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LA SPORIREA PRESTIGIULUI TĂRII
Asemenea colegilor mei din 

Clubul Armatei „Steaua11, a 
celorlalte milioane de cetățeni 
ai patriei, am urmărit cu 
profund Interes și deosebită 
satisfacție Raportul prezentat 
la înaltul forum al comuniști
lor de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii, comandat suprem al 
forțelor armate. Făcînd o ma
gistrală sinteză a înfăptuirilor 
poporului român sub condu
cerea partidului, documentul 
se constituie într-un prețios 
îndreptar asupra căilor de ur
mat, a modalităților concrete

de acțiune pentru ridicarea 
întregii activități la nivelul 
celor mai înalte exigențe de 
calitate șl eficiență. Așa cum 
a sublinit și de această dată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este de netăgăduit că îndepli
nirea mărețelor noastre Idea
luri, ridicarea la o nouă cali
tate a muncii și vieții, sînt 
strîns legate de conștiința noas
tră, de felul în care fiecare 
dintre noi îșl va pune în va
loare calitățile de om al a- 
cestui timp, de patriot și de 
adevărat revoluționar comu
nist.
'Clubul Sportiv al Armatei

„Steaua", din care fac parte, 
a reușit, în ultima perioadă, 
rezultate de mare valoare in
ternațională. Toate acestea ne 
onorează, dar, mal ales, ne o- 
bligă pentru viitor. Iată, de ce, 
în lumina magistralului Docu
ment aprobat cu entuziasm de 
Conferința Națională a parti
dului, ne simțim angajați pen
tru îndeplinirea înaltelor obiec
tive care stau în fața sportu-

CRISTIAN GAȚU 
secretarul Clubului Sportiv al

Armatei „Steaua"

(Continuare in pag. 2-3)
t

Vacanța de

MUNCA NOASTRĂ - LA COTE CALITATIVE
TOT MAI

Ne aflăm cu toți sub puter
nica impresie creată de magis
tralul Raport prezentat de 
secretarul general al partidului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la marele forum al comuniști
lor — Conferința Națională a 
partidului. Acest document de 
o inestimabilă valoare teoreti
că și practică exprimă. într-o 
înaltă ținută științifică șl po
litică, geniala gîndire revolu
ționară a conducătorului parti
dului și statului nostru, care 
lumidează de peste două de
cenii cei mai fertili ani din în
treaga istorie a țării, inaugura
tă de Congresul al IX-lea. epo
că glorioasă pe care cu recu
noștință și mîndrie patriotică 
o numim „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU".

Raportul ne va fi de acum 
înainte, nouă, tuturor fiilor a- 
cestel tot mai înfloritoare țări, 
călăuză sigură în muncă și în 
viață, Inflăcăratele îndemnuri 
pe care ni le-a adresat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne mobilizează puternic, ne 
angajează plenar în înfăptuirea

ÎNALTE
mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al XIII-lea. Ală
turi de toți oamenii muncii, și 
noL, activiștii, tehnicienii, spor
tivii clubului Dinamo Bucu
rești ne angajăm să perfecțio
năm, să ridicăm la o cită de 
calitate tot mai înaltă munca 
noastră de depistare și forma
re a viitorilor performeri. Cum 
se știe, de-a lungul anilor acest 
club îndrăgit din Șoseaua Ște
fan cel Mare și-a adus o con
tribuție însemnată la prestigi
oasele succese obținute de 
sportivii români în marile în
treceri internațional î. Mi-aș 
permite să reamintesc doar doi 
din pleiada de mari campioni. 
Din trecuta generație pe Ivan 
Patzaichin, de opt ori campion 
olimpic și mondial la canoe, 
iar din prezenta generație — 
pe tînăra gimnastă Aurelia 
Dobre — campioană mondială

DOINA IVANESCU 
vicepreședinte al clubului 

Dinamo București

(Continuare tn mo 2-3)

Tradiționala anchetă

a Asociației Presei Sportive

CEI MAI BUNI SPORTIVI ROMÂNI 
Al ANULUI 1987

Organizată de Asociația 
Presei Sportive, tradiționa
la anchetă pentru desemna
rea celor mai buni sportivi 
români ai anului a stabilit 
un clasament din care fac 
parte mari performeri —•

campioni mondiali, euro
peni, ai J.M.U., realizatori 
al unor rezultate de răsu
net internațional în 1987. 

lată cum arată această
Ierarhie simbolică:

6. Rodica Arba,

1. AURELIA DOBRE — gimnastică 385 puncte
2. NOEMI LUNG — înot 319 p
3. DANIELA SILIVAȘ — gimnastică 284 p
4. Elisabeta Tufan — scrimă 228 p
5. Nicu Vlad — haltere 217 p

Olga Homeghi — canotaj 154 p
7. Tamara Costache — inot 124 p
8. Maricicta Puică — atletism 96 p
9. Doina Melinte — atletism 81 p

10. Mihai Cioc - judo 74 p
Au mai punctat: Maria Sava (canotaj), Francisc 

Vaștag (box), Gheorghe Hagi (fotbal), echipajele femi
nine de 4-f-l și 8-|-l (canotaj), Iosif Tismănar — Stelian 
Boariu (popice), Otilia Bădescu (tenis de masă), Marius 
Lăcătuș (fotbal), Vasile Pușcașu (lupte libere), Sorin 
Babii (tir) etc.

Să-i felicităm pe toți acești sportivi și să le dorim, lor 
și celorlalți performeri români, succese mereu mai mari, 
spre gloria patriei!

iarnă a elevilor și studenților

UN BINEVENIT PRILEJ DE PARTICIPARE
LA ÎNTRECERILE DACIADEI ALBE!

ț In intreaga țară ființează cluburi de va
canță • Peste 1 500 de elevi în tabere de 
pregătire • Președinții asociațiilor sportive 
din școli profesionale și licee, într-un coloc
viu pe țară, la Cimpulung Moldovenesc 9 
Citeva finale republicane de mare interes I

Astăzi, 19 decembrie, după 
ultima oră de cursuri, elevii și 
studenții din patria noastră, 
milioane de copii și tineri, in
tri în prima... recreație a anu
lui de invățămint 1987!1988 — 
vacanța de iarnă. Este un pri
lej de bucurie, de satisfacții 
(pentru cei mai mulți), vizavi 
de un bilanț rodnic la învăță
tură, in activitățile obștești, în 
munca practică din laboratoare 
și din ateliere, din producție. 
Este, totodată, o binevenită e- 
tapă de odihnă, de rccreere, de 
destindere pe care, prin tradi
ție, majoritatea tineretului 
studios de la noi o va petrece 
participind la o suită de acti
vități sportive, după aptitudini 
și, firește, in concordanță cu

La încheierea turneului final al Diviziei A de lupte libere

STEAUA Șl DINAMO BRAȘOV S AU DETAȘAT NET

condițiile create 
în școli șl in in
stitutele de invă- 
țămînt superior.

La ordinea zilei 
vor fi, de pildă, 
cluburile de va
canță Ele sînt 
organizate cu pre
cădere in unități 
de invățămint ca
re dispun de săli 
și amenajări spor
tive in aer liber, 
terenuri pentru 
„jocuri" care s-au 
transformat ad- 
hoc, în aceste zi
le, în patinoare. 
Zăpada destul de 
abundentă care 
s-a așternut a- 

proape în întreaga 
favorizat trecerea la 
rile sezonului alb, atit la orașe 
cit și în comune, așa cum 
ne-au și demonstrat întrecerile 
pe care elevii și studenții le-au

1

Prima recreație a anului școlar — vacan
ta de iarnă — constituie 
tii și pe patinoare

Foto : Vlad CHIRIȚA.
țară a 
sportu-

o invitație pe pir-

Cluj-Napoca
__ ,___  ... intîmpinarea Con
ferinței Naționale a partidului. 
Altele urmează acum, fiind de-

Tiberiu STAMA

susținut in

(Continuare în pop 2-3)

La sfîrșitul săptămînii trecu
te. în Sala Sporturilor din ____ _______ _
Brașov, s-a încheiat ediția din nența cea mai valoroasă, 
acest an a Diviziei A de lupte 
libere. Turneul final al com
petiției a reunit 11 formații, 
care au avut cele mai bune 
prestații pe parcursul între
gului an, reușind să se si
tueze pe locuri fruntașe în 
seriile respective.

Clasamentul, stabilit în urma 
confruntărilor din cele două 
zile de concurs, a adus din

nou în prim-plan echipa clu
bului Steaua, secția cu compo- 

: ■ ■ 1, in
care se muncește cu seriozitate 
și competență de către antre- 
noii Alexandru Geantă șl 
Gheorghe Urian. în imediata 
apropiere valorică a echipei 
campioane s-a dovedit forma
ția Dinamo Brașov (antrenori 
Ion lancău și Gheorghe Fodo- 
re). De altfel, cele două com
petitoare s-au detașat net de 
celelalte finaliste, ele avînd

loturi omogene șl valoroase, 
fapt care le-a permis să obți
nă victorii la scoruri catego
rice (10—0, 9—1) in fața tutu-

Mihoi TRANCĂ

(Continuare in pag. a 4-a)

Ieri, în Divizia A de fotbal
FLACĂRA MORENI - A.S.A. TG. MUREȘ 2-0 (1-0)

(citiți cronica, în pag. 2—3)
Mîine, la Hunedoara, ultima partidă a turului 

CORVINUL - SPORTUL STUDENȚESC 
Arbitri : I. Igna (Timișoara) ; I. Tărcan (Tg. Mures) si Ș. 
Necșulescu (Tîrgoviște). (restanță din etapa a Vii-a)

y :

■ ’ :

‘y.

BACAUL ARE DESTULE MOTIVE DE SATISFACȚIE
Organigrama sportului se prezintă astfel : 12 

ramuri prioritare, dintre care 5 de măre perfor
manță.

Vorbind despre prioritatea ce se acordă aces
tor ramuri, interlocutorii noștri au fost de a- 
cord că ele se află în atenția factorilor de re
sort, că în general eforturile depuse pentru dez
voltarea lor sînt încununate și de rezultate.

Ion Intze : „Voi începe cu atletismul, care are 
frumoase tradiții pe malurile Bistriței. Anual 
secțiile noastre dau 10—12 sportivi la loturile 
naționale, iar campioana olimpică Doina Me- 
linte este port-drapelul performanțelor de ră
sunet ale Bacăului. Evident, alături de ea se 
află și alte atlete cu rezultate bune, așa cum 
sînt Maria Pîntea, Iulia Beșliu, Iulia Negură, 
Georgeta State ș.a. grupa semifondistelor și fon- 
distelor aflîndu-se In grija antrenorului Dorin

Bacăul, ca toate orașele țării; de altfel, a cu
noscut o dezvoltare fără precedent în ultimul 
sfert de veac. Și, fapt demn de remarcat, el este 
printre acelea care beneficiază de numeroase și 
moderne baze snortive armonios încadrate în 
peisajul urbanistic, situate chiar în centrul mu
nicipiului.

