
Sub președinția tovarășului

NI CO LAE CEAUȘESCU 

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 

Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
Bob președinția tovarășului 

Mcolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, a avut loc luni, 
21 decembrie, Plenara Consi
liului National al Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste.

Plenara s-a desfășurat In 
atmosfera de muncă intensă, 
de puternică angajare revolu
ționară in care intregul nostru 
popor a trecut cu însuflețire Ia 
înfăptuirea importantelor 1>O- 
tăriri adoptate de Conferința 
Națională a partidului, dezbă
tând, in lumina acestora, pro
bleme de insemnătate deosebi
tă privind dezvoltarea tării in 
cel de-al treilea an al actualu
lui cincinal.

Pe ordinea de zi a plenarei 
au fost înscrise :

1. Proiectul Planului național 
nnic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1988.

2. Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii. indus
triei alimentare, silviculturii și 

gospodăririi apelor pe anul 1988.
3. Proiectul Bugetului de stat 

pe anul 1988.
4. Programul privind auto- 

conducerea și autoaprovizio- 
narea pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu 
produse agroalimcntare și bu
nuri industriale de consum pe 
anul 1988.

5. Hotărîrea-Apei a Consiliu
lui Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

în legătură cu problemele în
scrise pe ordinea de zi au 
avui loc discuții.

Participanții la dezbateri au 
exprimat inalta apreciere față 
de Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român, rclc- 
vînd că acest document pro
gramatic stabilește, pe baza 
unei profunde analize științi
fice a rezultatelor obținute, 'a 
cerințelor obiective ale dez
voltării tării, in actuala etapă 
și în perspectivă, căite și di
recțiile principale de acțiune 

ia vederea înfăptuim neabătu
te a hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea al P.C.R.

S-a subliniat că importantele 
orientări și sarcini cuprinse 

în Raportul secretarului gene
ral al partidului constituie 
pentru organizațiile Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste un insuflețitor program 
de muncă, mobilizîndu-le șl 
mai puternic in activitatea ee 
o desfășoară pentru unirea 
tuturor forțelor și energiilor 
creatoare ale oamenilor muncii.

In mod unanim, a fost evi
dențiat rolul esențial al secre
tarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, in fun
damentarea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării ■ pe anul 
1988, in elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe 

a partidului și statului nostru, 
in adincirea continuă a demo
crației noastre muncitorcști- 
revoluționare, în stabilirea și 
realizarea mărețelor obiective 
de propășire a patriei

A fost adus un cald omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu pen
tru aportul său de deosebită 
insemnătate la elaborarea și 
transpunerea în viață a planu
rilor și programelor de dez
voltare economico-socială a 
țării, la sporirea necontenită 
a rolului științei în toate do
meniile de activitate.

Participanții au subliniat că 
documentele supuse dezbaterii 
asigură, prin prevederile lor, 
creșterea în ritm susținut a 
industriei, agriculturii, a celor
lalte ramuri, dezvoltarea in
tensivă a economici naționale.

Vorbitorii au examinat eu 
înaltă răspundere munca des
fășurată de consiliile județene, 
municipale, orășenești și comu
nale ale F.D.U.S., de organiza
țiile de masă și obștești com
ponente pentru mobilizarea tu
turor celor ce muncesc în ve
derea îndeplinirii, in cele mal

(Continuare în pag. a 4-a)
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Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚĂ COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL CC. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, luni, 21 
decembrie, ședința Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a examinat 
PROGRAMUL PRIVIND AU- 
TOCONDUCEREA ȘI AUTO- 
APROVIZIONAREA PENTRU 
ASIGURAREA BUNEI APRO
VIZIONĂRI A POPULAȚIEI 
CU PRODUSE AGROALIMEN- 
TARE ȘI BUNURI INDUS
TRIALE DE CONSUM PE A- 
NUL 1988.

S-a subliniat că Programul 
a fost elaborat in concordanță 
cu hotărîrile Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Națio
nale ale Partidului Comunist 
Român și reflectă preocuparea 
permanentă a partidului și sta
tului nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, 
pentru asigurarea bunei apro
vizionări a populației. La fun
damentarea programului s-a 
avut în vedere concepția 
secretarului general al parti
dului cu privire Ia creșterea 
nivelului de trai în strînsi șl 
nemijlocită legătură cu dezvol
tarea generală a economiei, a 
producției bunurilor de con
sum, precum șl cu sporirea 
mal accentuată a contribuției 
agriculturii, ca ramură de ba
ză, la progresul general al ță
rii și ridicarea bunăstării între
gului popor.

A fost relevat faptul că a- 
provlzionarea populației cu 
produse agroalimentare se ba
zează pe realizarea' producți

ilor planificate și respectarea 
întocmai a prevederilor legii 
privind asigurarea fondului de 
stat Cantitățile de produse a- 
limentare prevăzute să fie li
vrate au fost stabilite in con
formitate cu cerințele Progra
mului de alimentație științifică, 
diferențiate pe județe, in func
ție de numărul populației, de 
ponderea personalului munci
tor, de eforturile depuse in 
producție.

Programul de autoaprovizio- 
nare prevede pentru fiecare 
județ numărul de animale ne
cesar pentru asigurarea unei 
bune aprovizionări a popu
lației.

Consiliile populare, ca or
gane ale autoconducerii șl au- 
toaprovizionării, vor trebui să 
la măsuri hotărite pentru asi
gurarea efectivelor de animale 
stabilite și a greutății la tăiere, 
precum și pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de livra
re Ia fondul pietii. In condiți
ile in care se realizează depă
șirea greutății la tăiere, sporul 
de producție se constituie ca 
resursă suplimentară pentru 
fondul de consum local. în ca
zul cînd nu se realizează' greu
tatea prevăzută la tăiere, ju
dețului respectiv nu i se va su
plimenta numărul de animale 
repartizat.

Aplicarea fermă a programu
lui de tăiere a animalelor sta
bilit pe județe, în raport cu 
populația ce urmează a fi a- 
provizionată din fondul de 
stat, va asigura fiecărui județ 
necesarul de carne și produse 
din came. Totodată, vor fi lua
te măsuri pentru creșterea in 

continuare a preparatelor do 
came și culinare, pentru diver
sificarea sortimentelor și reali
zarea unor meniuri variate.

Prin măsurile stabilite in 
programul de autoaproviziona- 
re, s-a asigurat, pentru anul 
1988, un consum de came pe 
locuitor de circa 70 kg. De a- 
semenea, se asigură, in medie, 
un consum de pește de cirea 15 
kg pe locuitor. Se prevede, 
totodată, o sporire a cantități
lor de lapte și produse din lap
te, de alte produse agroalimen
tare, precum și de cartofi, le
gume, fructe și struguri.

La numărul de animale șl la 
cantitățile de produse agroall- 
mentare care se vor repartiza 
prin fondul de stat se adaugă 
numărul de animale și canti
tățile de produse agroalimenta
re realizate în gospodăriile 
populației, precum și cantități
le de cereale, legume și car
tofi obținute de membrii co
operatori in cadrul retribui’-U 
in natură.

De asemenea, se va asigura 
buna aprovizionare a populației 
cu produse industriale, prin li
vrarea unor cantități corespun
zătoare. într-o structură sorti
mentală diversificată si Înnoi
tă cu articole de nivel tehnic si 
calitativ superior.

în anul 1988, se vor dezvol
ta în continuare prestările de 
servicii către populație, punin- 
du-se accentul pe diversifi
carea. creșterea volumului si a 
calității acestora.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut guvernului să urmărească

(Continuare in pag a 4-a)

40 de ani de la proclamarea Republicii

ÎNSUFLEȚITE MANIFESTĂRI
■i

SPORTIVE OMAGIALE
GIMNASTICA MASCULINĂ A OCUPAT POZIȚII

ONORANTE ÎN CLASAMENTELE INTERNAȚIONALE
Timp de mulți ani, gimnaș- 

tii noștri fruntași erau mereu 
puși în situația de a suporta 
dezavantajele care decurgeau 
din comparația performațelor 
lor cu cele repurtate de fete. 
Aceasta pentru că în timp ce 
gimnastele noastre obțineau cu 
regularitate rezultate superi
oare în toate competițiile 
internaționale, băieții erau 
nevoiți să se mulțumească, în 
schimb, cu locuri mai modeste 
in ierarhiile continentale și 
mondiale. Anul 1987, al că
rui bilanț tocmai îl consem
năm in aceste rînduri. a adus 
o primă modificare favorabilă 
gimnasticii masculine, pre
zentă și ea — de data aceasta 
— Pe locuri onorabile în 
competițiile importante.

