșani. unde 
oaspeții oîștigă foarte greu punc
te. și a doua clasată F.C. Con
stanța, are -> minune dificilă la 
Piatra Neamț Cum F.C.M. Pro
gresul Brăila și Steaua Mlzil e- 
voluează pe teren propriu, nu e 
deloc exclus ca la încheierea 
turului, toate cele patru echipe 
să fie despărțite doar de un 
punct.

Asemănător se prezintă lucruri
le și în seria a Il-a. Prima cla
sată. echipa pregătită de Sorin 
Ctrțu. joacă la Rm. Vîlcea, în

compania fo tel divizionare . A 
Chimia. Jiul, în -ehimb, nu ve
dem cum ar putea pierde vreun 
punct acasă, în fața Metalului 
București. Derbyul seriei are 
loe la Sibiu, unde Inter vi în- 
tîlnl o revelație a toamnei, e- 
chlpa din Tg. Jiu. Și în aceas
tă sene, deci, un cvartet din 
rîndurile căruia se va alege, 
probabil viitoarea divizionară A.

In sfîrșit în seria a III-a, cu 
cîteva etape în urmă se părea 
că evadarea orădenilor — cu un 
start lansat — va... demobiliza 
ne celelalte pretendente. Dar 
mereu ambițioasa Gloria Bistri
ța șl foartî tînăra și combativa 
echipă a Aradului. U.T.A.. au 
accelerat In ultima parte a tu
rului și distanta față de F.C. 
Bihor s-a redus simțitor. Mîine, 
însă ambele urmăritoare ale li
derului vor susține examene di
ficile ’n județul Caraș-Severin. 
Care dintre ele îl vor absolvi 7

ARBITRII ETAPEI
SERIA I

C.F.R. Pașoanî — Unirea Slo
bozia: T. Demian (Zalău), Cea
hlăul Piatra Neamț — F.C. Con
stanța: N. Dinescu (Rm. Vîlcea), 
Gloria Buzău — Șiretul Pașcani: 
C. Ifrim (București), C.S. Boto
șani — Politehnica Iași: V. A- 
lexandru (București), FEPA ’74 
Bîrlad — Petrolul Brăila: I. Dan- 
ciu (Hunedoara). Unirea Focșani
— Iptir Vaslui: I. Naltan (Pre
deal) F.C.M. Progresul Brăila
— Metalul Plopenl: St. Ursu 
(Suceava), Steaua Mizll — F.C.M. 
Delta Tulcea: T. Chelu (Giur
giu), Prahova C.S.U. ploiești — 
Olimpia Rm. Sărat: D. Teod«- 
rescu (București'.

SERIA A ll-a

Sportul Muncitoresc Slatina — 
A.S. Drobeta Tr. Severin: A. Co- 
mănescu (Bacău), Chimia Rm. 
Vîlcea Electroputere Craiova: 
T. Bone (Oradea) Tractorul Bra
șov — Progresul Vulcan Bucu
rești: D. Vătran (Arad), Jiul 
Petroșani — Metalul București: 
A. Ganea (Slobozia) Mecanică

Fină București — ICIM Brașov: 
A. Nicolescu (Pitești), Gaz Me
tan Mediaș — Sportul „30 ' De
cembrie": N. Gogoașe (Buzău), 
C.S. Tîrgovlște — Sportul Mun
citoresc Caraoal: L. Voros (Re
șița) Autobuzul București — E- 
leetromureș Tg. Mureș: I. De- 
culescu (Călărași), Inter Sibiu —
C. S.M. Pandurii Tg. Jiu: Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea).