In zona centrală a Bacăului se află stadionul 
de fotbal, ou multiplele sale amenajări, Sala 
Sporturilor, bazinul olimpic de înot, sala de a- 
tletism, numeroasele terenuri de baschet, volei, 
' ■ - - -

să cu-

Echipa clubului Steaua, ia cel de al 27-lea titlu de campioană la 
lupte libere Foto : Victor SECĂREANU — Brașov

handbal, tenis etc. Cu o asemenea bază 
ală e normal ca și activitatea sportivă 
noască o continuă dezvoltare.

într-o discuție la fața locului, cafe a 
obiect prioritatea... sporturilor prioritare 
deț. interlocutori ne-au fost oameni ca.-, 
vează nemijlocit în acest domeniu : președintele 
C.J.E.F.S. Bacău, Ion Intze, și profesorii-meto
dist! Constantin Șerban și Nicolae Mihalache. 
Au reieșit o multitudine de aspecte, noi însă 
ne vom rezuma la cele mai importanta

avut ca 
din ju- 

care acti-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)



SPORTIVII PETROLIȘTI BRĂILENI: 
„PATRIEI - MAI MULT ȚIȚEI W

PENULTIMA ETAPA A TURULUI

urmărit cu profundă e- 
__ și vibrante sentimente 
de mîndrie patriotică magistra
lul Raport prezentai de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a 
partidului.

Fac parte, ca șef al secției 
de transporturi, dintr-un co
lectiv muncitoresc format în 
ultimele două decenii la Schela 
de producție petrolieră Brăila, 
care la 1 iulie 1987 a împli
nit 20 de ani de cînd a apărat 
pe harta economică a patriei, 
ca rod al celei mai fertile pe
rioade din întreaga istorie a 
României, pe care cu justifica
tă mîndrie o numim „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU".

Așa cum sublinia iubitul nos 
tru conducător. 1988 va ti un 
an hotăritor în realizarea pla
nului cincinal și ni se cere să 
acționăm cu toată puterea pen
tru dobîndirea unor rezultate 
superioare în producție. Por
nind de la noile exigențe toți 
cei care muncim la sondele din 
Bărăganul brăilean sîntem 
ferm hotărîti să facem din 1988 
un an de referință pentru în
treaga noastră activitate dînd

Am
moție

patriei cît mai mult (iței.
Pentru a înfăptui politica e- 

nergetică promovată de partid, 
sîntem cu toti conștienți că 
este nevoie de permanentă îm
bogățire 
neștinte 
precum 
condiții 
gurarea 
menținerii vigorii și stării de 
sănătate a oamenilor, prin 
practicarea susținută a exerci- 
tiilor fizice. Pe această cale, 
eforturile noastre se vor ma
terializa prin organizarea unor 
interesante întreceri desfășu
rate sub egida Daciadei. în 
acest scop, am extins stadionul, 
terenului de fotbal adăugîn- 
du-i-se terenuri de handbal, 
volei, baschet și o pistă de 
dirt-track. Această bază sporti
vă va fi dotată cu tot ce i tre
buie pentru a găzdui con
cursuri populare, în așa fel ca 
sondorii noștri, să poată bene
ficia de efectele pozitive ale 
practicării disciplinelor prefe
rate.

a nivelului de cu- 
tehnico-profesionale. 

și de crearea unor 
mai bune pentru asi- 
unui cadru necesar

ing. DINU IVAN
președintele asociației sportive

Petrolul Brăila

PENTRU SPORIREA PRESTIGIULUI ȚARII
'U'ma't Im pag • >

Iui românesc în anul olimpic 
1988. De la cei mai tineri com- 
ponenți ai clubului și pînă la 
cei cu o mare experiență, vom 
încerca să dăm noi dimensiuni 
calitative muncii noastre, ast-

fel îneît roș-albaștrii să conso
lideze, prestigiul sportiv al 
României socialiste în lume, ex- 
primîndu-și prin aceasta recu
noștința față de partid, de 
secretarul său general, pentru 
excelentele condiții de muncă 
și viață care ne sînt create.

LA COTE CALITATIVE TOT MAI ÎNALTE
•Umiart <itn dcq. I)

absolută la Rotterdam, sporti
va nr. 1 a anului 1937.

Desigur, asemenea tuturor 
celorlalte cluburi și maxi aso
ciații sportive din tară, toate 
eforturile noastre vor fi în
dreptate. anul viitor spre o 
contribuție cît mai valoroasă 
Ia loturile naționale ce vor

reprezenta tara la Joeunje O- 
limpice, întrecere în care nu o 
dată sportivii României socia
liste au obținut laurii victori
ilor. Este obiectivul major al 
clubului Dinamo, obiectiv pe 
care sîntem ferm hotăriți să-l 
realizăm printr-o muncă sus
ținută, de înaltă calitate și e- 
xigentă, spre gloria sportivă a 
scumpei noastre pairi!

ÎN DIVIZIA A DE VOLEI
SAHISTĂ
3

Prima parte a campionatelor 
Diviziei A de volei, a ajuns la 
penultima etapă. Mîine 
programate 10 partide: 5 
feminin^ și 5 la _masci'in, in- 
trucit 
natno 
jucat 
Bacău 
a fost
Cel mai important meci al "*'a- 
pei, la fete, opune la C'ra'ova 
echipele Oltcit și Dacia Pitești, 
oaspetele încercînd să oh liră 
două puncte și să rămină „in 
plasa" celeilalte formații cra- 
iovene, Universitatea C.F.R., 
campioana țării Și ’idera aces
tei ediții. Dar nu va fi ușor 
cu ambițioasa garni‘u“ă a lui 
M. Giurgițeanu. în etapă, și 
a’.te echipe oaspete aspiră Ia 
victorie, în primul rind cam 
pioana...

La masculin, pare a o con
junctură favorabilă gazdelor, 
singura victorie în deplasare 
pițtînd fi obținută de Relonul 
Săvinești, aivînd în vedere lip
sa de experiență a noii echipe 
timișorene.

Dar iată programul etapei:

sînt 
la

Tractorul Brașov — Di- 
București (m) 0—3. s-a 
în devans, iar Șt:iața 
— Dinamo Bucureșt- (f) 
aminat pe 24 decembrie.

FEMININ: Oltcit Craiova — 
Dacia Pitești, C.S.U. Rapid Ga
lați — Penicilina Iași, Flacăra 
Roșie București — Farul Con

stanța (sala Lie. .nd. M.I.U.. 
ora 10), Rapid București — 
Chimia Rm. Vîlcea (saia Ra
pid, ora 10), C.S.M. Sibiu — 
Universitatea C.F.R. Craiova.

In clasament: T. Univ. 
C.F.R. 16 p (un joc mai pu
țin), 2. Dacia 16 p, 3. Rapid, 
4. Olcit, 5 Farul — cite 15 p, 
6. Flacăra Roșie 14 p, 7. Dina
mo 13 p, 8. C.S.U. Rapid (un 
joc mai puțin), 9. C.S.M., 10. 
Chimia — cîte 12 p. 11. Peni
cilina, 12. Știința — cîte 11 p.

MASCULIN: Steaua—Bucu
rești — A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș (sala Floreasca. ora 
10), ELCOND Dinamo Zalău — 
Universitatea C.F.R. Cra'ova. 
Politehnica Timișoara — Relo
nul Săvinești. Explorări Moto
rul C.S.S. 2 Baia Mare — 
C.S.M.U. Suceava, Dinamo Vi
itorul Bacău — 
tea Oradea.

în clasament : 
p (10 jocuri), 2. 
(11 j), 3. Steaua 
Elcond Dinamo 
Dinamo Viitorul 
C.F.R. 14 p (9 j), 7. Explorări 
13 p (8 j), 8. Electromureș, 9. 
Relonul, 10. C.S.M.U. — cîte 
12 p (9 j), 11. C.S.U. Sănătatea 
11 p (16 j), 12. Politehnica 10 
P (9 j).

MECIURILE RAPID

•C.S.U. Sănăta-

1. Dinamo 19
Tractorul 17 p
16 p (8 j), 4.

15 p (9 j), 5.
14 p, 6. Univ.

fz.

STEAUA
DOMINĂ PROGRAMUL DE POLO

Ultima etapă dublă a cam
pionatului de polo se dispută 
astăzi și mîine. Cea mai im
portantă confruntare dintre 
cele trei aflate în programul 
acestui sfîrșit de săptămînă 
(Crișui și Dinamo s-au intîlnit 
în devans, rezultatele fiind de 
8—7 pentru bucureșteni și 8—C) 
este Rapid — Steaua. Cele 
două echipe din Cap’tală iși 
dispută, practic, a tre'a pozi-

tie pe podium, cel puțin îna
intea turneelor finale pentru 
locurile 1—6. Momentan, fero
viarii au 32 de puncte, militarii 
cu unul mai puțin. Ce va fi 
după jocurile de azi — ora 12 
și mîine — ora 11, din Bazinul 
Floreasca?

Celelalte duble în.tîlnirl : I. L. 
Timișoara — Voința Cluj-Na
poca, Vagonul Arad — C.S.U. 
Construcții T.M.U.C.B.