Participarea la Campiona
tele Europene de la Moscova 
s-a soldat, după cum se știe, 
eu obținerea a doua medalii 
de bronz, cucerite de campio
nul absolut al țării noastre 
din 1988, gimnastul Marian 
Rizan, component al clubu
lui Steaua. Cu ..brozul" de ta 
cal cu minere, în Imediata 
apropiere a campionului abso
lut al Europei, sovieticul 
Valeri Liukin. și a bulgarului 
Llubomlr Gheraskov, Rizan 
are fără Îndoială satisfacția 
de a-1 fi depășit tn această 
probă pe multiplul campion 

mondial Iuri Korolev, pe 
Gyorgy Giiczogy, pe Silvio 
Kroll — reputați maeștri al 
gimnasticii. Cea de a doua 
medalie, tot de bronz, a fost 
cucerită la paralele, probă 
in care progresul lui Marian 
Rizan s-a făcut remarcat cu 
flecare nou concurs susținut 
în ultimii ani. Foarte aproa
pe de o performanță asemă
nătoare s-a aflat și campionul 
absolut al țării pe 1987, Ma
rius Gherman, la bară fixă. 
Atât In concursul general, ctt 
și în finala probei, el a avui 
execuții de o mare spectacu
lozitate, combinațiile sale au 
fost prezentate cu o mar» 
precizie și siguranță șl a lip
sit foarte, foarte puțin ca 
gimnastul bucureștean (de la 
Dinamo) să urce pe podiu
mul de premiere. Și așa. lo
cul 4 ocupat intr-o finală eu
ropeană reprezintă, se înțe
lege, o poziție care II onorea
ză pe gimnastul nostru șl-1 
oferă suportul ambițiilor pen
tru o pregătire viitoare mal 
temeinică, mai completă, In 
vederea valorificării integrale 
a calităților și talentului său 
Incontestabil. Să mai sublini
em că Marius Gherman a fost 
finalist și la sărituri, .probă 
tn care s-a situat pe locul 7.

Campionatele Mondiale de 
la Rotterdam prezentau o di

ficultate aparte pentru gim- 
naștii noștri fruntași, întru- 
ctt ei participau pentru pri
ma oară, după „mondialele1* 
din 1983, la o întrecere de 
mare anvergură pe echipe. în 
plus, era de reținut faptul 
că antrenorul coordonator al 
echipei, multiplul campion Dan 
Grecu, apela, în premieră, 
la cfțlva tineri de nădejde ai 
gimnasticii noastre masculine, 
care-și făceau debutul la o 
competiție de asemenea am
ploare. Intr-adevăr. .în afară 
de Valentin Pîntea și Emilian 
Nicula, reprezentanți ai ve
chil gărzi, tn echipă au fost 
incluși Marian Rizan și Ma
rius Gherman. precum și 
foarte tinerii Marius Tobă 
șl Adrian Sandu. Echipa noas
tră a depășit cu bine difici
lul examen al „impuselor", a 
avut evoluții mult mai bune 
la programul de exerciții li
ber alese, reușind în final 
să se claseze pe locul 7, 
înaintea unor reprezentative 
bine cotate pe pian mondial, 
precum cele ale R.F Ger
mania (locul 8), S.U.A. (9), 
Italia (10), Cuba (11). Franța 
(12). Trei dintre sportivii ro- 
mâni s-au cal'f'cat pentru 
concursul primilor 36 gim-

Constantîn MACOVE1

(Continuare in pag 2—3)

tn diferite localități ale, țării
au continuat să se desfășoare
în aceste zile numeroase ma
nifestări și competiții sporti-
ve omagiale dedicate aniversa -
riî a 40 de ani de la proclama-
rea Republicii.

BUCUREȘTI. Comisia muni
cipală de lupte, în colaborare 
cu clubul Progresul, a organi
zat o întrecere — dotată cu o 
cupă omagială — la care au 
luat parte cei mai tineri lup
tători. Iată-i pe cîștigători. In 
ordinea celor 11 categorii de 
greutate: Marian Vasiie (C.S.Ș. 
Steaua), Dragoș Tudor (Pro
gresul), Paul Mădescu (C.S.Ș. 
Steaua), Cătălin Duman. Ma
rian Catargiu, Marius Gheor
ghiu (toți Progresul). Marius 
Hagea (Aversa), file Dumitru 
(Progresul). Anton Suleapa 
(Metalul). Marian Constantin 
(Progresul) și Dumitru Dudu- 
ială (C.S.Ș. Steaua). Pe echipe: 
1. Progresul, 2. C.S.Ș. Steaua 
3. Metalul.

CRAIOVA. Pe un traseu a- 
menajat In Lunca Jiului a a- 
vut loc un foarte atractiv con
curs automobilistic, care a reu
nit la start numeroși oartici- 
panți, dornici de a-și demon 
stra măiestria in conducerea 
autovehiculelor Dacia si Oltcit. 
A fost o întrecere urmărită de 
multi spectatori și care a dat 
loc unei dispute strinse Dentru 
cucerirea celor 12 cupe puse în 
joc, la cele două categorii: vi
teză în circuit și indeminare.

In cele din urmă, cei mai buni 
s-au dovedit a fi Magdalena 
Bîrlogeanu, Georgeta Voia, Ma
ria Anghel, Ciprian Păsculescu, 
Crț^tian Pilșoiu, Alexandru Utâ 
(indeminare). Constantin Ilies
cu, Cristian Pilșoiu, Sorin Ne- 
goiță (viteză). Să notăm de a- 
semenea, și faptul că pe cir
cuitul de viteză frumoase de
monstrații au oferit și compo- 
nenții echipei campioane Oltcit. 
printre care Constantin Duval, 
Petru Cojocaru. Paul Prună. 
Constantin Hie. Gabriel Roșo- 
ga ș.a.

PLOIEȘTI. Sala sporturilor 
Victoria din localitate a găz
duit un turneu de handbal do
tat cu Cupa „A 40-a aniversa
re a Republicii" și la care au 
luat parte patru echipe femi
nine. Competiția a fosi ciști- 
gată de Rulmentul Brașov, ur
mată de Dorobanțul Ploiești. 
Chimistul Rm. Vîlcea 'toate cu

(Continuare In pag 2-3)
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ÎNTRECEREA CELOR CUPA ROMÂNIEI- U HAIVDB/

RUGBYULUI —UN SUFLU NOU, TOT MAI PUTERNIC I
MAI TINERI

La terminarea turului cam
pionatului de rugby, Divizia A 
(ediția a 71-a), putem, firește 
trage unele concluzii, deși nu 
definitorii. Disputat după o nouă 
formulă, evident îmbunătățită 
adresat elitei rugbystice din 
tară, campionatul a grupat de 
astă-dată doar 12 echipe, cele 
mai bune, alte 16 formații ac- 
tivind în Divizia A II în ca
drul a două grupe (despre a- 
cestea cu alt prilej). In noile 
condiții, disputa a fost mal e- 
chilibrată. deci mai pasionan
tă, de unde un interes crescu! 
pentru cîteva spectacole rug
bystice realmente mal bune ca 
acelea din ultimii ani. derbyul 
Steaua — Dinamo constituin- 
du-se lntr-un meci de refe
rință. S-a jucat și după un nou 
regulament, introdueîndu-se o 
dispoziție expresă, potrivit că
reia se interzice trimiterea ba
lonului — între cele două li
nii de but — direct în mar
gine; incluse fiind și loviturile 
de pedeapsă (ceea ce ni ie 
pare excesiv de sever). Fireș
te, modificarea de regulament. 
Importantă, a constituit pen
tru multi rugbyști o dificultate 
dar a însemnat, totodată, un 
pas Înainte în instruirea și în
dreptarea lor către un joc «te 
mină", mai modern, specific a- 
tacului.