SERIA A lll-a
C.S.M. Reșița — Gloria Bistri

ța: I. Tărcan (Tg. Mureș), F.C. 
Maramureș — olimpia I.U.M. Sa- 
tu Mare: M. Ștefănoiu (Tg. Jiu), 
Armătura Zalău — Dacia Meca
nica Orăștie: Gh. Ofițeru (Bucu
rești). F.C Bihor — A.S. Paro- 
șeni: Al. Rolea (București). Vic
toria F.I.U.T. Cărei — Minerul 
Baia Sprle: D. Avrlgeanu (Bucu
rești), C.I.L. Sighet — Gloria Re
șița: P. Cadar (Brașov), Metalul 
Bocșa — U.T. Arad: D. Petrescu 
(București) Chimica Tîrnăveni 
— A.S.A. Progresul Timișoara:
D. Ionescu (Ploiești). Strungul 
Arad — Sticra Arieșul Turda: 
N. Florca (Craiova).

campionatul echipelor de speranțe

DINAMO A REVENIT ÎN FRUNTE
Și întrecerile echipelor de spe

ranțe anunță un final interesant 
de stagiune. Un prim argument 
îl constituie faptul că principa
lele pretendente ia titlul de cam
pioană de toamnă — Victoria și 
Dinamo — au făcut „rocadă" în 
fruntea clasamentului, la trenă 
trecînd acum formația pregătită 
de Constantin Frățilă. Înaintea 
ultimelor două etape ale turului, 
dinamovlștii au un avans de 
două puncte față de tinerii ju
cători ai echipei Victoria. Un 
„plus doi" care conferă forma
ției Dinamo mari șanse în ten
tativa de a închei 1 în postură 
de lid’r prima parte a întrece
rii. La fel de interesantă se a- 
nunță șl disputa pentru cea de 
a treia treaptă a podiumului, 
ocupată in prezent de Steaua, 
care însă are un joc în plus. In 
calcule pentru „bronzul" toam
nei mai sînt Petrolul șl Univer
sitatea Craiova.

Aceste referiri sînt strict le
gate de ierarhia celor 18 parti
cipante. dar principala menire a 
competiției speranțelor rămîn?

BB-7KBEBBBBBS

aceei.a aduceri' 'a rampă a elt 
mai multor talente capabile să 
facă față cu succes rigorilor 
pnmei scene în momentul pro- 
movăril. La Încheierea turului 
vom trage linie și vom aduna, 
Iar rezultatul va vorbi de la 
sine desp e eficiența acestei 
competiții.

CLASAMENT
1. Dinamo 15 12 2- 1 46-14 38
2. Victoria 15 12 0 3 30-12 36
3. Steaua 16 9 2 5 42-22 29
4. Petrolu1 15 9 1 5 25-21 28
5. Univ. Cv. 15 8 2 5 38-19 26
6. F.C. Argeș 

f.c or
15 7 3 5 29-18 24

7. 15 7 3 5 21-12 24
8. Flacăra 15 7 2 6 26-29 23
9. F.C.M Bv 15 7 0 8 24-29 21

10. S.C. Bacău 15 5 4 6 16-23 19
11 Oțelul 15 5 3 7 28-28 18
12. Rapid 15 6 0 9 25 -34 18
13. Corvinul 14 5 2 7 24-29 17
14. „Poli" Tim. 16 5 2 9 19-30 17
15. Sp. Stud. 14 3 5 6 20-30 14
16. „U“ Cj.-N. W 3 3 9 15-31 12
17. A.S.A. Tg. M 15 3 2 10 14-29 11
18. C.S.M; Sv 15 3 2 10 11-43 11
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• NUMERELE EXTRASE 
I.A TRAGEREA LOTO DIN 11 
DECEMBRIE 1987. EXTRAGE
REA I: 88 43 80 55 75 58 12 27 
61 ; EXTRAGEREA a II-a: 85 
79 22 41 35 62 29 19 64. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
700.095 LEI. din care 110 516 
lei. report la categoria î- .

• După cum s» știe, mîine, 
duminică, 13 decembrie, va avea 
loc o nouă TRAGERE LOTO 2, 
PENULTIMA din acest an. De
sigur că, și de această d-ată, 
p-rticlpanțil vor beneficia ■ de 
morile avantaie oferite, îndeo
sebi de numeroasei ■ cîștiguri, din 
care nu lipsesc autoturismele 
„Dacia 1300" ș! sumele de bani 
de diverse valori. TRAGEREA 
LOTO 2 /a avea loc în Bucu
rești în sala clubului din str.