După Campionatele Naționale ale seniorilor

NU TOȚI POPICARII AU FOST LA ÎNĂLȚIMEA... PODIUMULUI
Actul final al 

Campionatelor Na
ționale de popice 
rezervate seniori
lor a reunit, la 
Roman, pe cei mai 
buni sportivi al 
țării, mulți dintre 
ei cu frumoase 
„cărți de vizită" în 
arena internațio
nală. Cu acest pri
lej, „așii" popice
lor și-au dovedit, 
încă o dată, buna 
pregătire în lansa
rea bilei, dintre a- 
ceștia detașîndu-se 
prin forță psihică 
de joc, Stelian 
Boariu (Aurul Ba
ia Mare), un jucă
tor serios, cu un 
palmares interna
țional impresionant, 
din care lipsea nu
mai titlul de cam
pion national la 
individual, cîștigat, 
iată, acum la 31 de 
ani. De asemenea, 
Ilie Hosu și Beta 
Fazekas (Electro
mureș Tg. Mureș) 
s-au dovedit a fi 
cuplul cel mai o- 
mogen — devenind 
campion pe ’87 —
cu punctaje de 913, respectiv 910 
p.d. Un alt component al lotu
lui reprezentativ. Vasia Donos 
(Explorări Cîmpulung Moldo
venesc). a luptat cu ardoare și 
a reușit să urce pe cea de-a 
doua treaptă a podiumului, 
deși, acest sportiv și-a reluat 
antrenamentele în luna octom
brie după o lungă perioadă de 
convalescență. Din plutonul 
fruntaș nu-i putem omite pe 
Iosil Tismănar (Rulmentul

lipsa de concentrare în momen
tele tensionate, ratări neper- 
mise (bile trase în... gol), insu
ficientă pregătire fizică ș.a. 
Toate acestea au dus la punc
taje cu mult sub nivelul de 
exprimare din campionatul pe 
echipe. Aceste lipsuri s-au ob
servat mai pregnant la „izola
te", unde, spre exemplu, Con
stantin Marin (Olimpia Bucu
rești) a avut 13 „bile goale". 
Marcel Sînculici (Aurul Baia

Mare) — 6, Gh. Marin și Ion 
Matiș (Rulmentul Brașov) — 
6, respectiv 5. Rezultate sla
be atît la „izola'.e“. cît și la 
„pline" au obținut Constantin 
Turcitu și Cornel Vîrtic (Olim
pia Reșița) — 805. respectiv — 
812, Mikloș Ferenc (Tehnouti- 
laj Odorheiu Secuiesc) — 820 
și alți divizionari, comportare 
asupra căreia trebuie să me
diteze pînă la reluarea activi
tății interne (în luna februarie).

In încheierea acestor scurte 
notații, să menționăm că gaz
dele, A. S. Metalul Roman (pre
ședinte — Gh. Maftei), Pierită 
felicitări pentru eforturile de
puse la buna desfășurare a în
trecerilor.

Ion PANA, coresp.

Cea de a 44-a ediție a fina
lei Campionatului Național 
masculin de șah a tost fără în
doială cea mai puternica a ul
timilor 15—20 de ani. ea reu
nind absolut tot ce are mai 
bun șahul nostru masculin in 
acest moment (au participat 3 
mări maeștri, 10 maeștri mîer- 
naționali și 4 maeștri FIDE)t 
Avînd în vedere că anul viitor 
se vor desfășura două compe
tiții oficiale de amploare, Cam
pionatul European pe echipe 
(probabil în Spania) și Olim
piada (la Salonic;), finala a 
constituit, firesc, o utilă re
petiție a viiturilor noastie șa- 

. histe și un prilej de selecție 
care a dus la citeva concluzii 
interesante. Trebuie arătat îri 
primul rind că, în pofida fap
tului că pentru prima oară fi
nala noastră a avut un Elo 
internațional acceptabil : 2413
puncte (n.a. ceea ce ar fi per
mis obținerea unej posibile 
norme de mare maestru în 
condițiile participării celor 3 
mari maeștri români). lucru 
desigur lăudabil, dar că acest 
nivel rămîne totuși prea mic. 
el presupunînd scăderi notabi
le în cazul unor, eventuale e- 
volutii mai silabe (vezi cazul 
lui Șubă, care scade cu 30 
puncte Elo după finală, sau 
al lui Marin, cafe scade cu 20 
pu-ncte Elo). Aceasta se dato- 
rește „amănuntului" că, în ge
neral, Elo-urile jucătorilor ro
mâni sînt inferioare forței lor 
reale de joc, ei fiind adversari 
de concurs valoroși, ambițioși 
și greu de învins (aceasta ex
plică în mare măsură și numă
rul ridicat de remize din con
cursurile masculine). Se poate 
replica, desigur, că în multe 
cazuri, coeficientul' intern va
loric (CIV) al jucătorilor ro
mâni e superior Elo-ului lor 
personal, dar din păcate CIV-ul 
nu este recunoscut pe plan in
ternational. Ce e de făcut pen
tru remedierea acestei situații 
de nedorit? E necesar ca ju
cătorii noștri de perspectivă, 
mai ales cei ce pregătesc 
schimbul de generații, să par- 
ticipe la cit mai multe turnee 
cu adversari puternici, în care 
să aibă o șansă reală să obțină 
titluri internaționale și să le 
crească EIo-ul. Astfel de întîl- 
niri ar fi, desigur, și Campio
natele internaționale ale Româ
niei, meciurile bilaterale de ti
neret și juniori. Balcaniadele 
etc. în acest fel, ei ar putea 
deveni cu adevărat competitivi 
pe plan internațional și șahul 
românesc masculin ar putea 
reedita succese notabile, cum 
ar fi cele obținute la Olimpia
da de la Salonic 1984 
Mondială 1985.

Finala masculină de 
deal — desfășurată 
diții optime la hotelul 
— a oferit o luptă 
plină de interes, generația ti- 
nără fiind reprezentată de 
cîțiva jucători talentat! care,
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Cupa

in preajma MICII SCRIMERI IN COMPETIȚIE LA SATU MARE
vacanței școlare

d-e

Laureatii anului 1987 : Stelian Boariu, 
Vasia Donos și Iosif Tismănar.

Foto : Valentin FECHIȚA — Roman

Deși sezonul competlțio-nail 
scrimă s-a încheiat, prodigiosul 
centru sătmărean a lnitiat si în 
acest an o întrecere dedicată ce
lor mai mici scrimeri, copiii. 
Astfel, s-a disputat „Cupa 1 De
cembrie", la toate cele patru ar
me. pe categorii de vîrstă.

Iată primii trei clasați la fier 
care din aceste arme : FLORETĂ 
FETE — cat. 9—10 ani : Rita K6- 
nig (Mondiala Sa tu Mare), Blanca 
Iancu si Emose Varga (ambele 
C. S. Satu Mare) : cat. 11—12 ani: 
Luminița Săuleanu (CSSM). Va- 
i_______ H- || „IUI—.............

lentlna Ungureanu (St- Roșu Bra
șov), Ildiko Balogh (CSȘM) ; cat. 
13—14 ani : Zsuzsa Dan (Lucea
fărul Satu Mare), Doris Venglea 
(Tractorul Brașov). Edith Pasztor 
(Luceafărul S. Mare) : FLORETĂ 
BĂIEȚI — cat. 9—10 ani : L. Dicu 
(CSȘM), V. Beienarlu (CS Bo
toșani). Z. Csengerl (CSȘM) ; 
cat. 11—12 ani : P. Habala (CSM 
Cluj-Nap.), B. Honciu (CSS 1

- Buc.). D. Dinică (Petrolul Plo
iești) : cat. 13—14 ani : S. Ionas. 
I. Vayda (ambii CSSM). M. Ion 
(CSȘ 1 Buc.) : SABIE — cat 9—12 
ani : V. Mihnea (CSM CSS Uni
rea Iași), E. Popică, C. Moruzan 
(ambii Tractorul Bv.) : cat. 13—14

ani : S. Săvucă, C. Roșu, A. Lu- 
pelcă (toti CSM CSS Unirea Iași): 
SPADĂ — cat. 9—12 ani : D. 
Bontas (Farul Constanta), Z. Szi- 
lagyi (CSU Tg. Mureș). D. Zăgan 
(Tr. Bv.) : cat. 13—14 ani : A. 
Zongor (iCSU Tg. Mureș), A. Fe- 
kete (CSȘM). I. Cirnecl (Tr. Bv.).

Competiția s-a bucurat de o 
ireproșabilă organizare. primii 
opt clasați fiind recompensați cu 
premii (acum. în prealma vacan
tei școlare de iarnă), o contri
buție deosebită avînd organele 
locale cu atribuții, precum și 
cluburile Flacăra si C.S.S.M.. îm
preună ou Casa pionierilor sl 
șoimilor patriei din Satu Mare.

Brașov) — 1801 (894+907), Cos- 
tică Frigea (C.F.R. Constanța) 

— 1786 (895+891)) Iuliu Bice
(C.F.R. -Cluj-Napoca) — 1770

(896+ 874), Alexandru Cătinea- 
nu (Gloria București) — 1770 
(893 +877) și Erno Gergely 
(Aurul Baia Mare) — 1760 
(878+882).

Cu toate acestea, finalele de 
la Roman n-au excelat, pe toa
tă durata lor, în realizări deo
sebite. Au ieșit în evidență 
carențe mai vechi, cum ar fi

ADMINISTRAȚIA DE STAT 1010-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TRAGEREA LOTO DIN 18 DE

CEMBRIE 1987

Extragerea I : 82 48 52 23 
75 55 90 25.

Extragerea a
30 15 44 17 18

Fond total
643 691 lei din
report la categoria 1.

II-a :
58.
de
care

14 SO

70

43

cîstiguri: 
8 028 lei,

CONCUmȚI Df VALOARE ÎN „PRTMIUL TURNU MĂGURELE

CÎȘTIGURILE TRAGERII „LO
TO 2« DIN 13 DECEMBRIE 

1987

Categoria 1 : 1 variantă 100%
a 46.346 lei și 1 variantă 25% 
a '■ ' ' ■ - -
tă 100% a 19.311 lei și 8 va
riante 25% a 4.828 lei ; cat. 3 : 
27,00 a 2.146 lei ; cat. 4 : 140,25 
a 413 lei ; cat. 5 : 396,25 a 200 
lei; cat. 6 : 2.311,00 a 100 lei

11.586 lei ; cat. 2 : 1 varian-

report 
tegoria 
tertor.

(peste 300 000 lei)
I. de la

la ca- 
concursul an-

ASTĂZI• Tot _______
limită si pentru 
relor favorite
LOTO 2 de mîine. tragere care 
încheie seria acțiunilor LOTO or
gan irato în anul 1987.

este termenul 
jucarea nume- 

la TRAGEREA

Vremea îmbunătățlndu-se. In 
programul reuniunii de mîine vor 
apare și caii de clasă, cum sînt 
Bon, Melinte, Sorel, Răsad, Hen- 
dorf, Dedițel, Hărman, alături de 
Craidon, Carpen, Gruia ți alți 
trăpași de valoare, cărora le stat 
rezervate Premiile „Tumu Măgu
rele" și „Tg. Jiu“. Avem, deci, 
teme! să credem că vom asista 
la întreceri spectaculoase, cu so
siri chiar la fotografie, iar dacă 
timpul va permite vom vedea și

recorduri Îmbunătățite, mai ales 
Ia caii de 2 ani. care sînt in 
evident progres.

In ceea ce privește lupta pen
tru titlul de campion pe forma
ții, aceasta a devenit foarte strta- 
să, O. Tănase șl N. Nicolae ne- 

. precupețind nici uin efort spre a 
învinge și a se departaja unul de 
altul. In acest moment, N. Nicolae 
are o victorie ta plus.