Așadar, cum s-au prezentat 
cele 12 protagoniste ale unei 
piese rugbystice în premieră? 
între bine si foarte bine —

cu cei mat tari, de n-ar fi de
cât să amintim de faptul că a 
condus pe Steaua pină In ulti
mele minute, obținînd ei un 
„draw" la București (1) cu Di
namo (16—16). ceea ce a con
stituit nu numai un puternic 
stimulent, ci și o conștientiza
re a unei valori sigure. Ele
mente pozitive și in jocul Uni
versității Timișoara (cu rezul
tate mai puțin vizibile pe ta
belele de scor). Dar. lăudabil, 
echipa bănățeană joacă des
chis. practicind un rugby 
curgător, lipsit de obișnuitele 
„cHnciuri". Politehnica Iași, cu 
numeroase elemente foarte do
tate și cu un antrenor de re
nume (V. Irimescu) speră a- 
cum intr-un retur mai bun. 
Științei Petroșani, sub imbol
dul altui sportiv de ispravă 
(M. Ortelecan). i se cuvine, la 
rîndu-i doar calificativul „sa
tisfăcător", ea nefiind în stare 
să treacă un prag, abia din
colo de care se poate vorbi de 
valoare. Dinamo, probabil cu 
cel mai bun lot și un antrenor 
nou (Gh. Nica) a acumulat 
cîteva contraperformanțe (în- 
frângere" la Baia Mare, meciuri 
nule cu Buzăul, la București, 
cu Petroșanii) care vor cîntări 
greu la vară cînd se vor nu
măra bobocii... De asemenea 
sub nivelul anilor trecuți și 
Farul (fosta campioană din 
1985/86). cu 5 înfrângeri din 11 
meciuri, e în căutarea unei M- 
nii de treisferturi (doar cu Tin-

Becheș (Sibiu). C. Petre (Gri
vița Roșie), A. Tine* (Farul). 
„Deschiderea" — comparti
ment deficitar; reținem deci eu 
rezerve pe G. Ignat (Steaua). 
Al. Domoooș (Timișoara), FI. 
Ion (Dinamo), V. Popișteanu 
(Buzău), Șt. Roșu (Sibiu). In 
spatele grămezii ar putea ope
ra cu succes V. Ion (Baia Ma
re), D. Neagu (Grivița Roșie) 
sau N. Do ro ft ei (Iași); Partide 
bune a făcut și M. Parasehiv 
(Dinamo) La linia a treia stăm 
mai bine ; îl susținem. în pri
mul find pe I. Doja (Dinamo), 
și, in bloc, linia Griviței Ro
șii cu O. Moraru — M. Gură- 
mare, — A. Pongracz, apoi pe 
M. Giucăl (Farul), O. Sngar 
(Baia Mare), I. Țepurică (Ti
mișoara), R. Semen (Dinamo). 
M. Leuciuc (Tași). S-au mai 
remarcat constănțeanul Gh. Du
mitru (veteranul) în meciul eu 
Steaua, H. Dumitrașcu (Bu
zău), S. Ciorăscu (Steaua), 
C. Cojocariu (Dinamo), M. Mo
toc (Steaua), D. Colibă (Iași). 
M. Munteanu (Steaua), AL 
Csoma (Baiș Mare), V. Ungu- 
reanu (Sibiu), mereu tînăr și 
viguros. Și mai stnt șl alții...

Un suflu nou, pe care-1 spe
răm tot mai puternic!

Dimitrie CALLIMACH1

HOCHEIȘTl
F» patinoarul artificial 

Galați s-a disputat 
tor — meciuri duble 
Campionatului Republican 
juniorilor II la hochei 
gheață. întrecerile au 
majoritatea, de 
nivel tehnic și spectacular șl 
au fost dominate net de spor
tivii de la C.SJS. Miercurea 
Cluc. Dintre juniorii partici
panți la această fază a com
petiției am reținut jocul 
prestat de Borsodi ți Feldrihan 
(C.S.S. Miercurea Cuc), Vincze 
ți Balint (C.S.S. Gheorgheni), 
G. Berdilă (C.S.S. Galați) ți 
Stancu (CS.S. Triumf Buc.).

An arbitrat N. Enache, S. 
Dinu, M. Hîncu (Galați), A. 
Becze, D. Trandafir ți C. 
Hartman (București).

REZULTATE — C.S.S. Mier
curea Ciuc : 6—2 și 10—2 cu 
Galați, 8—6 și 9—6 cu Gheor
gheni, 18—0 și 9—3 cu Triumf; 
C.S.S. Gheorgheni : 6—4 . și
6—4 cu Galați, 7—0 ți 8—4 
cu Triumf; C.S.S. “ ■ “ 

•7—3 ți 1—5 cu Triumf.
CLASAMENT:

Miercurea Ciuc, 
Gheorgheni, 3. i 
4. C.S.S. Triumf Buc.

Telemac SIRTOPOL,

din 
primul 

ai 
«1
I* 

tost, 
scăzut

• S-au calificat pentru «tapa a H-a, pri 
Brașov, Hidrotehnica Constanța, Constructorul i 
Constructorul Arad.

Si ta competiția masculină s-a Încheiat eta 
• „CUPEI ROMÂNIEI* la handbal ou particip 
Divizia B de tineret, tn ziarul de astăzi — rezi 
calificate pentru etapa a II-a. principală, car< 

Intre 22 și 24 ianuarie 1988. 
noștri : '

Iată relatării.

Instantanee de vacantă

1.
2.

C.S.S.

C.S.S 
C.S.S. 
Galați,

eoresp

SF. GHEOKGHE. La întrece
rile din Sala Sporturilor din lo
calitate, la care a asistat un 
numeros public, au participat 
formațiile A.S.A. Buzău, Telea- 
jen Prahova Ploiești, Tractorul 
Brașov, I.M.P. Sf. Gheorghe, 
Moldosin Vaslui și C.S.M. Bor- 
zeștL 
venit 
torul 
astfel 
etapa . _
ZULTATE: Tractorul 
cu I.M.P.. 28—25 cu 
20—20 cu A.S.A.. 21—19 cu Mol- 
dosin și 34—29 cu Teleajen; 
A.S.A. — 28—19 cu C.S.M., 19— 
19 cu Moldosin, 18—14 eu Te
leajen și 27—20 cu I.M.P.ț 
Moldosin — 28—26 cu Teleajen, 
25—24 cu I.M.P. și 29—29 cu 
C.S.M.; Teleajen — 34—28 eu 
I.M.P. și 30—28 eu C.S.M. ț 
C.S.M. — 30—28 cu I.M.P. Cel 
mai eficace jucător al turneu
lui — Cojocaru (Tractorul Bra
șov). Au arbitrat:. V. Gavrea 
— I. Covășințean (Timișoara), 
Fr. Nemety — E. Fazekaș (Ba
ia Mare), V. Dan — I. Mariș 
(Cluj-Napoca) și Al. Csoma — 
V. Ferencz (Sf. Gheorghe). U- 
viu BRIOȚA — eoresp.

Victoria în turneu a re- 
handbaliștilor de laTrae- 
Brașov, care a obținut 
dreptul de participare în 
a II-a, principală. RE- 

29—27 
C.S.M..

șov) fi M. • 
(Galați' . Tel

ORADEA, 
torul C.S.U. 
neînvinsă jo 
obținînd dn 
re in etapa 
a competiții 
mătoare, in 
Mecanica 
Sinnicolau 
Cavnic, Met 
și Tehnouti. 
cuiesc. RE 
structorui — 
țul, 31—29 c 
cu Minaur, 
și 36—30 ct 
câni ca — 23 
21—20 cu A 
Tehnouti la j 
naur; Come 
Metalul, 28- 
și 29—17 cu 
30—25 cu T 
cu Metalul; 
cu Tehnout 
pornay (Cot 
cu 45 de g 
V. Vlăduț - 
V. Ciucan - 
rești), M. Fi 
cea (P. Nea 
Petrovan și 
Plastin (Or.

PÎRTIE LIBERĂ PE TRASEELE..;

ODIHNEI ACTIVE!

Vna di.n surprizele campionatului : Grivița Roșie — Steaua 15—4<î) 
la spatele grămezii, cu balonul, Daniel Neaga.