Doamne! nr. 2, mcepînd de ta 
ora 16,30. Aspecte de la opera
țiunile de tragere vor fi radio
difuzat pe programul î, la ora 
17.30. Numerele extrase vor fi 
transmise la radio și în reluare, 
pe același program, la ora 22,30 
(după emisiunea „Panoramic 
Sportiv" o dată cu rezultatele 
concursului PRONOSPORT), pre
cum s’ luni. 14 decembrie, 1-a 
ora 8 55. La efectuarea tragerii 
sînt invitați să asiste toți cel 
interesați.

« Nu uitați că ASTAZI este 
termenul limită șl pentru de
punerea buletinelor PRONO
SPORT la interesantul concurs 
al acestei săptămâni, care se aș
teaptă a se •ldica la înălțimea 
concursurilor din ultimul timp, 
atî1 în ceea ce privește masa 
partlclpanților, cît șl cîștigurile 
atribuite.



înaintea partidei cu Olanda, la C.M. de handbal feminin

DOUA VICTORII CARE ÎNDEAMNĂ LA PRUDENȚA
, BURGAS, 11 (prin ' telefon, 
de la trimisul nostru special). 
S-au disputat două etape din 
acest deosebit de puternic 
Campionat Mondial
handbal feminin — grupa 
în care reprezentativa Româ
niei — repartizată în seria C 
— a acumulat punctajul maxim 
prin victoriile din meciurile cu 
Bulgaria (18—17) și Danemarca 
(29—20)... Disputa cu handba
listele țării gazde, în pofida 
superiorității valorice a echipei 
noastre pe toate planurile, se 
îndrepta spre un final care 
ne putea scoate din cursă pen
tru locul I în serie. Relaxîn- 
du-se în minutul 43, cînd con
duceau cu 8 goluri diferență, 
elevele antrenorilor loan Bota 
și Lucian Rîșniță au pierdut 
controlul jocului în ultima pă
trime a acestuia. Greșelile fla
grante din apărare și irosirea 
incredibilă a 11 atacuri au 
permis gazdelor să refacă gol 
după gol și să se 
menlnțător de an 
sau chiar de o victorie la care 
nici cel mai optimist suporter 
al lor nu sperase.

Un alt moment care a dere
glat atît atacul cit și apărarea 
echipei noastre s-a petrecut în 
minutul 25 : pentrr un fault 
de joc, Filofteia Danilof a 
fost eliminată 2 minute. Numai 
că, în timp ce părăsea terenul 
ea a gesticulat către arbitrul 
care o sancționase si acesta, 
prompt și absolut justificat, i-a 
arătat cartonașul roșu ! Este 
vorba de o meteahnă pe care

de
B,

apropie a- 
meci egal

o subliniem spre 
pentru că iși are 
campionatul intern unde, în loc 
să se concentreze asupra 
lui, unele handbaliste se 
pă, nestingherite, de... 
traje 1

Meciul cu Danemarca 
fost mai ușor, dar examenul 
a fost trecut cu nota maximă, 
pentru că întreaga echipă nu 
și-a mai permis nici un mo
ment de relaxare sau de..; 
infatuare, rezultatul final fiind 
cel pe care îl dă valoarea : 
punînd 
primul 
noastre și-au creat situații fa
vorabile de a marca, uneori 
prin combinații excelente în 
atac, iar în apărare au mani
festat siguranță, printreun pla
sament foarte bun, prin con
tinuă mișcare, pașii tăcuți în 
față fiind prudenți, astfel în- 
cit să permită revenirea opor
tună în dispozitiv.

în sfîrșit, gîndindu-ne la vi
itoarea partidă, de simbătă. cu 
Olanda, deși această echipă a 
suferit două înfrîngeri (18—19 
cu Danemarca și 18—23 cu 
Bulgaria), este de înțeles că va 
juca pe o singură carte — vic
toria. Este clar că, deși hand
balistele noastre dețin prima 
șansă, ele trebuie să aibă în 
vedere buna pregătire tehni
că șt atletică a adversarelor, 
ceea ce obligă la un joc fără 
greșeală, pentru a evita Orice 
fel' 
fia

Corespondentă din Sevilla
luare aminte, 
sorgintea în

jocu- 
ocu- 

ar'bi-

nu a

dă
stăpînîre pe joc din 
minut, handbalistele

de surprize și a păstra șe- 
seriei.