V. Pătrașcu conduce — la ifti- 
duii său — cu un avans de tuci

victorii în fața Iul V. Mol.se Sa 
driver!, dar în ultima vreme 
pensionarii săi au dat dovadă de 
puițină oboseală, ceea ce faoe po
sibilă o dispu'ă strânsă între cei 
doi în ultimele trei reuniuni ale 
anului.

Referitor la reuniunea de mîi
ne mai avem de consemnat șl 
cele două reporturi, unul la jo
cul triplu șl altuă îa un event.

A. MOSCU

• Dacă nu v-ati depus încă 
buletinele PRONOSPORT la con
cursul de duminică. 20 decem
brie (ULTIMUL CONCURS AL 
ANULUI 1N CURS), mai putetl 
face acest lucru pînă la sflrșitul 
zilei, cînd se închid agențiile 
Loto-Pronosport. Concursul de 
mîine — cu partide din campio
natul Italian — conține o serie 
de elemente care îndreptățesc o 
masivă participare. Dintre aces
tea, amintim numărul mare de 
Importante cîstiguri distribuite în 
ultimul timp (din rîndul cărora 
nu lipsesc autoturismele „Dacia 
1300"), precum șl substanțialul

LOZ#
IN PLIC »OmU/rT T

InTragerea LOTO 2 va avea loc _ 
București. în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2. începînd de 
la ora 16.30. Oneratiunlle de tra
gere vor £1 radiodifuzate pe pro
gramul I. la ora 17.30 : numerele 
extrase vor fi transmise în re
luare, la orele cunoscute.
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ILINÂ DE EXCEPȚIE
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■13 run- 
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ste pre- 
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Aai pu- 
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nt între 
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de nu- 
ta a 16 
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cători neînvinși
Gheorghiu și Pavlov, singurii 
jucători care nu au realizat 
victorii, Biriescu și Stoica, 
campionii remizelor au fost 
Pavlov și Stoica. în timp ce 
o mențiune specială de com
bativitate s-ar cuveni lui Du- 
mitrache, care a avut cele 
mai multe partide decise (5 
cîștigate, 5 pierdute). în sfîr- 
șit. de evidențiat succesul re
prezentanților clubului I.T.B. 
(Gheorghiu, Ștefanov, Armaș 
și Paviov). clasați toți 4 între 
primii șase ai acestei puterni
ce și disputate finale. Nivelul 
tehnic al concursului a fost 
ridicat, multe din partide pu-

lȚF 3 4 5 6 7 8 9 10 ^11 [12 |13 □n 16 |V 1
'/2 yz Va '/z Vz 7z 'Iz 1 1

fa '/2 0 '/z Vz 1 1 0 V2MI l'/zlîl'ĂlVzIl 3,5
4 'k l?s. '/z Vz Vz EaaaiaiaEBiHKHn ei
fa 1 7z 0 % '/z Va 'k V2 'Iz 1 '/z IEI 1 7z 1 9
li 'k % 1 l.fl '/z 0 1 0 7z 7z 7z 7z Vz 1 Vz 1 9
fa Vs ’/z 'kli '/z 7z 7z 7z 7z Vz 7z Vz Vz 1 1 9
fa 0 ’/z (/z 1 ?2 0 1 Vi 7z 7z 7z '/z 'h. Vz 1 as

0 1 ’/z 0 Vz 1 U 7z 'h 1 Vz ?2 'Iz 1 0 8
1 0 1/z 1 Vz 0 1 1 0 7z Vz 1 0 'k 7z 8
7i ’/? 7z ’/z 'k •/z 'h. 0

2 '/z ’/z Vz </z Vz % 1 0 □ 7z]72 'k 72 Vz 75
2 0 '/z 0 7z Vz 7z 0 7z 'k 1 1 Yz 'Iz 72 72 7,5
2 % 0 7z '/z Vz ’/z 7z 7z Vz 'Iz 0 Vz Vz Vz V2 7

0 ’/z 1 'k Vz Vz 0 'Iz 'Iz 'h. Vz 'Iz Vz 7Z 7
Vi </z 0 0 Vi % ’/z 1 0 Vz '/z Vz '/z ’A £ 7

l 'h 0 i/z Vz 0 '/z 0 ’/z % 'Iz '/z % 'h Vz EEil
0 0 0 0 0 0 1 Vi '/z 'k '/z Vz '!z 1

O PARTIDAI
I
I
I
I 6 Gh.

I

FODOR
: 4—0 (3—0).

Dinescu 
Titorov 
V. Onu un 

în

Au 
D.

Severin)
galbene:

v. 
șl

c.
6),

Moldovan 
Barbu),

— circa 
(pe poartă: 

marcat: 
SA VA

ceață, spectatori 
Șuturi: 12—2 
Cornere: 5—1.

(min. 3) și 
64).

FRUMOASA

1

activ, 
i plătit 

cazu- 
jmi tră
it Ovici). 
turneu 

it-side- 
1 nota- 
i jucă- 
?s ner- 
de im- 
ost de
liul fi- 
Ștefa- 

ivut un 
e --.nul 
, -a* bă, 
stă fa- 
parti- 

i inte- 
acestei 
putea 

ivelați- 
iră în- 
’. Ște- 
imitra- 
sacrați 

cam- 
Foișor, 
a. Bu
și Th. 
rezul- 

lor 
■ii ju-

O Deși s-a prezen • 
■at la Ploiești fără 
A exa, Slrijan, Gă- 
lușcă. Păiuș și p, 
Ungare. .S.M. su 
ceava a jucat cu o 
mare ambiție, eel 
mal bun jucător al 
ai fiind libero-ul 
Cristcscu. o Cîte
va . curlozltăț1 în 
felul cum au evo
luat lucătoril Pe
trolului. Mijlocașul 
ofensiv O. Grigorc 
a apărut ca fundaș „— pancu pe

mijlocaș,

0 jrresnxiJ 
joc bun și — 
odată — eficace, 
Sportu' Studențesc 
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actualului 
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putea marca alte
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Intr-un meci* de di
vizie, remarca ci • 
neva din tribună.
Păcat că apetitul
de a marca le-a 
venit tocmai spre 
finalul sezonului". 
O La meciul din 
„Regie", unul din
tre arbitri de linie 
a fost vasluianul 
Adrian Porumboiu. 
Tot 1® linie a ofi
ciat acest apreciat 
„cavaler al fluie
rului" si a alte 
partide anterioare 
din primul eșalon. 
»N-am mai condus 
un meci de Divizia 
A din etapa a 9-a, 
ne spunea el cu 
năduf, și nu înțeleg 
de ce“* Nici noi nu 
înțelegem cum un 
arbitru purtător al 
ecusonului F.I.F.A. 
poate fi delegat a- 
tît de rar.

ntervenții chirur
gicale la tendonul 
ui Abile. „Mă simt 

foarte bine — ne-a 
spus el —, progra- 
mu de recuperare 
și antrenamentele 
ușoare zilnice din 
ultima vreme adu- 
cindu-mă treptat 
la un nivel cores
punzător de pregă
tire. Important e te 
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toșit șl, la în
ceputul lunii ianua
rie, sînt gata să 
mă allniez La star
tul pregătirilor nou
lui sezon", * Su
porterii echipei Ra
pid nu s-au dez
mințit nici de data 
aceasta. Un mic 
grun de giuleșteni, 
ou căclulițe și fu
lare alb-vișinii, au 
însoțit echipa la 
Hunedoara, încura- 
jînd-o necontenit. 
Șl oboseala drumu
lui a fost pe deplin 
răsplătită, ferovia
rii obținînd 
punct prețios 
deplasare.

goluri, 
sfert 
elor 

turul 
csmpio. 

Încă

MORENI, 18 (prin telefon). 
Ultimul joc din etapa a 17-a 
a oferit o partidă interesantă, 
disputată, frumoasă, în ciuda 
terenului greu, pe care jucă
torii făceau eforturi să-și men
țină echilibrul. La predilecția 
pe atac a gazdelox-, împinsă de 
o linie de fundași activă, tîrg- 
mureșenii, așa cum se anticipa, 
au răspuns în aceeași manieră, 
au echilibrat de multe ori jo
cul (datorită evoluției bune a 
liniei de mijloc), dar, de data 
aceasta, eficacitatea lor a avut 
de suferit, mărturie fiind doar 
cele două șuturi la poartă, cu 
care nu se putea spera, însă, 
într-o remiză. Măi ales că gaz
dele au deschis scorul neaștep
tat de repede, în min. 3. A- 
tunci, acest „argint viu" C. 
Pană a centrat de pe partea 
stingă și LALA a reluat, cu 
capul, în gol, validat, deși o 

: între „central*1 și 
Onu a creat unele 

dubii. După gol,, joc echilibrat, 
dar mai „concreți" sînt jucă
torii gazdă, care, în min. 18, 
puteau conduce cu 2—0, dar 
D. Sava a reluat încet, cu 
capul, și Varo a avut timp să 
rețină. Așa s-au petrecut lu
crurile și ’în min. 20, la oca
zia lui Văidean. Replica oas
peților este bună în cîmp, dar 
modestă în atac și primul lor 
șut spre poartă l-a expediat 
Ivan abia în min. 36. O ceață 
densă se lăsa peste teren și cu 
greu se puteau vedea jucătorii 
din colțurile opuse.

La reluare, după vreo 15 
minute, ceața s-a mai ridicat 
și. cum spunea observatorul 
federal Mihai Ionescu, a în
ceput să se vadă șf... frumu
sețea partidei. Gazdele se a- 
flau la „timonă", cu reușite

j FLACĂRA 2 (1) I| A.S.A. 0 1

IVÎlț/UI, III g 
neînțelegere 
(ușierul V.

Stadion Flaeăra: teren curățat 
Ue zăpadă, dar înghețat; timp 
geros, ------ -----  ' '
4 000.
5—0). 
LALA
(min. ....

FLAC Ara : Dohot
Radu 8, Beldie 7, Butufei 7. Stă- 
nescu 7 (min. 76 Nistor) — D. 
Sava 7, Dragnea 6, Purdea 6, C. 
Pană 7 — Lala 6 (min. 50 Marcu 
6), Văidean 7.

A.S.A.: Varo 6 — Szabo 6, Je
nei 6, Botezan 7, Fodor 6 ■ 
Iile 7 (imin. 75 Dorobanțu 
Erosz 7, Ivan 7 — L. - - -
5, Fanici 5 (min. 80 
Craiu 5.

A arbitrat bine N. 
(Rm. Vilcea); la linie 
(Drobeta Tr. 
(Predeal).

Cartonașe 
EROSZ.