Foto : Aurel D. NEAGU
Steaua (antrenori Th. Rădu- 
lescu șl A. Mateescu). Cam
pioană și in ediția trecută, ea 
nu s-a dezmințit : după 11 «- 
tape are o singură înfrîngere 
(4—15 in fața Griviței Roșii), 
tai rest o suită 
spectaculoase. Să 
Steaua a marcat 
multe puncte din 
primind, totodată 
te (230). ceea ce a însemnat că 
XV-le militar a mizat din plin 
pe atac, pe jocul deschis. Un 
lot tînăr. numeros și valoros 
B-a adaptat acestei partituri. 
Steaua si-a dominat partenerii 
de întrecere și tactic, ea întor 
cînd rezultate și eîștigînd da 
limită, e drept) în fața princi
palilor contracandidați la titlu; 
am numit pe Dinamo (24—22) 
și Farul (18—15 chiar la Con
stanta).

In creștere evidentă Știința 
Cemin Baia Mare, o echipă In 
adevăratul înțeles al cuvîntu- 
lui ce a manifestat o reală 
maturitate, o forță de joc care 
i-a permis să joace de la egal 
cu cei mai buni, acasă fiind 
de-a dreptul invincibilă (reve
nirea tn sânul echipei a abi
lului mijlocaș V. Ion nu e 
Btrăină de această situație). A 
crescut și competitivitatea Grl- 
viței Roșii (singura învingă
toare a liderului), cu unele ad
mirabile răbufniri de orgoliu 
(în amintirea unei epoci de 
glorie cam demult revolută) și 
o excelentă linie a treia care 
face (împreună cu „demiul" 
Neaga) tot jocul. Aceleași a- 
precieri și la adresa XV-lui 
buzoian (Contactoare) care, ia
tă, se întrece astăzi cu succes

de succese 
nu uităm că 

cele mai 
divizie (405), 
relativ mul-

ca nu se face primăvară!) și a 
refacerii unei înaintări uzate. 
Cele două C.S.M.-uri, din Si
biu și Suceava, au cedat și ele 
pasul. Prima va urca (proba
bil) în clasamentul returului 
(locul 4 de acum doi ani ar 
trebui s-o ’ stimuleze...) Doar 
Sportul Studențesc a făcut 
„opinie separată". O „lanternă 
roșie" fără nici o victorie (!), 
care a pierdut 
plutonul. XV-le studenților nu 
se poate plînge de lipsa unor 
valori și a unor condiții ma
teriale adecvate. Care isă 
atunci cauzele declinului?

Un campionat puternic, • 
cluburi puternice, conduce 
mod cert către o „națională" 
puternică. Echipa noastră re
prezentativă, în anii trecuți re
dutabilă și competitivă la ni
velul cel mai înalt, a „derapat" 
în ultimul timp, coborând ver
tiginos (și neașteptat) cota 
rugbyului românesc. Se cuvi
ne să fie grabnic redresată, iar 
echipa reclădită. Să vedem în 
ce măsură, după prima jumă
tate a „cursei rugbystice", clu
burile fruntașe i-au oferit... 
oxigenul atît de necesar. Fără 
a ține seama de antecedente, 
deci de nume, ne vom permi
te să cităm numele unor 
rugbyști (mai ales tineri) care 
merită, credem, atenția selec
ționerilor. Postul de fundaș a 
fost cel mai bine servit de L. 
Codoi (Steaua). Pe aripă «-au 
evidențiat D. Boldor (Steaua). 
C. Popescu (Dinamo), V. Negru 
(Suceava). Gh. Chirigiu (Gri- 
vița Roșie). La centru au evo
luat mai bine Șt. Tofan (Dina
mo). C. Capmare (Buzău). O.

contactul cu

fie

eu 
in

DE- 
2 va- 
cat. 3:

56,25 
a 351

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZl
PRONOL _'.iEb de milne, 
miercuri. 23 decembrie (aceasta 
fiind, dt altfel, și ULTIMA TRA
GERE a anului care este 
cale de a se inc" i a i).

CIȘTlGUliîLE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 16 
CEMBRIE 1987. Cat. 2 : 
riante 25% a 25.461 lei ;
23,50 a 2.167 lei ; cat. 4; 
a 905 lei ; cat. 5 : 145,25
lei î cat. X ; 159,25 a 320 tei J 
eat Z : 2.610,50 a 100 lei. RE
PORT LA CAT. 1 : 165.678 lei.

©ASTAZI este ULTIMA ZI ta 
care partlcipanții își mai pot ex
prima opțiunile, pentru numerele 
Caaorite la tragere* Obișnuim

• După cum am mal anunțat, 
a în cepu t vin zar ea biletelor la 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO A REVELIONULUI. Deve
nită tradlt'onală această trage
re i-a constitui' de-a lungul 
timpului intr-o OCAZIE DEO
SEBITA ,a sistemele Loto-Prono- 
aport. Explicația participării mn-

Ultima decadă a lunii decem
brie, prima parte a vacanței de 
iarnă... Peste tot, în școli și li
cee, acolo unde ființează clu
buri de vacanță, activitate 
sportivă intensă, după aptitu
dini și preferințe. Jar într-o 
serie de așezări dintre cele mai 
pitorești din țară, tabere cu 
profil sportiv, mal exact eu 
profil de odihnă activă. Să în
cercăm cîteva localizări...

La Căprioara, punct turistic 
aflat în județul Dîmbovița, în 
aproprierea Pietroșiței și a 
Moroienilor, mai bine de 200 
de atleți iau cu asalt pirtiile 
Le urcă, nu le coboară, ca o 
modalitate de sporire a poten
țialului fizic. a rezistenței. 
„Nici o absență nemotivată!" 
ne precizează prof. Lixandru 
Pândele, directorul taberei de 
elevi cantonată aici. Și expli
că și de ce: „Pentru câ toți nu
tresc ambiția dc a realiza a- 
cumulări cit mai mari, absolut 
necesare la primăvară, o dată 
cu sezonul in aer liber".

Acumulări doresc să 
zeze și elevii din tabăra 
nizată ia Vatra Dotnei,
ceastă așczare-perlă a Tării de

reali - 
orga- 
în a-

SK

MANIFESTĂRI OMAGIALE
(Urmare din pag. 1)

același număr de puncte, de
partajate prin golaveraj) și 
C.S.M. Sibiu, formație care a 
avut satisfacția de a fi dat pe 
golgetera acestui turneu: Da
niela Pasiiu (24 de goluri). (Oct. 
BALTEANU).

BACAU, Asociația sportivă 
Aurora Bacău a inițiat un in
teresant turneu open de șah 
participanți fiind toți șahiștii 
candidați de maestru și de ca
tegoria I din această localitate, 
precum și un turneu suplimen
tar cu 30 de jucători neclasifi
cați încă. Iată-i pe primii cla
sați ai celor două competiții : 
Daniel Prisecaru, Aurelian Cio- 
banu și Ioan Rusu (toți A.S. 
Victoria) în primul turneu. Io
nel Ghiprian (Viitorul), Gigei 
Farcaș (Lelea) și Ion Poenaru 
(Automobilul). (E. TEIRAU).

sive car; încununează începutul 
fiecărui nou an este simplă: 
cîștlgurile deosebit de mari, tn- 
tr-o paletă foarte bogată șl va
riată, precum și multe numere 
extrase: nu mal pu,ln de IM de 
numere, în cadrul a 12 opera
țiuni d? extragere. Dintre elști- 
gurile care produc, de flecare 
dată, mari satisfacții, stnt de 
menționat autottirismela, excursi
ile peste hotare și câștigurile In 
numerar, de valori fixe și va
riabile. Pentru e evita aglome
rația firească din ultimele rile 
ale anului e recomandabil a 
se procura din vreme bilete ou 
numerele favorite.