Ion GAVRILESCU

0 „PARANTEZĂ"
Cînd aceste rîndurl sînt trans

mise, scena Teatrului „Lope de 
Vega" din Sevilla așteaptă din 
nou pe Garri Kasparov și Ana
toli Karpov, care continuă să 
țină afișul acestei neobișnuite 
stagiuni timp de două luni în
cheiate. Un veritabil record, pe 
care nici un actor dramatic 
nu-1 va putea, probabil, doborî.

Se știe această a 22-a parti- 
antepenultlma, a fost amî- 

' ‘ Kasparov.

IN APRIGUL MECI
această, „paranteză" din 
pusă prin timpul de odih-

• tn cadrul turneului masculin 
de la Tbilisi, selecționata Româ
niei a dispus cu scorul de 24—23 
(15—10) de echipa Bulgariei, Alte 
rezultate : U.R.S.S. — R. f. Ger
mania 23—17 (13—8) : Polonia — 
R.S.S. Gruzină 27—26 (16—14) ;
Spania — Iugoslavia 31—12 (15—4).

ALTE
A : Ungaria — Polonia 25—24. 
Iugoslavia — Spania 28—13; se
ria B: R.P. Chineză — Canada 
28—19, R.D. Germană-Cote 
d’Ivoire 30—10 ; seria C : Bul
garia— Olanda 23—18; seria D: 
Austria— Franța 20—18; R.F. 
Germania — Brazilia 31—11.

REZULTATE seria

dă, _____
nată la cererea Iul 
Motivul 7 Este greu de presu
pus, chiar dacă ne ghidăm după 
declarația făcută presei de 
campionul mondial: „Am vrut sâ 
ies din tensiunea extremă a me
ciului, să mă calmez înaintea a- 
saltului final. Cele două meciuri 
anterioare dintre noi au fost 
decise în condiții asemănătoare. 
Vreau să fiu și de data aceas
ta pregătit pentru victorie !“. 
Adevărul este că păstrarea titlu
lui la 12—12 nu-l satisface pe 
ambițiosul campion, el vrea și 
un punct în plus pe tabel.

Iată ce spune si șalangerul, 
Anatoli Karpov: „Desigur, aceste 
ultime trei partide vor fi aprige. 
Egalitatea ii avantajează pe 
Kasparov, iar pentru mine este 
sinonimă cu tnfringerea. Dar 
orice punct pierdut de adversa
rul meu, ar inversa rolurile în 
ultimul moment". Aici, pare să 
fie intr-adevăr nodul problemei. 
Kasparov este dispus să atace, 
dar aceasta este poate singura 
șansă ■» iul Kșrpov pentru a 
găsi căî de contraatac șl de a 
întoarce soarta întîlnirli. Rezol
varea dilem-l ne-o vor da tot 
cei doi. Ia tabla cu pătrate albe 
și negre.

In 
meci, . 
nă. un alt eveniment notabil. A 
fost difuzat primul număr din 
„G.M. News* buletinul oficial al 
Asociației marilor maeștri. Este 
publicat programul complet al 
seriei de șase mari turnee, pen
tru anii 1988—89. Un calendar 
imprestonant căruia îl lipsește, 
totuși, data finală; cea a Mas- 
ters-ului ce ar încheia întreg 
ciclul. De asemenea, amănuntul 
de a ști dacă se va face un cla
sament final, ca în Marile Pre
mii din alt 3 sporturi, eu încunu
narea unui laureat.