La speranțe

tind reține atenția teoreticie
nilor, lucru îmbucurător și 
care dovedește că șahiștii noș
tri fruntași urmăresc cu aten
ție evoluția la zi a teoriei șa- 
histe pe plan internațional. 
Unul din aspectele tehnice po
zitive ale finalei a fost forma 
bună manifestată de majorita
tea componenților echipei na
ționale și olimpice. In 
ce privește propria-mi
luție — în urma căreia am ob
ținut cel de-al 9-lea titlu de 
campion național — m-am 
străduit și cred că am realizat 
câteva partide de real interes 
teoretic...

ceea
evo-

Florin GHEORGHIU
Mare maesitru internațional

VOLEI • Tuirneul interna
țional masculin de vo-lei de la 
Suhl (R. D. Germană) a fost cîș- 
tigat de echipa S.C. Leipzig — 5 
puncte, urmată de formațiile Di
namo București — 5 puncte (seta- 
veraj inferior), Delta Lloyd Ams- 
telveen (Olanda) și S.C. Traktor 
Schwerin — cu cite 4 puncte.
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combinații și schimbări de di
recție ale atacurilor. în min. 58, 
Purdea a avut golul în picior : 
scăpase singur, dar, de la 40 
m, a trimis balonul p& lingă 
Varo, ieșit în întîmpinare, dar 
și pe lingă... poartă. Flacăra a 
atacat continuu și 2—0 a ve
nit, firesc, în min. 64: com
binație Dragnea — Văidean, 
centrare a ultimului și splen
didă reluare, din voîeu, cu la
tul, a lui D. SAVA, care a 
înscris frumos, precum faza 
din care s-a născut golul. Vic
torie meritată a gazdelor, după 
o partidă reușită la care a con
tribuit și maniera de joc a 
oaspeților.

Constantin ALEXE

*

NU ACESTA ESTE DRUMUL

CEL MAL SCURT SPRE DIVIZIA A
(Din dosarele Comisiei de disciplină)
• Deși, potrivit regulamentului. 

Ciocan (Universitatea Cluj-Napo
ca) nu trebuia neapărat să fie 
prezent la ședința _ ' '
disciplină. în care 
discuție eliminarea 
ren, în meciul cu 
nedoara, în urma 
aduse arbitrului, jucătorul clu
jean a ținut să fie de față la 
judecarea abaterii sale. Șl n-a 
bătut atîta drum degeaba, cum fac

deComisiei
era luată In 
sa de pe te- 
Corvlnul Hu-

_ unor iniurli jucătorud

RTICIPARE LA ÎNTRECERILE DACIADEI ALBE
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canței de iarnă (3—10.1.1988) la 
Căprioara (Dîmbovița), atleții 
la Predeal, schiorii de fond, la 
Vatra Dornei, sănieri, biatlo- 
niști și schiori de fond, la Cîm- 
pulung Muscel atleți. Bistrița, 
atleți ți gimriațti. Roman, at- 
lefi, Bucșoaia (Suceava), ca- 
iaciști-canoiști, canotori și 
luptători, Paring, schiori de al
pine, Gheorgheni. hocheiști 
Bucșani (Dîmbovița), gimnas
tele. Alte două tabere, cele de 
la Rusca — Suceava (gimnas
tică fete) ți Baia Mare (atle
tism și gimnastică) sint pro
gramate de la 22.XII.—4.I. ți, 
respectiv 25.XII—7.1.

Pentru președinții asociații
lor sportive din școli profesio
nale și licee. Cîmnulung Mol
dovenesc, va fi gazda — tn 
d'-uă serii, in decembrie și ia
nuarie a unei tabere spe- 
cihle de instruire sportivă tn 
care problemele de organizare 
a activității de educație fizică 
din unitățile de invățămînt pe 
care le reprezintă se vor com
pleta cu întreceri sportive, cu 
desemnarea campionilor tabe
rei. Un binevenit prilej de a 
îmbina munca teoretico-meto- 
dică cu cea practică.

Tn plan competițional sînt de 
semnalat: la nivelul copiilor, 
al purtătorilor cravatei roții 
cu tricolor, finala pe țară a 
„Cubei P'on’e.rul“ la judo, ca
tegoriile 9—10 ani șt 11—12 ani, 
avînd drept gazdă municipiul 
Oradea. în cazul elevilor, Cam
pionatele Republicane Școlare 
la sporturile de lamă in cadrul 
localităților care găzduiesc ta
bere la aceste 
tru studenți.
U.A.S.C.R." la 
pine) — ediția
mată pe 30 decembrie,

Predeal, cu participarea a circa 
350 de tineri ți tinere din toate 
cele 15 centre universitare și 
care va constitui un veritabil 
bilanț al activității, intr-un 
sport cu o aderentă in conti
nuă creștere in institute și fa
cultăți.

Cum se poate concluziona, 
tineretul studios are in față o 
paletă largă de acțiuni și acti
vități sportive (toate înscrise 
sub genericul Daciadei), care 
vor asigura un plus de frumu
sețe zilelor de vacantă...

destui fotbaliști, care încearcă în 
feluil acesta să mai... dreagă ceea 
ce nu se poate drege, cd a plecat 
caoul în jos, spuinînd textual: 
„Mi-e rușine de ceea ce un fă
cut. Ml-e rușine de cuvintele a- 
dresate arbitrului". (Notăm aceas
tă atitudine corectă, dar nu era 
mai bine dacă ar fi evjtat întâl
nirea cu Comisia de disciplină, 
fiind sportiv și pe teren?). Ciocan a 
fost suspendat numai pe 4 etape, 
Comisia de disciplină nemaiapli- 
cînd și circumstanțe agravante 
determinate de această abatere, 
comisă Ia mai puțin de 2 ani de 
la primirea altei sancțiuni, deci... 
de recidivă.
• Alți doi jucători din Divizia 

A, Cristea (Sportul Studențesc) 
și Ciorcerl (A.S.A. Tg. Mureș) au 
fost suspendați pe cite 4 și, res
pectiv, 1 etapă, primul pentru 
lovirea adversarului, iar cel de-al 
doilea pentru un gest nesportiv.
• 2 000 de lei, atît l-a costat 

pe Petre Anderes aruncarea u- 
nel sticle în terenul de joc, la 
meciul dintre Inter Sibiu și pan
durii Tg. Jiu. Adevărații supor
teri nu aruncă sticle pe terenul 
de fotbal. Dar la meciul de la 
Sibiu s-a aruncat și o a doua 
sticlă, fără să fi fost identificat 
spectatorul care a făcut acest 
gest reprobabil. Drept urmare. 
Inter Sibiu a primit un avertis
ment și o amendă de 5 000 de 
lei.

Jack BERARIU
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discipline. Pen- 
finala „Cupei 
schi (probe al- 
a V-a, progra

de la

• JOI, la Pitești, 
F.C. Argeș și vic
toria București 
s-au aflat pentru a 
clncea oară față în 
față. Pînă la acest 
meci, avantajul ar
geșenilor era clar : 
două victorii și 
două egaluri, bucu- 
reștenii necunos- 
cînd victoria. Deci, 
o premieră bucu - 
rsșteană în con
fruntările cu piteș- 
tenii, a Apropo de 
meciurile directe 
F.C. Argeș — Vic
toria. Și 
din turul 
precedente dz 
Pitești a fost con
dusă la centru lot 
de clujeanul Mircea 
Salomir. Coinci
dența a operat și 
în privința tușieru- 
lui : ion Velea. • 
Doar 
l-au 
piteșteanul 
să intre 
mentar“ la 
Nu a mai 
răbdare șl 
obligat să 
mal devreme, dato
rită cartonașului 
roșu primit pentru 
faulturi repetate și 
proteste.

partlda 
ediției 

la

două minute 
despărțit pe 

Pîrvu 
„regula- 

cabine, 
avut... 

a fost 
se ducă

O ÎN MECIUL 
DE LA HUNEDOA
RA 
nul și Rapid, fero
viari au jucat fără 
cîțlva titulari. Fără 
Goanță, pentru cu
mul de cartonașe 
galbene, fără Tiră 
șf Drăghici, ambii 
accidentați, și fără 
Pistol, dispărut fără 
urmă de la clubul 
din Grant, tn ciu
da acestui handi
cap. Rapid a jucat 
cu o dîrzenie și o 
dăruire exemplare, 
ceea ce i-a adus 
satisfacția obținerii 
unui prețios punct. 
• Pe culoarul din 
fața vestiarelor de 
la stadionul Corvi- 
nul l-am relntîlnit 
cu bucurie pe Ga
bor care, după 
cum se știe, a fost 
supus în vară unei

dintre Corvi-

e „AM ÎNCHE
IAT FRUMOS UN 
SEZON..." 
confesa, la term! • 

narea. meciului cu 
Dinamo, Pavel Tru- 
țescu, președintele 
lui F.C. Olt. Și a 
continuat : „Echipa 
noastră a făcuț o 
primă repriză de 
zile mari ceea ce 
arată disponibilită
țile ei. Deși am 
pierdut un punct 
prețios — cu Di
namo însă nu-i u- 
șor să joci nicio
dată —, am recîști- 
gat încrederea în 
forțele proprii. Șl 
mai este ceva. Noii 
veniți în echipa 
noastră, Gherasim, 
Ad. Popescu și Du

dre pta, 
pos; de 
iar 1. Gușe a tre
cut fundaș 
ce r
Ene), 
care reușise singu
rele acțiuni ofen - 
sive periculoase 
ale echipei sale !a in
ORE 
NEȚII 1 
lațlu! 
ceață 
cum 
situația 
gică, 
partidei Oțelul — 
„U" Cluj-Napoca 
era sub un mare 
semn de întrebare. 
Cu vreo 50 de mi
nute înainte de ora 
loviturii de start, 
ceața s-a ridicat și 
partida a putut în
cepe. * Situație ex- 

șe trem de grea pentru 
antrenorul clujean 
Remus Vlad ; din 
lotul pentru -meciul 
de la Galați au 
absentat șapte ju
cători : lasko, po- 
picu, Mureșan (ac
cidentați) , Ciocan,
Meszaroș și Biro I, 
suspendați 
oartonașe. 
sancționat 
nar. « Șl 
avut două 
de marcă : O. 
pescu, două carto 
nașe galbene, Ha
lea indisponibil. 
Ingenioasă soluția 
utilizării lui Oprea, 
veritabil „argint

(du.pă 
a intrat O.-. 