GALAȚI. Luptă strînsă între 
competitoarele cu pretenții )a 
calificare din seria a II-a: 
Hidrotehnica Constanța, C.S.U. 
Rapid Galați și Independența 
Carpați Mîrșa, clasate in B- 
ceastă ordine în fruntea cla
samentului, departajarea în fa
voarea handbaliștilor constăn- 
țeni făcîndu-se la golaveraj I 
4-20 față de +10 și, respectiv, 
+5. REZULTATE : Hidrotehni
ca — 37—32 cu I.M.U. Bacău 
24—20 cu Calculatorul IIRUC 
București. 23—19 cu Arctic Gă- 
ești, 24—25 cu C.S.U. șl 27—K 
cu Carpați ; C.S.U. — 23—20 
cu Arctic, 23—19 cu LM.U.. 24— 
25 eu Carpați șl 35—33 eu 
Calculatorul ; Carpați — 26—25 
cu Arctic, 24—19 cu I.M.U. și
28— 22 cu Calculatorul ; I.M.U. 
— 18—19 cu Arctic șl 26—24 eu 
Calculatorul ; Calculatorul —
29— 23 cu Arctic, Cele mai mul
te goluri au fost înscrise de 
Anton (C.S.U. Galați) — 32. Au 
arbitrat : I. Băloi — A. Mitre* 
(Reșița). Z. Csizmadia — A. 
Dolgb (Odorheiu Secuiesc), C. 
Suditu — L. Zaițaria (Buzău). 
C. Bening — St. Sticea (Bra-

ARAD.
din localita 
întrecerile s 
re au luat 1 
structorui A 
Timișoara. 1 
Strungul Ar 
re și Utilaj 
situate în i 
clasamentul 
TE : C' - 
cu Meta' 
37—29 cu U 
laj și 32—26 
Ah'"turisme 
laj, 24—24 
cu Strungul 
Metalul — 
26—28 cu St 
Unlo; Strun 
Unîo și 32- 
— 29—24 ct 

' Crivăț (Con
48 de goluri 
Dumitrescu 
(București)
Vergu (Sibi 
Flueraș și ! 
Pruszter (Ar 
BECARU.

e 100Sus a Moldovei. Sint 
de tineri biatloniști 
pentru care pirtiile (care mai... 
așteaptă ceva zăpadă. după 
primele ninsori de la începutul 
lunii decembrie) din împreju
rimile așezării nu cunosc nici 
o clipă de răgaz. JE firesc să 
fie așa, ne asigură prof. V. 
Chiriluș, directorul taberei, 
totodată al Clubului sportiv 
școlar din localitate, pentru eă 
cei mai muiți dintre partici
panți vor intra in concurs 0 
dată cu primele zile ale nou
lui an. Astfel că orice antrena
ment in plus, fiecare oră de 
antrenament va cont* mult!"

Tot lntr-o zonă Învecinată 
munților, la Toplița, activita
te non-stop la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei. Predomină 
sporturile tehnico-aplicative, 
dar este loc și pentru alte ra
muri aflate lingă inimile copi
ilor: fotbalul, oină, șahul . și. 
bineînțeles, disciplinele speci
fice iernii, patinajul, schiul și 
săniușul. Se anunță un bilanț 
bogat, după cum ne asigură 
prof. Petrică Lăcătuș, președin
tele Consiliului orășenesc pen
tru educație fizică și sport, 
știută fiind setea cu care pur
tătorii cravatei roșii cu trico
lor au așteptat această primă 
recreație a anului școlar...

La Predeal, în tabără sânt aș
teptați studenții. Peste 350. 
Vor reprezenta toate Centrele 
universitare, 15 1a număr. Vor 
face drumeții și excursii, se 
vor iniția în schi. O parte. în
să, cei avansați, se vor pregăti 
de zor pentru finalele „Cupei 
U.A.S.C.R." anul acesta la e 
5-a ediție. „Studenții din Cen
trul Universitar București au 
ambiția ca și de data aceasta 
să fie Ia înălțime" ne dă de 
înțeles asistentul loan Lador, 
șeful comisiei de resort. Unii 
dintre ei au si făcut crimele 
lansări pe Clăbucet. Mult suc
ces !

Tiberiu STAMA

naști ai lumii, fază în 
Marius 
locul
24, iar 
Nu a 
speranțele 
anterioare Marian Rizan, deși 
el a fost singurul dintre spor
tivii români calificați într-o 
finală : la paralele, a ocupat 
locul 6, cu un total de 19,575, 
nota cea mai mică primind-o 
la exercițiul impus (9.600), 
iar cea mai mare la liber ales 
(9,900).

Locul 
României 
Mondiale 
ca șl ciștigarea detașată 
Campionatelor Balcanice 
juniori de la 
tă 
care-1 înregistrează 
tica noastră masculină,

Gherman s-a clasat pe 
19, Marius Tobă pe 
Valentin Pintea pe 31. 

confirmat întru totul 
și performanțele

7 ocupat de echipa 
la Campionatele 
de la Rotterdam, 

a 
de 

Izmir, reflec- 
progrcsul constant pe 

gimnas- 
ur-

mare 
nii c 
Centrul 
pică de 1 
Dan Grecu, 
Hărgălaș, El 
la lotul de 
București (a 
Moloa, Dore 
Bal ini, Ra 
acest din .ui 
prins deja 
te, bine cot. 
național, p:< 
Florin Purj< 
gel. Adrian 
Ciucă.

Nu poate 
aportul fede 
ta te la bi!
gimnasticii 
culine romă 
a fost subs 
așteptat ca 
toare să 
consolidarea 
cucerite.

FORMAJIA G. TĂNASEA REVENIT ÎN FRUNTE
„Ataeul" anticipat de noi in 

cronicile anterioare s-a realizat 
ta reuniunea de duminică, ctod 
cei m..i bun antrenor român, 
multiplul can-ion G. Tănase, » 
reușit trei victorii, eu care s-s 
reinstalat ta fruntea clasamen
tului. Cele trei - lctorii au fost 
realizate de Trandat, după o 
sultă de bu performanțe, Jin- 
dav. la primul său succes din 
carieră și Adona aflată In mare 
formă. G. Tănase a dovedit ast
fel că „pensionarii" săi se află 
șl la sfîrșit de stagiune tn ace
eași formă care i-a consacrat. 
Reuniunea a mal fost dominată 
de formațiile G. Soleam șl V. 
Pătrașcu, ambele victorioase tn 
cite două alergări. Prim» din
tre ele, cu V ’Popa la timonă, 
a Învins ou Carpen, ta totală 
transformare, și cu Pitoresc, 
oare a refăcut o partidă ce pă
rea 1* un mommt dat compro-

misă. V. Pâtrașcu, unul dintre 
cei mai valoroși drived români 
din generația tinără, s-a Impus 
din nou obținînd o victorie de 
concepție eu Ruiblst, cei de al 
doilea succes fiind realizat eu 
Katalina. Fllograt, condus de a- 
ceastă dată la cîștig, s-a insta
lat de La prima trecere in frun
tea plutonului dominîndu-șl eu 
autoritate adversarii. Probabil, 
deci, că lui T Marinescu l-a 
fost greu să e împace eu Jo
cul codaș in clasament. Un alt 
învingător a fost Satim, care, a- 
flat tn elementul său pe un te
ren îmbibat ou apă și-a domi
nat net adversarii în finalul
cursei.

REZULT. TE TEHNICE: Cursa 
I» 1. Pitoresc (Po^a) 1:34,4. Cota: 
dșt. —. Cursa II-a: 1. Adona 
(O. Dumitru, 1:36,6; 2. Cozma;
3. Onlșca. Cota: cîșt. 24, sv. 13, 
ord. triplă 98. Curșa a HI-*: L

Care- n (Pop 
—, ev. 17, 
Cursa a IV 
gore) 1:30,4. 
72. Cursa a 1 
rinescu) 1:35. 
Gâmar Cota 
triplă 224. Ct 
blst (Pătrașc 
21, ev. 78, ti 
Cursa a VII 
Dumitru) t: 
Henri?. Co 
ord. triplă 4t 
199. Cur a a 
(Moise) 1:29,t 
dltu. Cota: c 
triplă 172«.
2038 Cursa i 
(Pătrașcu) . 1:. 
elșt. 19, ev. 1



Divizionarele A la jumătatea întrecerii

EVIDENT PROGRES FAȚA DE EDIȚIA PRECEDENTĂ

de ceea 
(chiar

ce 
diie- 

Steaua, 
mică 
două

meci

mai 
(logic, am 
nici unele 
numaidecît
puțin ca

»-au 
cărei 

O

la titlul din 
care rezul- 

Petrolul, 4—0 
sau victorii

CONCURSURI DI SCHI PE HIM PR/IHOVEI

Cămătaru înscrie cu capul in 
Foto : Aurel D. NEAGU

multe posturi 
spune) nu 

decepții, 
ca rezul- 
„impresio

s-a
clar 4—0 cu 

Cluj-Napoca, 
deplasare (în 
Hunedoara),

el aveau 
au 

Și cîștiga- 
pier- 

ce. In această 
campionatului, 
doar un

Evoluția Iui Dinamo în re
cent încheiatul tur al campio
natului a fost în evident 
progres față de aceeași peri
oadă a ediției precedente. Pri
mul argument în acest sens 
îl aduc cifrele liniei sale do 
clasament ; pentru că deși, 
anul trecut, dinamoviștii ta- 
chelau sezonul de toamnă tot 
pe locul al doilea, 
doar 24 de puncte (acum 
șase mal mult!). 
seră doar 10 meciuri, 
ztnd 3, tn timp 
primă parte a 
au 14 victorii si 
pierdut.