Dar, atunci, n-am avea doi 
campioni mondiali de șah puși 
alături 7

Elisabeta POLIHRONIADE
mare maestri internațională

11 decembrie 1987

TURNEELE DE VOLEI LA J.O 1988
ROMA (Agerpres.) La Roma 

a avut loc tragerea la sorți a 
grupelor turneelor de volei din 
cadrul Jocurilor Olimpice de anul 
viitor. Iată componența grupelor: 
masculin : grupa A : U.R.S.S.,
Cuba, Brazilia Bulgaria, Coreea 
de Sud șl o echipă ce urmează 
să se califice ; grupa B : S.U.A. 
Japonia, Franța, Argentina, cam
pioana Africii și o echipă ce ur
mează să se califice : feminin : 
grupa A : Cuba, R.D. Germană 
Japonia, Coreea de Sud ; grupa 
B : R.P. Chineză, Peru. S.U.A. 
și o echipă care urmează să se 
califice.

PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE
BASCHET • La Dusseldorf, în 

meci pentru turneul final femi
nin al „Cupei Campionilor Eu
ropeni". echipa Dinamo Novo
sibirsk a Întrecut cu scorul de 
91—68 (45—42) fo» nația ___ ...
Agon. Coșgeter? eehipsi sovieti
ce a fost Irina Minkin, care a 
Înscris 23 de puncte * La Za
greb, în sferturile de finală ale 
„Cupei Koraci" -chipa locală 
Cibona a învins cu scorul 81—64 
(42—41). formația Racing Parts.

BIATLON • Proba de 10 km 
din cadrul concursului de la 
Passo Rolle (Italia) a fost câști
gată de campionul mondial Frank 
Peter Roetsch (R.D. Germană), 
cu timpul de 33:49. Pe locurile 
următoare s-au situat coechipie
rul său Andre Sehmisch 34:26 și 
italianul Johann Passler 34:41.

HANDBAL Competiția mas
culină de la Halle (R.D. Germa
nă) s-a încheiat cu viotorta e- 
chlpel ASK Vorwărts Frankfurt 
ps Oder, care în ultimul meci 
a dispus cu 18—9 de formația 
sovie*’că Skit Krasnodar.

PATINAJ • Campionatele 
Mondiaie de patinai crtistic se

locală,

vor desfășura anul viitor la 
Budapesta, în perioada 21—27 
martie șl vor reun circa 408 de 
coneurenți diin 30 de țări.

SCHI ALPIN • Proba femini
nă de slalom uriaș desfășurată 
pe pîrtia de la Ahrntal (Aus
tria) s-a Încheiat cu 
italiencel Laura Magoni 
metrată în două manșe ou tim
pul de 2:12 37. • In cadrul con
cursului de la Obgreggen (Aus
tria), Paul Frommelt (Liechten
stein) a terminat învingător in 
proba de 
înregistrat 
cu timpul 
austriacul 
1:36,33 și 
lner 1:37,25.

SCRIMA a „Cupa Mondială" 
pentru juniori a programat In 
localitatea franceză Aix-en-Pro- 
vence un concurs de floretă în 
care victoria a revenit sportivu
lui italian 
în finală, 
cu 10—5 pe 
Schmitt. • 
de Ia Budapest» 
tru „Cupa Mondială1

victoria 
crono-

slalom special, fiind 
în cele două manșe 

de 1:35.83. L-au urmat 
Bernhard Gstrein 

suedezul Johan Wai

Alessandro Puccini. 
Puccini l-a întrecut 
vest-ge*-manui Ulrich 
Concursul de spadă 

contînd pen • 
a fost cîș-

Caleidoscop
Alături de viteză de forță și de înde- 

minare, rezistența este o calitate fizică de 
bază a fiecăruia dintre noi. sportivii du- 
cind-o prin antrenament la 
deosebiți. Nu -xistă performer 
care este disciplina sportivă 
o praetică. car să nv aibă o ________
rezistență fizica. In cele ce urmează, ca
leidoscopul nostru iși propune să găzduias
că cîteva exemple de sportivi care, real
mente, au strălucit prin rezistență, ei fă- 
cînd proba unor examene puțin obișnuite.