, tocmai el,

PRIMELE 
ALE DIMI- 
DE JOI, Ga- 
era sub o 
deasă. Așa 
se prezenta 

i meteorolo- 
dlsputarea

pentru 
Bucur, 

disci pli- 
Oțelul a 
absențe 

PO-

mlx-escu, au făcut 
dovada talentului 
lor și dovedesc că 
nu s-a greșit tltu- 
larizindu-i". •
Turcu, „vîrful" de 
atac al echipei 
„galben-verde", a 
zburdat în treimea 
dinamovistă. Numai 
Movilă șl Nicolae 
not spune ce clipe 
grei» au avut ou 
„vîrful" gazdelor.
• Lupescu, sigur 
pe el, ca în tot se- 
zonu de toamnă, a 
impresionat prin 
clarviziune șl mai 
ales prin travaliu,
• Au surprins ne
plăcut 
repetate 
Andone 
Turcu.
• PARTIDA 

LA PLOIEȘTI, din
tre Petrolul și 
C.S.M. Suceava, a 
început cu zece mi
nute mai tîrzlu, 
deoarece, la contro- 
trolui crompoane- 
lor, jucătorii oas
peți nu le aveau 
corespunzătoare și 
au fost trimiși la 
vestiar să le schim
be. Cu toate că ar
bitrul Mircea Stoe- 
nescu i-a avertizat 
din timp. în plus, 
.povestea" eram- 
poanelor s -a pre
lungit șl în timpul 
meciului, unii ju • 
cătorl schimbîn- 
du-și-le din ...mers 
și, pentru așa ceva, 
Cașuba a primit 
cartonaș galben.

perload-i 
cea mai bună a e- 
chipei lui (prima 
repriză). „Am o 
mare satisfacție, 
ne spunea antreno
rul C. Rădulescu. 
Am crezut in acest 
jucător și, iată, as
tăzi, el mi-a con
firmat așteptările. 
Dar, mal bine mai 
tirziu decit nicio
dată...". Oprea se 
adaugă unei fru
moase liste de pro
misiuni gălățene 
ale acestui sezon : 
Măstăcan, Nicoară, 
Chivu.

faulturile 
ale 

asupra
lui 
lui
DE

• O REMARCA 
a observatorului 
federal la meciul 
de la Brașov, Mihai l 
Ionescu, secretar al 
F.R.F. : „In echipa I 
craioveană £u evo- . 
luat, la Brașov, ' 
șapte jucători care , 
au făcut parte din 
centrul de juniori | 
«Luceafărul»11. Ti
nerețea echipei ol
tene este, de altfel, 
bine cunoscută și I 
își pune amprenta 
pe jocul plin de 
elan al echipei • 
„Mă simt bine în 
noua mea 
— spunea 
înainte de 
șl cred că azi dau 
gol !“. Și a marcat 
două, contribuind 
decisiv la al trei
lea, Un golgeter.„ 
redivivus ? I Are 8 
goluri în acest tur.

«

echipă 
Terheș 

meci —

BACĂUL ARE DESTULE MOTIVE DE SATISFACȚIE
(t)rmart din pag l)

Melinte, Aprecieri 
pot face și 
tehnicienilor 
mion Blaga, 
Gheorghe 
tot noi trebuie să recunoaștem 
că mai avem antrenori care 
de ani de zile promit că ele
vii pe care îi au în „pregăti
re" vor ajunge la marea per
formanță și, iată, drumul pare 
destul de anevoios și rezulta
tele bune nu mai sosesc. Petru 
Ciupercă (CSȘ_Bacău), 
vic Barta 
ghlu-Dej), 
Bacău — 
ar trebui 
promisiunile nu duc la 
performanță".

Constantin Șerban : 
nastica ? Și despre această ra
mură s-ar putea face cam a- 
cel-eași aprecieri. în județul 
nostru avem cadre care nu 
precupețesc nimic pentru a a- 
junge în fruntea ierarhiilor, 
dar și altele care se mulțumesc

pozitive se 
la adresa muncii 
Ion Butucaru, Si- 
Gloria Rață și 

Ardeleanu. Dar,

LudO-
(CSȘ Gh. Gheor- 

Flori-n Cimpu (CSȘ 
filiala Tg. Ocna) ș.a. 

să știe că numai 
marea

„Gim.

cu mult mai puțin. De la sec
ția de nivel olimpic din mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej se 
remarcă speranțele Cristina 
Bontaș (acum se pregătește la 
lotul olimpic). Lăcrămioara și 
Iuliana Filip, Florentina Cîm- 
pureanu ș.a. care au crescut 
și s-au format sub atenta 
competenta 
trenorilor 
Săndulescu. 
secție sînt 
care însă au mai mult preten
ții deât rezultate, munca lor 
fiind cotată ca necorespunză
toare. La secția Sport Clubului 
din Bacău, unde 
7 antrenori. în 
prea îndepărtat 
sportivelor erau 
toate ocaziile, i 
această secție a pornit 
marea performantă doar 
briela Potorac. Eforturile 
strădaniile apreciaților 
aliști care sînt Mariana și Mir
cea Bibire trebuie să fie com
pletate și de ceilalți antrenori".

Nicolae Mihalache : „Pen-

Și 
îndrumare a an- 
Dorna și Mihai 

Tot la această 
și alți antrenori,

sînt încadrați 
trecutul nu 

rezultatele 
elogiate 

dar acum
în 

din 
spre 
Ga- 

Și 
speci-

—------ — a
tru sportul de performanță 
dispunem de o bază materială 
foarte bună. Spre exemplu 
halterele, sportul celor voinici, 
își desfășoară activitatea în- 

modernă a sec- 
olimpic din 

__ ___________ Gheorghiu- 
Dej. Pentru a ajunge în vîr. 
ful piramidei performanțelor 
sportivii ridică tone întregi 
doar la un singur antrenament. 
Cîtă sudoare, cîtă voință pen
tru cîteva sute de grame 
plus 1 Antrenorul 
doi, disciplinat 
muncește bine și, 
secție, au pornit 
rezultate Gavrilă
Steaua) Dorel Mateeș, (Ia Di
namo). Liviu Munteanu (la 
Centrul Olimpic de la Bistrița), 
Desigur, descoperirea. pregă
tirea și formarea sportivilor 
pentru marea performanță 
este sarcina antrenorilor și a 
noastră, iar atunci cînd ei a- 
jung la o valoare recunoscută, 
mulți pornesc spre secții și 
cluburi mai puternice, nouă

tr-o sală 
ției de nivel 
orașul Gh.

îi
Marin Zăl- 
și ordonat, 
din această 
spre marile 

Axinte, (la

rămînîndu-ne doar mulțumi
rea, care nu este dintre cele 
mai mici, că i-am descoperit 
și î-am dăruit sportului romă, 
nesc de mare performanță."

Concluziile care s-au des
prins din raidul nostru bă
căuan sînt clare :
• Excelenta bază umană și 

materială a performanței 
județul Bacău este intens 
losită și. după cum am 
zut la fața locului, bine 
podari tă.
• Marea majoritate a 

trenorilor muncește cu

în 
fo- 
vă- 

gos-

_____  _ an
trenorilor muncește cu pasiu
ne Și abnegație, dar tot atît de 
adevărat este și faptul că mai 
sînt destule cadre de speciali
tate care se mulțumesc cu pu
țin, cu rezultate neconclu- 
dente față de condițiile pe 
care le au la dispoziție.
• Mulți sportivi de pe me

leagurile Bacăului au ajuns să 
se afirme pe deplin în alte 
cluburi și orașe dar, după' cum 
am văzut, aceasta nu este con
siderată o pierdere, deoarece, 
oriunde ar activa, există satis
facția că au fost descoperiți 
și formați pe meleagurile lor 
natale, contribuind astfel la 
succesele sportului românesc.
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ROMÂNIA - IUGOSLAVIA IN FINALA CM.
DE HANDBAL FEMININ - GRUPA B

SOFIA, 18 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). Re
prezentativa României a Înche
iat cu bine prima parte 
Campionatului Mondial 
handbal feminin — grupa 
Indepllnlndu-și obiectivul 
termediar — calificarea in 
nala acestei competiții — 
țiștigind seria preliminară

a 
de 
B, 

in- 
fl- 
ea

_________ ..
pe cea semifinală cu ounctaj 
maxim.
Partida decisivă pentru cla

sarea pe primul loc în semi- 
Ilnaiă ți, deci, pentru obține
rea dreptului de a disputa fi
nala, a adus in fata reprezen
tativei României o formație 
puternică (să nu ne lăsăm in
fluențați de acel 25—15 cu care 
a învins Austria), formație 
care nu și-a putut valorifica 
posibilitățile ca urmare a e- 
voluțlei foarte bune a fetelor 
noastre, care au jucat în tor
ță, cu o circulație a mingii

deosebit de rapidă. De aseme
nea, ele s-au apărat foarte 
bine, avînd în Anca Balea și 
Ioana Vasilca portari în for
mă, care au dat siguranță ju
cătoarelor de cîmp.

Duminică urmează finala, 
partida care va desemna sin
gura participantă din această 
grupă B la Jocurile Olimpice 
din anul viitor. Va fl un meci 
greu, cu puternica echipă a 
Iugoslaviei, care, la rîndu-i, a 
terminat neînvinsă și in seria 
semifinală A, printre formați
ile rămase in urmă aflîndu-se 
puternicele reprezentative ale 
R. D. Germane, Ungariei și 
Poloniei.

Ca să învingă, reprezentati
va României Va trebui să dea 
dovadă de aceeași putere de 
luptă, prospețime fizică și dis
ciplină tactică, intr-o confrun
tare, tn care din nou, nu exis
tă decit alternativa victoriei

pentru a ajunge printre parti
cipantele la J.O. Va fi, fără 
îndoială, extrem de greu, dar 
nu și imposibil...

PROGRAMUL
FINAL
7—8:

TURNEULUI 
— sîmbătă : locurile 

Polonia — Bulgaria; 
locurile 9—10 : R. P. Chineză — 
R. F. Germania ; locurile 11— 
12 : Canada — Franța dumi
nică : locurile 1—2 : 
NIA — Iugoslavia; 
3—4 : Ungaria —
locurile 5—8: R. D. 
nă — Danemarca.

ion GAVRILESCU

ROMA- 
locurile 

Austria ;
Germa-

UN SEMN DELOC ÎNCURAJATOR

ContropuncE

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
PRIMUL concurs din cadrul ac

tualei ediții a „Cupei Mondiale" 
la biatlon a nrogramat în sta
țiunea austriacă Hochfllzm o 
probă de 20 km. ciștigată de 
sportivul vest-germ-m Fritz Fi
scher, în lh 07:36,2.