Dincolo Insă 
ne spun cifrele 
rența față de lider, 
este acum mult mai 
decît anul trecut, doar 
puncte față de 7), elementul 
care ne determină să vorbim 
despre un progres In evolu

Trintr-un plonjon spectaculos, 
meciul cu Petrolul.

ția echipei este însăși expri
marea sa in teren. Dinamo, 
care — în mod evident; și 
consecvent! — a intrat, încă 
din anul trecut, intr-un pro
ces de reclădire a echipei, a făcut pași importanți pe 
acest drum, și — ca urmare 
— joacă acum mai bine, mal 
ofensiv, caută o linie proprie 
de exprimare în teren, are 
un plus de eficiență în ceea ce 
întreprinde.

Din acest punct de vedere, 
sînt semnificative cele 15 
puncte realizate în deplasare, 
jumătate din totalul punctelor 
cu care încheie sezonul ! ȘI 
încă un detaliu grăitor : timp 
de zece etape. Dinamo a avut 
numai victorii, prima (și sin
gura) înfrîngere a sa din tur 
fiind cea de la Timișoara 
(1—2), ckipâ un meci în care 
a avut tot timpul inițiativa, 
Iar cifrele din caseta tehnică 
au fost în dezacord cu... ta
bela de marcaj. Pînă atunci, 
o suită de meciuri care i-au 
îndreptățit aspirațiile de con
curentă a Stelei 
acest an, printre 
tate ca 5—0 cu 
cu F.C. Argeș ___
clare în deplasare ea 2—0 la 
Brașov sau 3—1 la Suceava. 
După eșecul de la Timișoara, 
echipa nu 
urmînd Un 
versitatea 
victorii în 
Iești și la 
două egaluri de 0—0, cu 
ua (chia'r dacă acesta a 
pe stadionul Dinamo) șl, 
ultima etapă, la Slatina, 
fiind de natură a contrazice 
ideca generală de progres în 
prestația echipei, în acest tur 
al competiției noastre interne 
numărul 1.

Aminteam, mai înainte, de 
munca de reconstrucție în 
care antrenorii Mircea Luces- 
cu și Florin Cheran 
angajat cu echipa ale 
„frîie tehnice" le dețin, 
muncă, prin definiție, de du
rată, care impune, desigur.

dezechilibrat, 
Unl- 
alte 

Giu- 
cele 

Stea- 
fost 

tn 
ne-

VIII 
ilina 
di a:

Consiliul Municipal al Sindicatelor — Comisia spovt-turlsm, 
In colaborare cu întreprinderea de Turism, Hoteluri șl Bes- 
taurante București (agenția de turism din Bd. Republicii 
nr. 68) organizează șl ta sezonul de Iarnă 1987/1988, cupele 
de schi pe municipiul București.

tn perioada lanuarie-martie 1988 au fost programate urmă
toarei? concursuri:
• 30 ianuarie—7 februarie: „Cupa U.G.S.R.* si ..Cupa ALFA*.
• 14 februarie—6 martie: cupele IPROLAM, Drumarilor, 

FELIX. ICI CNF IITPIC. ISPIF, ISPE. ISPII IPA. ICEMENERG.
Pentru buna desfășurare a competițiilor, organizatorii din 

institute sint rugați să depună comenzile terme din timp 
(pînă 4a data de 25 decembrie a.c.).

Informați! și rezervarea locurilor de cazare :n stațiuni se 
asigură prin agenția «te turism din Bd. Republicii nr. «8 
(telefon 14.08.00).

I
o f

2. DINAMO 17 14 2 1 39-12 30
• Puncte realizate pe teren propriu: 15 (a pierdut un punct 

ou Steaua); puncte obținute In deplasare: 15 (cite 2 la V.CJt. 
Brașov, Flacăra. Victoria, S.C. Bacău, C.S.M. suceava, Rapid șl 
Corvinul, un punct la F.C. Olt).
• Golgeteril echipei: Cămătaru: 12 goluri (1 din 11 m); 

Mateuț 7 (1 din 11 m); I. Varga 4; Damaschin I, Mihăescu, 
Lupu (1 din 11 m) — cite 2; R.-dnlo 2S Răducloiu, Lupescu, 
Andone șl M. Stoica — cite unul.
• Jucători folosiți: 22 — Mihăescu 16 Jccurl; I. varga. Ma

teuț, Cămătaru — cite 15; Lupu, Orao — cite 14; Moraru, Lu
pescu, Rednio — cîte 13; Al. Nlcolae, Andone — cite 11; Da
maschin I 11; Movilă 9; Dumitrașcu I; Stelîa, Răduciolu, Ba- 
lad. M Stoica, Jercălău — cite 6; Timiș 5, Sabou 4, Cr. Sava 1.
• Media notelor echipei: (.61; mediile notelor jucătorilor

(pe baza a minimum 16 jocuri): 1. Lupescu 7,61, 2. Cămătaru 
7,10, 2. Mateuț 6,93; cele mal marl note: ** -------------- “*—“
a 2-a), 8. (Cămătaru de 3 ori, Lupescu de 
teuț, Lupu șl Bălăci — cite o dată).
• Cartonașe galbene: 10 (8 suspendări) 

mai multe: Âl. Nlcolae 4.
• Cartonașe roșii: Moraru și I. Varga 

14-a).
• A beneficiat de « lovituri d* la 11 m - 4 transformate 

(Cămătaru 2, Lupu și Mateuț), 2 ratate (Mateuț ți Cămătaru); 
a fost sancționată cu 1 penalty, transformat.

• A expediat 257 de șuturi (142 „acasă*, 115 ta deplasare), 
dintre care 141 pe poartă (80 „acasă*, 01 tn deplasare).

căutări, răbdare, încercări «le 
mai multor formule de com
partimente, verificarea jucăto
rilor pe 
șl care 
exclude 
dacă nu 
tate, cel . 
artistică".,

De aici a decurs 
pect pe care 
campionatului 11 
o realitate certă 
prin comparație 
acele fluctuații 
desea de la o „formulă** la alia, 
în alcătuirea formației, nu 
totdeauna datorate accidente
lor sau suspendărilor, care au 
jucat, desigur, și eie, un rol, 

a 
că

și un aa- 
comentatorii 
rețin ca pe 

(mai ale* 
cu Steaua) : 
apărute, a-

mai ales tn a doua parte 
sezonului. Așa se face 
Dinamo a utilizat, în tur, un 
număr de 22 de jucători, nici 
unul neapărînd însă tn toa
te cele 17 partide și unul sin
gur jucînd un singur meci. 
A fost vorba, deci, de reale 
căutări, de testare a tuturor 
.jucătorilor din lot. printre 
care (și aici ajungem la una 
din trăsăturile definitorii ale 
procesului prin care trece 
Dinamo) se află foarte mulți 
fotbaliști tineri.
- Nu este lipsit de interes să 
arătăm că în lotul folosit 
în acest tur s-au găs 
tori a căror vîrstă se 
pe un foarte larg evantai, 
mergînd de la Alexandru Nl
colae (născut în 1955), Moraru 
și Bălăci (ambii, în 1956), 
pînă la Răducioiu care, recent, 
a împlinit abia... 
Alături de alți 
de 30 de ani 
citați mai sus, 
mătaru, Orac, 
namo joacă, 
formează, cîștigă experiență 
și... se impun pe zi ce trece, 
tineri ca Stelea, Lupu, Cris
tian Sava, Dumitrașcu (năs- 
cuți în 1967), Prunea, Jercă
lău, Lupescu, Timiș (născuți 
in 1968), deci opt jucători 
(nouă cu foarte tînărul Rădu-

17 ani! 
jucători In jur 
(în afara celor 
intră aici Că- 

Varga), la Di- 
se călesc, se

8,5 (Moraru, etapa
2 ori, Rodnic, Ma-

— e Jucători; oele
(ambii In etapa a

ata- 
«en

cioiu) care au în jur de 20 de 
ani. Am insistat asupra aces
tui aspect, pentru că el ni ae 
pare a avea semnificații deo
sebite, nu atît in explicarea 
perioadei „la zi** a lui Dinamo, 
cît tn anticiparea perspectivei.