parametri 
indiferent
pe care 
deosebită

• La Norrkaplnc ia 20—31 martie 1980 
s-a desfășurat o cursa de alergare în oare 
suedezul Bertil Jăriakef (născut în 1934) 
a parcurs distanța de 56e km in 121 de 
ore și 54 de minute Interesant este amă
nuntul că Jărlaker s-a aflat în cursă 95,04 
la sută din timpul recordului său I

• Un alt alergător extrem de rezistent 
despre care am mai relatat, este sporti
vul grec Yannis Kouros. La Montauban. In 
Franța, și la Colac in Australia. In «nil 
1985 șl, respectiv 1984 el a reușit c«le 
mal bune performante mondiale în cues* 
pe foarte mar distante: 200 km — 16.11:10. 
500 km - 60.23:00 10<+ km — 138.17:00. 24
ore — 283,600 km 48 or* — 452,270 km și 
8 zile — 1032 km. Toate aceste probe
s-au desfășura: oe pistă, deci pe distanțe 
riguros măsurate. Alergătoarea britanică 
Eleanor Adams este recordmana de rezis
tentă a „sexului slab": ?00 km — 20.48:36 
ta Nottingham tn 1983 500 km — 86.26:02 Ia 
Colac, Ir 1986. 24 ore - 222.8 km la Not
tingham. în 1985 și « zile — 808.4 km. la 
Colac în 1986

• Aseară. rezultatul partidei 
a 22-a a fost : remiză (la muta
rea 22). Scorul general al întîl- 
nirii este acum de 11—11.

SCURT 9 PE SCURT
tigat de scrimer sovietic Mi
hail Tlșko, învingător cu 10—8 
în finala disputată In compania 
italianului Sandro Cuomo. în a- 
saltul pentru locurile 3—4, fran ■ 
cezul Jean-Michel Henry l-a în
trecut cu 10—8 pe canadianul 
Jean-Marc Chouinard.

TENIS • Turneul de la Mun
ster (R.F. Germania) s-a înche
iat cu proba de dublu, tn care 
cuplul cehoslovac Karel Nova- 
cek—Marian Vajda a dispus cu 
4—6, 7—6. 7—6 de perechea A- 
lexander Antoniscn (Austria)— 
Tony Mmoh (Nigeria).

TIR * Cu prilejul concursului 
de la Minsk, sportiva sovietică 
Ana Moluhina a cîștigat proba 
de pușcă cu aer comprimat cu 
rezultatul de 399 p, performanță 
superioară, eu 
mondial oficial.

VOLEI • La 
Campionatului 
fricii. ' ’

3 p, recordului

Tunis, în cadrul 
masculin al A- 

selecționata Tunisiei a 
întrecut cu scorul de 3—1 (16—14, 
18—11, 12—15 15—13) echipa Ca
merunului

OSCARIL PATINATORILOR

VITEZIȘTI
OSLO (Agerpres). Trofeul

norvegian „Osear" ce se acordă 
anual celui mai bun patinator 
de viteză din lume, a fost de
cernat, în 1987 sportivului sovie
tic Nikolai Gubiaev. El este al 
patrulea patinator sovietic lau
reat cu acest premiu, după 
Boris Stenin (1960), Ants Antson 
(1964) șl Evgheni Kulikov (1975). 
Cu prilejul festivității ce a avut 
loc la Oslo, in capitala norve
giană s-a desfășurat și un con
curs Internațional, în care Nikolai 
Guliaev a terminat învingător în 
două probe : 500 m 38.99 și 
1 500 m — 2:00.62.

ANGLIA • Un juriu alcă
tuit din foștii jucători Tony 
Trabert (S.U.A.), Fred Perry 
(Anglia) și Frank Sedgman 
(Australia) l-a desemnat pe 
cehoslovacul Ivan Lendl 
camoion mondial la tenis in 
acest an. Este pentru a treia 
oară cind Lendl ^ste ales cel 
mai bun tenisman din lume.

ITALIA • Tradiționalele 
meciuri amicale dintre selec
ționatele de tenis de 
ale Europei și Asiei se vor 
desfășura, anul viitor la Ro
ma (la 12 anuarie) și în R.F. 
Germania (1% 14 ianuarie). 
In echipele Europei ău fost 
selecționați (printre alții),

masă

Jan -Ove
Andrzej 
zunov, 
Fllura Bulatova. Csilla 
torfi, Marie Hrachova, Bettl- 
ne Vriesekoor.