IN CADRUL turneului interna
tional de hochei pe cheală de Ia 
Moscova, pentru premiul ziaru
lui „Izvestia", selecționata U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 10—1 
(5—0. 2—0, 3—1) echipa R. F. 
Germania, iar reprezentativa Ca
nadei a dispus cu 3—2 (1—0. 2—2, 
0—0) de formația Suediei.

Corespondentă de Ia Sevilla

UN FINIȘ PASIONANT
Finiș pasionant In meciul pen

tru titlul mondial de șah... Cînd 
ne obișnuisem deja cu seria remi
zelor, care n-au fost totuși gra
tuite, iată o întorsătură neaștep
tată a disputei. Desigur, premis ele 
aceste! a 23-a partide, penultima, 
erau foarte clare. Anatoli Karpov 
n-avea de ales. Iul 11 era absolut 
necesară o victorie. Ia ultima sa 
tatUnire eu piesele albe. Garri 
Kasparov, animat mereu de am
biție. dorea șl el un „break" de 
mare spectacol. Presa spaniolă a 
sesizat bine momentul, prezenttn. 
du-l pe campionul mondial sub 
ehlpul unui taur in arenă, iar pe 
șalanger în ipostază de fin to
reador.

Intr-adevăr, Karpov a manevrai 
foarte iscusit spada în această 
secvență de neuitat. Mal întîi, in 
alegerea deschiderii, care a adus 
jocul, după lntervertlre de mu
tări, tot într-un Grdnfeld, prefe
rat la negru de Kasparov, dar nu 
în variantele ce-i convin. Aces
ta, contra presiunii la care era 
supus in centru șl pe flancul da
mei. a inițiat o interesantă con- 
traacțiuine pe coloana „f“. Lucru
rile s-au complicat pe tablă, dar 
și pe cadranele ceasului de con
trol. oare arătau din nou criză 
de timp pentru campion. Șansa 
părea să-l surdă totuși la în-

trerupere, cînd majoritatea pro
nosticurilor înclinau spre un re
zultat de remiză. Mal a es fiindcă 
la desfacerea plicului s-a văzut 
că șalangerul înscrisese o mutare 
mal slabă (41.Tedl I ar fl adus 
imediat victoria). Dar, ca da 
atttea ori in confruntările pe eși
chier, aprecierile prea optimiste 
ale unei poziții au influențat în 
sens contrar cursul jocului.

Kasparov n-a mai vrut acum 
remiza, el chiar cîștlgul i Ris- 
cind prea mult ' ---------
50...TIS) 
lovituri
mutare 

din nou 
aceasta.

Este o tnfringere definitivă ? La 
ora cînd apar aceste rânduri, par
tida următoare <și ultima din 
meci) poate că a și dat răspun
sul la Întrebare. Dacă AnatoU' 
Karpov și-a recîștlgat titlul, sau 
Garri Kasparov l-a păstrat prin- 
tr-o victorie pe linia de sosire, 
trebuie știut oricum că a fost o 
luptă între egali, separați doar 
prin diferențe de stil șl — mai 
ales — inspirație în momentele» 
choie.

Elisabeta POLIHRONIADE 
mare maestră internațională 

18 decembrie 1987

(Cu 49...NC5 și 
el s-a expus însă unei 

neașteptate (exc atenta
33.Nh6 !), care l-a adu* 
tn dezavantaj. De data 

fără putință de revenirăm

A. Karpov — G. Kasparov (C.M. 87 (partida a 23-a) l.c4 cS 
2.Cf3 Cf6 3. Cc3 d5 4.c:<f5 C:d5 5.d4 C:c3 6.b:c3 g6 7.e3 Ng7 8.Nd3 
0—0 9. 0—0 Dc7 10-Tbl b6 ll.De2 Td8 12.Ne4 Na6 13.C4 Cc6 14.d5 
fS 15.Nd3 e5 16.e4 Cd4 17.C:d4 c:d4 18.Ng5 Tf8 19.Tfcl Tac8 2O.Nd2 
Tf7 21.a4 f:e4 22.D:e4 Tcf8 23.f3 Nc8 24.a5 NI5 25.De2 Te8 26.Ne4 
Nf8 27,Dd3 Nc5 28.Tal Dd7 29.Tel Dc8 3O.Rht Tc7 3t.Tabl Rg7 
32.Tecl N:e4 33.f:e4 Tf7 34.Dg3 b:a5 35. N:a5 Tf4 36.Tcl DaS 
37.Nd2 Tf7 38.Dd3 Tef8 38.h3 Tf2 40.Tal Df6 41.Tgl (mutarea din 
plic) 41...h5 42.Ta5 De7 43.TM h4 44.Ta« T8f7 45.Tc6 Df8 46.Tgl 
Ne7 47.Te6 Rh7 48.Nel Tfl 49.Nd2 Nc5 50. Tc6 T7f3 5t.g:f3 T:f3 
52.TC7+ Rh8 53,Nh6 T:d3 54.N:f8 T:h3+ 55. Rg2 Tg3-|- 56,Rh2 
T:gl 57.N :c5 d3 1—0.

Scorul general al meciului : 12—11 pentru Karpov. Cînd ziarul 
nostru închide ediția, la Sevilla se joacă ultima partidă, a 24-a. 
După 20 de mptări, poziția este apreciată ca aproximativ egală.

Felbal meridian»

■ S-au înmulțit, in ultima vre- 
! me, avertismentele privitoare
■ la faptul că. din ce în ce mai
■ Înrobit intereselor materiale 
' (ale jucătorilor, ale firmelor 
i etc.), tenisul riscă să fie tot
■ mai puțin un sport și tot mai■ mult o afacere, de unde șl, 
J firește, un gust amar șl o
■ mereu mal greu de ascuns
■ nostalgie după tim-
• purlle cînd mînuito- 
i rli rachetei erau 
i mal preocupați de
■ nivelul jocului decit
■ de acela al premii-
J lor șl a! conturilor de bancă 1 
i lată insă că, recent, s-au
■ bătut toate recordurile genu- 
J Iul, așa-zisele -Stake Games"
■ (to stake Înseamnă a miza, a
■ paria) de la West Palm
■ Beach, Florida, ocazionate de 
J inaugurarea unul complex
■ sportiv de lux (tenis și golf),
• ajunglnd să fie socotite — 
J după expresia unuia dintre 
i comentatorii rețelei americane 
i de televiziune A.B.C. — drept
■ -cel mai bine plătit turneu 
J din Istoria tenisului". Au răs-
■ puns invitației organizatorilor 
i 4 dintre cei mai cunoscut! 
1 jucători de azi. Lendl. McEn-
■ roe. Edberg si Cash, puși să 
J se întîlnească Insă — tocmai 
[ pentru că -time is money" 1 
1 — după un sistem sul-generis. 
i Inspirat din legile tie-break- 
[ ului. Învingătorul urmlnd să 
i fie desemnat după 31 de 
i mingi cîstigătoare (ca la nlng-

pong), cu condiția unei dife-
1 rente de (măcar) două punc- 
I te. Numai că, deși ar fl fost 
j suficient, -imaginația" organi- 
[ zatorilor a mers chiar mat

departe, regulamentul prevă- , 
zind o primă specială pentru ■ 
fiecare as. pentru fieea;e ■ 
break etc., ca și o diminuare , 
a sumei pentru flecare dublă ■ 
greșeală etc. încă mai mult. ■ 
Fapt fără precedent in istoria * 
respectivei discipline, tabela , 
electronică de scor n-a pre- ■ 
zentat doar situația din teren. > 

6—2 pentru Lendl J 
sau 9—1 pentru , 
McEnroe, ci și pe ■ 
aceea a banilor e- < 
dunați, Intr-un mo- J 
ment sau altul, de ,

jucători, competiția devenind ■ 
astfel „foarte dificil de urmă- ■ 
rit". iar spectatorii (peste , 
3 000) părînd mai atrași de ■ 
bursa dolarilor decit de aceea ■ 
a jocului propriu-zlsi „Și te- , 
nisul?“, s-a Întrebat Philippe , 
Bouin de la „FEquipe". pen- ■ 
tru ea tot el să furnizeze, nu • 
fără mthnire. și răspunsul 1 J 
„toarte, foarte, foarte mo- , 
deșt" 1 ■

Rotunjindu-și conturile, ju- ] 
cătorii s-au declarat, logic, ■ 
mulțumiți („o idee fericită". ■ 
a spus Lendl), numai că spe- f 
clalistll. americani sau neutri. , 
nu s-au abținut să nu critice ■ 
ceea ce ei au numit „o tristă < 
exhibiție", menită mai degrabă , 
să deservească tenisul decit , 
să-l ajute. Trebuie Insă să ne J 
mirăm? Intr-o lume, cea a ■ 
sportului profesionist, în care ■ 
banul face si desface totul, î 
pe jucători li interesează tot J 
mai puțin prestigiul și tot mai ; 
mult sumele de încasat. Un j 
semn care, veți fi de acord • 
cu noi, nu e deloc încurajator. !

Ovidiu IOANITOAIA ■
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• GLASGOW RANGERS - TINUTA ÎN ȘAH ACASA I
• MARSEILLE PIERDE TEREN... • ANDERLECHT LA A 
PATRA INFRINGERE I • „OPTIMILE* CUPEI SPANIEI

2—4 ; Sportii — Portimonense 
1—0 ; Esptoho — Guimaraes 1—3; 
Elvas — Setubal 1—1 ; Penafiel

i 2—1 ; F.C. Braga — 
1 ; Chaves — Covilha 

; Farense — Belenenses 1—9; 
Ave — Boavista 0—0.

— Varzlm r 
Maritimo 1—1 
2—1
Rio

ALTE REZULTATE

CAMPIONATE NAȚIONALE

SCOȚIA (et. 25). Glasgow Ran
gers. viitoarea adversară a Ste
lei în C.C.E., n-a reușit decit un 
scor egal, pe teren propriu, cu 
Dunfermline : 2—2. Marcînd din 
nou. Ally McCoist, are acum 18 
goluri la activ, din 24 da me
ciuri. Rangers ocupă locul 4 In 
clasament, cu 33 p, după Celtic 
37 p (24 j), Midlothian și Aber
deen — 37 p (25 '
pel de miercuri 
de F.C. Dundee, 
to deplasare, cu 
ton. Trei dintre 
realizate de Tommy Coyne, care, 
cu 23 de goluri, conduce to cla
samentul golgeterilor europeni. 
Alte rezultate : Aberdeen — St. 
Mirren 2—1, 
Hibernian 1—2 
Motherwell 1—1.
— Celtic a fost

Laval 1—2: Metz — st. Etienne 
2—1 ; Nice — Racing Paris 1—2 ; 
Montpellier — Cannes 2—1 : Au
xerre — Brest 4—0 ; Lens — 

■ Toulon 3—1 ; Olymplqjte Mar
seille — Lille 0—1 !, Le Havre — 
Bordeaux 0—1. Clasament : l. 
Monaco - 32 p (un joc mai pu
țin disputat) ; 2. Bordeaux —
30 p ; 3. Racing Paris — 30 P.

belgia : cîteva rezultat» 
etapa a 18 -a : C.iarleroi —din _____ ________ _

And-rlecht 1—0 (a 4 a Infrlngere 
suferii., de echipa campioană), 
F.C. Bruges — La Gantoise 2—1, 
Molenbeek 
Malln.es — ____ ____
Beerschot — St. Trond ’j—0.