într-o vreme, se spunea 
despre Dinamo că joacă foar
te economic, că — mai ales 
— fa deplasare, se mulțumește 
cu un gol pe care apoi fl 
apără. Ei bine, acum lucru
rile nu mal stau așa. Pe teren 
străin, „roș-albii* au marcat, 
tn jocurile din tar, 16 goluri, 
din 115 șuturi la poartă. Și 
caută poarta nu numai 
oanțli .specializați*1, • 
Cămătarii, ei șl. coechipierii 
acestuia, ea probă faptul eă 
pe lista marcatorilor echipei 
șl-an înscris numele M tocă
tori.

La numai două puncte de 
Steaua și la 9 puncte de eea 
de a treia clasată, Dinamo 
continuă să se mențină tn cu
plul care, de ani de zile, do
mină fotbalul românesc și, 
prin tinerețea și talentul nu
meroșilor jucători pe care-1 
are în lot, poate privi cu În
credere perspectivele «ale. 
Iubitorii fotbalului așteaptă 
cu interes desfășurarea viitoa
re a procesului de reclădire 
a echipei care ne-a adus 
atttea satisfacții pe plan In
ternațional și care — din a- 
cest punct de vedere — are 
de răspuns unor obligații de 
reprezentare pe care, tn ul
tima vreme, nu le-a îndepli
nit la nivelul dorit.

Radu URZICEANU

■j................................     " •" ----------------------

Juniorii republicani la incheierea turului

MAREA SURPRIZA
F.C. Bihor și „U“

A COMPETIȚIEI-FORESTA BISTRIȚA!
Cluj-Napoca, comportări necorespunzătoare

— cînd 
protago-
OUmpia 

pune

Publicăm astăzi clasamente
le ultimelor patru serii ale 
Campionatului Republican (IX— 
XII) si cîteva considerații asu
pra comportării echipelor din 
aceste serii.

După frumoasele ei realizări 
din edițiile ’85 și ’86 
s-a numărat printre 
nistele întrecerii — 
Satu Mare revine și-și 
din nou candidatura~'pentru un 
loc în turneul final. Foarte a- 
proape de lider se află însă 
C.S.Ș. Oradea, revelația de fi
nul trecut a competiției. Iată 
o formație a echipei clasată pe 
primul loc : Elk — Kal, Bagi,

SERIASERIA IX-< A XI-a

L, OIJMPIA S.M . 11 10 6 1 M-l« M 1. CSȘ TG. M. U 1 1 1 «2- 9 U
2. CSS Oradea 11 * 1 1 87- 8 » 2. Electromureș 11 8 1 * «4-14 17
1. CSS Saw Mare U 10 4 24-29 14 3. Chimica Tim. 11 8 1 2 32-14 17
4. Vllt. Oradea 11 *33 21-11 U 4. Vllt Tg. M. 11 7 * I 27- 7 17
5. Someșul S.M. 11 4 2 5 21-21 10 S. ASA Tg. M. 14 6 2 * *4-14 14
0. CSS Cărei 11 4 2 1 24-32 10 6. CSȘ Mediaș 11 4 1 4 24-17 13
7. Victoria FIUT 11 4 2 5 14-24 14 7. CSȘ Sighișoara 11 5 4 4 18-25 14
8. Armătura ZI. 11 2 5 4 W-M 8 8. CSȘ Sf. Gh. 11 4 1 4 22-27 9
1. F.C Bihor 11 3 3 5 11 8 9. CSȘ M. Cluo 11 4 4 7 14-86 8

10. CSȘ De 11 2 3 6 18-25 7 10. CSȘ Odorhei 11 3 1 7 17-25 7
îl. înfrățire.' Or 1.1 2 2 7 9-21 4 n. CSȘ Gheorg 11 1 4 M> 4-88 2
11. CSS zalău 11 2 1 8 19-32 8 12. CSȘ Crlstur ii 4 4 11 14-« 6

S3RIA A x-a SERIA a xn-i

1 .'ORESTA 14 10 0 1 28-10 20 i. FCM BRAȘOVU 10 1 8 42- 1 *1
2. FC Maram 11 9 1 1 32-10 14 2. Tractorul Bv. ii 8 1 2 M- * H
3. Sticia Turda 11 8 1 2 25-11 17 3. Petrolul PI. u 7 2 9 40- 7 M
4. Glori B-țr Dl 7 0 4 25-12 14 4. Viitorul Bv ii 6 2 3 19-14 14
5. CSȘ Sighet 11 6 2 3 29-23 14 5. Met. P op ml u 6 1 4 22-14 19
o. CSS Cj.-Nap. 11 4 3 4 23-12 11 6. Prahovf CSU ii 5 2 4 22-18 12
7. Slmared B.M. 11 3 4 4 23-20 14 7. I.C.I.M TI 4 i 5 29-29 10
8. CSȘ Gherl» 11 3 2 6 18-26 a 8. CSȘ Brașovli M 3 3 9 19-17 9
9. „U“ Cj.-Nap. 11 4 0 7 20-32 8 9. CSȘ Ploiești 11 3 3 9 13-19 9

10. CSȘ B. Mare 11 3 0 8 14-27 8 10. CSȘ Tg. Sec. 11 2 1 9 H-87 1
11. Mir . B. Sprie 11 2 0 9 9-28 4 11. CSȘ Covasna 11 1 1 9 9-35 4
12. CIL Sigh t 11 0 1 M 10-45 1 12. Steaua Mizil H 1 0 19 4-42 2

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

„VERDICTELE" CLASAMENTELOR^

consta- 
clasa-

Steaua 
aceeași

La cîteva zed de ore după 
ce. la Hunedoara, campionatul 
a programat ultima lui intîlni- 
re din sezonul de toamnă, aă 
facem dteva observații privind 
primul act al competiției nr. 1 
din fotbalul nostru. Săptămîni- 
te care vin ne vor permite, se . 
înțelege, numeroase alte re
trospective tradiționale ale se
zonului fotbalistic. Acele obiș
nuite analize ale concurentelor 
din primul eșalon au d de
marat. Ieri, seria lor a fost 
deschisă de liderul campiona
tului. Steaua. Astăzi In sulta 
prezentărilor urmează Dinamo. 
Rîndurile noastre conțin, spre 
a se obține cîteva puncte de 
reper, cîteva comparații între 
clasament al actual al tarului și 
eel din ediția trecută, in ace
lași moment al competiției. 
Care ar fi principalele 
țări privind cele două 
mente ?

— cele două fruntașe,
d Dinamo, se aflau, In ____
ordine, șl anul trecut. Campioa
na a realizat însă în actuala 
ediție cu un punct mai mult t 
32 din 34 posibile dn 1986 a- 
vea să totalizeze 31). Un 
punctaj superior fată de cam- 
■pionatul anterior a obținut și 
Dinamo: 30 de puncte față de 
cele totalizate în decembrie 
1986 (24).

— doar o concurentă, Victo
ria, tși păstrează tocul Intre 
primele cinci; anul trecut, tan
demul Steaua — Dinamo era 
urmat de F.C. Olt, F.C. Argeș 
și Victoria. Acum, plutonul 
imediat următor amintitului 
tandem are componența: Vic
toria — Otelul Galafi — Fla
căra Moreni. Prin urmare, ne 
intîlnim cu două dintre reve
lațiile „actului inlii" din ediția 
1987788 : Oțelul și Flacăra, Vic
toria demonstrind multă regu
laritate de la o ediție la alta. 
Gălătenii se află la oea mai 
bună performanță a lor din în
treaga participare în Divizia A 
și locul lor, ca și acela al Fla- 
cărel (și ea la cel mai bun re
zultat din carieră) reprezintă 
urmarea unei considerabile 
creșteri a nivelului de joc. Ce
te două cupluri de antrenori, 
C. Rădulescu — I. Sdrablș și 
L Nunweiller — T. Dima, au 
lucrat cu sîrg și cu un bun 
randament, fapt ilustrat mai 
elocvent decît orice de cifrele 
clasamentului.