Waidner, Eric Lindh, 
GrublJa. Andrei Ma- 
Desmond Douglas, 

-----  “ — Ba-

AUSTRALIA • La Mel
bourne s-au desfășurat recent 
Jocurile atletice internațio
nale ale veteranilor. In pro
ba de 5 000 m, disputată pe 
o ploaie torențială, pe primul 
loc s-a clasat Derrick 
Thurnbull, Je 65 de ani, din 
Noua Zeelandă cu timpul de 
17:27,39 proba de săritură în 
înălțime a revenit americanu
lui Arling Mitchell (85 ani), 
cu 1,65 m Iar decanul d? 
vîrstă al par*lcipanților, in
dianul Azad Slngh 
a încheia' cur-a de 
timpul' de 1:58,9.

(97 ani),
200 m, cu

tradițio-BRAZILIA e La
naiul cros cc se desfășoară 
în noaptea Anului Nou în 
orașul Sao Paulo va partici
pa și un lot de cinci atleți 
oolumbicni în frunte cu 
Victorio Mora, de patru ori 
cîștigător al acestei presti
gioase întreceri.

CUBA • La concursul de 
karate pentrv Cupa Monca
da- ce se va desfășura sâp- 
tămîna viitoare la Havana, 
vor lua parte sportivi din 
Japonia Nicaragua, Angola, 
Venezuela, Republica Domini
cană ntecum și din țara- 
gazdă.

o, tn cadrul unui spectacol, 
la care îșl vor da concursul te
norul italian Lu iano Pavarotti, 
baletul teatrului .,Scala- din Mi
lano, renumlți cintărețl de mu
zică ușoară astăzi, va avea ioc 
Ia Zurich, tragerea la sorți a

EXAMENE MAI PUȚIN OBIȘNUITE
• La automobilism 

campionat mondial de 
drul căruia figurează la loc de 
cursele de 24 ore de la Le Mans (Franța) 
și 500 mile de la Indianapolis (S.U.A.). 
Austriacul Helmut Marko (n. 1943) Împreu
nă cu olandezu' Jonkheer Gijs van Lennep, 
la bordul unei mașini Porsche 917 K, 
parcurs, la 12 șl ’ — ' ’
de 5333,724 km tn 
americanul Bobby 
Marsch -Cosworth, 
acoperit traseu, de 
de 2.55:45 48 " '
rară de

există chiar un 
rezistență, In ca- 

clnste

ore, 
beră,
bine

timp ir care s-au aflat pe mare 
au parcurs 160 Inn. ajungînd 
Ostende.

ei 
la p? coasta Belgiei.

Li
eu

. . au
13 iunie 1971, distanța 
decurs de 24 ore, iar 
Rahal, pe un Penske
Ia 31 martie 1986, a 
peste 600 km în timpul 

adică .a realizat o medie 
274 75 km !'

o-

«
mare rezistență: 
pentru schifuri < 
maci se află, p 
unul dintre membrii 
cațla olandeză Laga 
octombrie 1932. pe 
cit măsoară proba 
12.52:00.

In Elveția deexistă o competiție 
Turul Lacului Leman, 

de 4+1 (pe postul de ctr- 
rînd pentru odihnă, cîte 

echipajului). Ambar- 
Dclft a obținut, 
distanța 
tâmpul

de 160
..record"

la 3 
km, 

de

• în afara acestor probe clasice, 
privește rezistenta mașinilor 
măsură

încercare
Francois

1935 și 26 Iulie 1936. pe o mașină 
Sedar s ■•> aflat la volan timp de 

. __  cele 370 de zile. Pe
— Monte Carlo el a acoperit 
400 000 kilometri !

ceea ce 
în egală 
anume 
francez 
22 iulie 
Citroen 
363 din

în
Și

_ r____ . „ O
tn cadrul căreia pilotul 
Lecot (1879—1949) între

a piloților. există

traseul paris 
distanța de...