--- - Waregem 0—0e
Cercle Bruges 3—2,

j). Scorul eta- 
a fost realizat 
care a învins 

7—1 1, pe Mor- 
goluri au fost

Dundee United — 
Midlothian — 
Meciul Falkirk 
minat.

• tn etapa a 23-a din FRANȚA 
lidera Clasamentului, echipa Mo
naco. a terminat la egalitate 
(1—1) meciul disputat la Toulou
se. Alte rezultate : St. Germain 
Paris — Niort 1—3 ; Nantes —

• La încheierea primei părți 
a campionatului B.D. GERMANE, 
pe primul loc se află Dynamo 
Berlin, ou 20 p. urmată de Lo
komotive Leipzig — 20 p (gola
veraj inferior) șl Dynamo Dres- 
da — 17 p. Rezultate înregis
trate în etapa a 13-a : Vorwarts 
Frankfurt pe Oder — Dynamo 
Berlin 1—1: Rot-Weiss Erfurt
— Lokomotive Leipzig 1—2 ; U- 
nion Berlin — F. C. Karl Marx 
Stădt 1—1: Stahl Brandenburg
— Chemie Halle 2—1 ; Cari zeiss 
Jena — Dynamo Dresda 1—2 ; 
Stahl Riesa — Hansa Rostock 
3—2 ; WIsmut Aue — F.C. Mag. 
deburg 0—0

• în Cadrul preliminariilor o- 
llmpice (zona asiatică), la Doha, 
selecționata Irakului a întrecut 
eu 3—1 (1—1), echipa Qatarului, 
tn aceeași competiție. Kuweit a 
învins cu 1—0 Arabia Saudită.
• Meciuri pentru prelimina

riile C.E. rezervat echipelor de 
tineret : Turcia a învins pe te- 
ren propriu, eu 3—2 (2—1), echi
pa Iugoslaviei. Din această gru
pă pentru sferturile de f’nală 
ale competiției s-a calificat e- 
china Angliei. La Groesbeek. O- 
landa — Bulgaria 4—2 (1—2).
Gazdele s-au calificat în sfer
turile de finală.

STEAUA Șl DINAMO BRAȘOV S-AU DETAȘAT NET
(Urmart din pag. I) componențil de bază ai echipei,

fapt
ror celorlalte participante la 
turneul final.

Dintre celelalte echipe cali
ficate la această fază a com
petiției, Rapid București a în
registrat progrese vizibile, do
vedind un plus valoric față de 
edițiile precedente și o pregă
tire corespunzătoare.

O altă formație a cărei va
loare i-ar fl permis o compor
tare bună și o clasare supe
rioară este Nicotină Iași. Sec
ție CU o frumoasă tradiție în 
această disciplină sportivă. Ni
cotină Iași a beneficiat șl la 
Brașov de aportul unor spor
tivi valoroși, ca Aurel Neagu, 
Iulian Taciuc, Petre Hodoro- 
geanu, Gheorghe Broșteanu etc. 
Aceștia și colegii lor. pregătiți 
în mod temeinic și anărtndu-și 
șansele cu toată hotărîrea, ar 
fi putut să urce echipa pe o 
treaptă superioară a clasamen
tului final. Dar tratînd cu 
neseriozitate participarea la ul
timul act al celei mai mari 
competiții pe echiDe a tării, 
antrenorul Vasile Tteănaș nu 
s-a îngrijit să deplaseze la 
Rrașov cea mai bună garni
tură de care dispune, lăsin- 
du-1 acasă pe unul dintre

componenții de bază ai echipe. 
Constantin Corduneanu, fa~ 
care a creat discordie în rin- 
dul celorlalți luptători. V. Ți- 
gănaș nu și-a îndeplinit nici 
celelalte atribuții ale funcției 
sale, nereușind să se facă as
cultat de sportivi, care nu s-au 
mobilizat să-și apere in mod 
corect șansele (in întîlnirea cu 
Rapid), fiind necesară inter
venția federației pentru curma
rea unei asemenea situații.

Extinzînd sfera de referință, 
trebuie să spunem că actuala 
formulă de disputare a Cam
pionatului Național pe echipe 
nu s-a dovedit a fi optimă. 
Numărul mare de formații par
ticipante (28) la întrecerile pri
mei Divizii a diminuat valoa
rea competiției, multe echipe 
prezenttnd sportivi slab pregă
tiți, care nu pot face fată li
nei confruntări la cel mai înalt 
nivel. Este cert că unele ca
tegorii de greutate sînt defi
citare. De pildă, la 100 kg, 130 

nu există cite 
a căror valoare 
poată face fată 
cu sportivi de 

Pușcasu, Andrei

kg sau 48 kg 
28 de sportivi 
le permite să 
în confruntări 
talia lui Vasile
Ianko, Alexandru Koteles, Ro- 
mlcă Rașovan sau Dumitru 
Drăghici etc. Din această cau-

ză, dorind, totuși, să participe 
la cea mai mare competiție pe 
echipe a țării, antrenorii re
curg la improvizații, prezențe 
formale, campionatul diminuîn- 
du-și valoarea și, în același 
timp, eficiența.

Pe parcursul desfășurării în
trecerilor rfin serii (chiar șl 
în turneul final) s-au înregis
trat mai multe rezultate de 
9—1 și 10—0, fapt care
vorbește de diferența netă de 
valoare existentă între echipe
le participante la Divizia A. 
tntîlnirile dintre aceste echipe 
s-au terminat într-un timp re
cord, cit ar fi durat două me
ciuri echilibrate, încheiate cu 
victorii la puncte. Și pentru a- 
ceste partide s-au 
neori, cheltuieli 
fără ca întrecerile 
că nici învinșilor, 
gătorilor.

Federația de specialitate a 
analizat aceste aspecte ivite pe 
parcursul competiției șl a de
cis modificările necesare în re
gulamentul de disputare a în
trecerilor. Sperăm ca noua for
mulă. pe care forul de resort 
o va pune în aplicare anul 
viitor. să servească integral 
scopului in care a fost creată 
această competiție.

• Meciurile din etapa a 22-a 
a campionatului ELVEȚIEI : Neu- 
châte Xamax — Bellinzona 2—1; 
Lausanne — Aarau 4—1 ț Ser- 
vette Geneva — St. Gali 3—1 ; 
F.C. Sion — Grasshoppers Zu
rich 1—2 ; F.C. Basel — Young 
Boys B urna 1—4 ; F.C. Zurich — 
Lucerna 0—3. în clasament con
duce Neuchâtel Xamax, cu 31 p, 
urmată de Grasshoppers Ziirich 

30 p.

• După 13 etape, în PORTU
GALIA conduce F. C. Porto, cu 
31 p, urmată de Benfica Lisabona 
— 18 n fl Boavista — 17 p. Re
zultate : Academica — Benfica

• In cadrul „Cupei Balcanice", 
formații bulgară Sliven a între
cut p» teren propriu, cu 7—0. 
eohlpa Samsunspor (Turcia).
• în prima semifinală a tur

neului „Cupa Mertleka", ce se 
desfășoară la Kuala Lumcur, se- 
tecț’onata olimpică a Cehoslo
vaciei » Învins cu 3—0 (1—0)
formația iugoslavă Velez Mostar.
• In optimile de finală (me

ciuri tur) «le „Cupei Spaniei" s 
Atletico Madrid — Las Palmas 

0—0: Sabadell — Betls 0—0: Es- 
panol Barcelona — F.C. Barce
lona 1—3 ; Osasuna — Celta 
Vigo 2—0 ; Cadiz — Real Madrid 
1—1 ; Sporting Gijon — Real so- 
ciedad 0—0 ; Castilla — Athletic 
Bilbao 2—1.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT 9

efectuat, u- 
costisitoare, 
să foloseas- 
nicf învin-

BASCHET • La Belgrr.d, In- 
tr-un meci din cadrul competi
ției internaționale feminine -Cu
pa Liliana Ronchettl" formația 
italiană Deborah Milano a în
trecut cu scorul de 101—38 (48— 
21) echipa Partizan Belgrad. • 
tn meci contînd pentru turneul 
final al „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la feminin, echipa Di
namo Novosibirsk a întrecut pe 
teren propriu, cu scorul de 122— 
56 (62—31), formația franceză 
Stade Francaise. • La Praga, 
în cadrul aceleiași competiții, e- 
chipa italiană Prîmigl Vlcenze a 
dispus cu 92—77 (47—33) de for
mația locală Sparta.

GIMNASTICA • Concursul in
ternational de gimnastică ritmi
că desfășurat în orașul finlandez 
Lahti a fost ctștigat de sportiva 
sovietică Marina Lobad, care a 
totalizat la Individual compus 
punctajul maxim de 40.00. Pe- 
tocurile următoare s-au si’uat

coechipiera sa Nell Purfiejevts
— 39,23 puncte și ooloneza Jo
hanna Bodak — 39,00 puncte.

HANDBAL • Meciurile dispu
tate tn ziua a doua a competi
ției internaționale mascn’ine de 
la Eisenach (R.D. Germani) s-au 
încheiat cu următoarele rezu'tn- 
te: Ungaria — Norvegia 27— 39 
(11—9); Polonia — Danemarca 
23—22 (9—8); Spania — R. D.
Germană 22—19 (10—9).

TENIS. • tn 
țional de la 
Emmrich (R.D. 
întrecut cu 6—4. 
cătorul cubanez ____ _ __ ___
kov (Bulgaria) a cîstlga» co 6—1. 
6—1 partida cu polonezul Garc- 
zlnski. Alte rezultate: Pino :"u- 
ba) — Sakun (URSS) 7—5. ?—8. 
6—1; Filimonov (URSS. - WoJ- 
clek (Polonia) 6—4. 6—4 • t’etkov 
(Bulgaria) — Puszkv (Ungaria) 
2—13. 6—4, 6—3.

turneul Interna- 
Sofia. Thorns
Germană) 1-a 

4—6. 6—? pe ju- 
Henry iar Mar-
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