căreia l-au
Dana și 

pornit în cursă ia 
în Canada, la 1 Iu-

• La bordui une* canoe, 
fost aduse unele transformări 
Donald Starkcll au 
Winnipeg Manitoba 
nie 1980. La • mai 1982 ei și-au încheiat 
călătoria ta Belem ~ 
plimbare pe apă a măsurat nu mai puțin 
de 19.603 kilometri. Trei englezi Derek 
Hutchinson. Tom Caskey si Dave Hella- 
weli au porni* de la Fellkstowe. Suffolk 
Anglia, ia bordul a trei caiace mono la 
4 iunie 1976. După o călătorie de 31 de

tn Brazilia. Această...

grupelor pre:.minare ale celui 
de-al 14-lea Camn’onat Mondial. 
Turneul fin 1 se va desfășura în 
anul 1990 in It-ilia, în formula 
cu 24 de echipe Ecnipele Italiei, 
țară organizatoare, și Argentinei, 
deținătoarea titlu’ui, sînt califi
cate dl» dficiu. Pentru celelalte 
22 de locuri 
formala din
Din Europa se vor califica 13 
echipe, din Asia Africa, Ameri
ca de Sud America de Nord — 
regiunea Caraibilor, cîte două 
echin și încă - echipă. în urma ’ * --- ......
rea 
țle 
rile 
vor 
tie
• 

landla selecționata ___
învins, eu scoru. de 2—t (0—1), 
reprezentativa Chile, prin golu
rile marcate de Valdo (min. 46) 
șl Renato (min 3), respectiv 
Martinez (min. 35). Astăzi. la 
Brasilia, Brazf'i- — R.F. Ger
manie
• „Cupa Cupelor Africii" a reve

nit echipei kenyene Gor Mahia, 
care în meciul retur al finalei, 
disputat la Nairobi, a terminat 
la egalitate: 1 
matia Esperan.:* Tunis. Partida 
a fost urmărită de peste 50 000 
de spectatori. în nrimul joc sco
rul a fost, de asemenea. egal: 
2—2, as*’el că fotbaliștii kenyeni 
au cucerit trofeul datorită nu
mărului mal mare de —inri în
scrise în depîasn-e
• în meci contînd 

preliminariile tu-neului 
selecționat- Bulgariei a 
în deplasare, cu scorul 
(2—0) formația Turciei.
• La Kaiserslautern tn preli

minariile Campionatului 
pean, rezervat eehinetor 
niori, selecționata R.F. 
nia, a întrecut cu scorul 
(1—01 formația Franței.

ver candida 112 
toate continentele.

și încă
unui bara1 între cîștigltoa- 
zone’ Oceania și o forma- 

din America de Sud. Meciu- 
din gru 'ele preliminare sa 
disputa in perioada 1 mar- 

1988—3 noiembrie 1989.
fn meci amical, la Uber- 

Brazi lei a

perezistentă
Michael 

_____ , ______ la Montreal, in
1000 km — 32.04:00 Herman de Munck — 
Belgia, ia Keerbergen, tn 1983 etc.) există 
încă destule alte concursuri de rezistență. 
Astfel, americanii Cheryl Marek și Estelle 
Gary, pe un tandem, au parcurs, in 1985. 
distanța de 4707 km traversind Statele 
Unite, de Ia Santa Monica, din California, 
la New York, adică de pe coast.» de vest_ 
ntnă pe cea 
necesitat 10

• în afara probelor de 
velodrom (24 ore - 830,79
Secrest — S.U.A..

de est. Această 
zile 22 ore si

ex em piele de

km
1985.

Incercare 
♦8 minute.

Deoarece . .
tență a unor sportivi sînt 
propunem că tn ediția 
leidoscopuilul nostru să 
si altele.

deosebită rezls- 
încă multe, ne 

următoare a ca
vă mai prezentăm

Romeo VI LARA J

(1—0) cu for

nentru 
olimpic, 
întrecut 
de 3—0

Euro« 
de iu* 
Germa- 
de 1—9
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