Kalai, Demeter, Kalmar, Tom- 
pas, Rus, Ilea, Lupu, Paul f 
Schlachter. Chormos. Bandic. 
Surducan Vornaz. Antrenor t 
Gheorghe Abrudan.

Marea surpriză a primei 
părți a campionatului este, in
discutabil. Foresta Bistrița. Ea 
devansează un club puternic, 
F.C. Maramureș, și pe Sticla 
Arieșul Turda, asociația la ca
re continuă 6ă muncească unul 
dintre tenacii descoperitori de 
talente djn fotbalul 
Franci sc Fabian. Foarte 
comportarea multiplei 
ploane de juniori, „U“ 
Napoca! De-a lungul

nostru 
slabă 
cam- 
Cluj- 

turului

— in prima jumătate a eta- 
samentului actual, deci pe locu
rile 6—9, două dintre „figurile* 
Obișnuite ale acestor poziții, 
Corvinul și Universitatea Cr» 
iova, care, deși au avui un 
parcurs marcat de comportări 
inegale, au „îîsnit- cină ta ur- 
mă pe aceste poziții notabile, 
acolo unde. In toamna trecută; 
se aflau Petrolul, F.C.M. Bra
șov, Sportul Studențesc d S.S. 
Bacău. Locurile 8—9 din clasa
mentul actual și le-an apropriat 
„Poli" Timișoara, 
movată, 
surprins plăcut 
sa evoluție, 
pe locul 3) 
șl ea unele 
dement.

— trecînd _  ___ ____
te a clasamentului ediției _ 
curs de desfășurare vom tb- 
tilni mal întîi pe F.C.M. Bra
șov (locul 10) care, deși era 
într-o poziție incomodă ta un 
moment dat. a obținut patra 
puncte ce au propulsat-o sim
țitor in clasament (cu trei 
locuri — totuși — sub perfor
manta din sezonul trecut). Mal 
departe, a doua promovată a 
campionatului actual, A.S.A. 
Tg. Mureș, echipă cu bune 
prestații în deplasare, eu pre
dilecție pentru atac. F.C. Ar
geș a înregistrat una dintre ce
le mai puternice căderi din Is
toria sa pe prima scenă (1986: 
locul 4. 1987 : locul 12), efect 
al unor veritabile „scurt-cir- 
cufte“ pe propriul teren. Altă 
formație care a coborît specta
culos este Sportul Studențesc 
(locul 13 fată de 8, în 1986), 
bucureștenii declanșlnd abia tn 
a doua parte a turului opera
țiunea de recuperare a terenu
lui pierdut. Echipele caro ur
mează au totalizat 13, 12 sau 11 
puncte și alcătuiesc plutonul 
ultimelor cinci clasate: „U" 
Cluj-Napoca (locul 10 tn ediția 
trecută, 14 acum), C.S.M. Su
ceava (nou promovată), S.C. 
Bacău (9—16), Rapid (14—17), 
petrolul (6—18). Cifrele thn 
paranteza vorbesc despre neta 
reducere de randament a aces
tor concurente care — chiar in 
ciuda pasivului actual — nu pot 
fi de pe acum condamnate.

In fată mai sini incă 17 eta
pe șl cite nu mai pot interve
ni in competiția primelor 18 
echipe ale fotbalului nostru 17

Eftimie IONESCU

Imișoara, nou pro- 
altă formație care a 

prin Întreaga 
și F.C. Olt fln 1986, 
care a înregistra* 
inegalități de ran-

la a doua Jumăta
te

Foresta Bistrița (antrenor Va
ier Someșan) a utilizat forma
ția : Sagadis — Berecțchi, Țejr- 
șanschi, Tigorean, Nestorescu, 
Coful, Boldiș, Nichita, Moldo
van, Bodică, Pop ; Ardelean. 
Peica, Bozdoc, Filipoi, Maroși.

Surpriză’ și în seria a Xl-a. 
Favorita, A.S.A., 6e află toc
mai pe locul 5, la 4 puncte de 
lider, echipa clubului sportiv 
școlar din Tg. Mureș, antrena
tă de fostul jucător divizionar 
A, Attila Caniaro: Lirca—Csiki, 
Morar, Kovaci, Kutași, Matips, 
Sz6cs, Dragnca, Lazăr. Gali, 
Marton ; Niclea, Bogdan. Mol
nar. Jurcan). Disputa din se
rie este însă foarte etrlnsă. 
alte trei echipe, Electromureș, 
Chimica (micul oraș transilvan 
nu vrea să se dezmintă) șl Vi
itorul Tg. Mureș — primul din
tre centrele olimpice aflat in 
lupta pentru calificare — sânt 
la egalitate de puncte și doar 
la un punct de lider, diferență 
ușor de recuperat.

Ultima serie are în frunte 
echipa unui club, F.C.M. Bra
șov, care. în ultimii doi • ani. a 
căutat, prin talentele sale, xă 
cîștige din nou titlul de cam
pioană pentru a repeta per
formanță din 1985. F.C.M. a jucat 
în următoarea alcătuire : Tode- 
ridu — Petruș, Fekete, Var
ză, Șerbănică. Drăgănoiu, Ti- 
koși, Lakatoș, Stoian, Chirie, 
Vișinescu; Bădițoiu, Pali, Dră- 
gan Roșea. Neînvinsă, echipa 
pregătită de Emil Borgovan. 
are toate atuurile de a se nu
măra iarăși printre calificatele 
la turneul final din vara anu
lui viitor.



ȘEDWȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL

(Urmare din pag. D
>i st analizeze săptâmînal în
deplinirea de către ministere șl 
eonsilil populare a sarcinilor 
de producție $1 livrare la fon
dul piețil la toate produsele 
agroalimentare și industriale 
prevăzute in Programul de au- 
toconducere $1 autoaproviziona- 
re teritorială, să exercite im 
control permanent asupra ac
tivității desfășurate de organe
le centrale și locale pentru res
pectarea obligațiilor ce le revin.

In același timp, s-a indicat 
ea Ministerul Agriculturii. Mi
nisterul Industriei Alimentare 
si al Achiziționării Produselor 
Agricole, consiliile populare, 
unitățile agricole de stat și 
cooperatiste să ia măsuri pen
tru realizarea producției ve
getale și animale la nivelul ce
rințelor noii revoluții agrare, a 
fondului de stat planificat 
Totodată, vor trebui intensifi
cate acțiunile de contractare a 
unor eantităti sporite de pro
duse agroalimentare din resur
sele gospodăriilor populației 

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 

Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
(Urmare din pag. 1)

bune condiții, a indicatorilor 
de plan pe acest an. înfăp
tuirii programelor de organiza
re și modernizare a proceselor 
de producție, de creștere a ni
velului tehnic și calitativ al 
produselor, reducere a consu
murilor de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, 
de creștere mai accentuată a 
productivității în toate domeni
ile.

Cei care au luai cuvintul 
și-an manifestat deplina ade
ziune față de politica externă 
dinamică, constructivă a Româ
niei socialiste, față de acțiu
nile și inițiativele conducăto
rului partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
consacrate cauzei destinderii, 
păcii, dezarmării, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Participanții au aprobat, în 
unanimitate, documentele în
scrise pe ordinea de zi, precum 
și Hotărîrea-Apel a Consiliului 
Național al Frontului Demo
crației șl Unității Socialiste.

Intimpînat cu căldură și 
însuflețire, a luat cuvintul

în Cupa Davis SUEDIA - INDIA 5-0
• STOCK,!.» .,1, 21 (Agerpres). 

Vctuala ediție a competiției In. 
temațlonale de tenis pe echipe 
„Cupa Davis* s-r încheiat la 
Goteborg cu succesul formației 
Suediei, care a dispus în finală, 
ou scorul de 5—0. de selecționa
ta Indiei.

în ultime zi. cele două me
ciuri de simplu s-au încheiat cu 
următoarele rezultate (ou acor
dul căpitanilor-nejucătorl, s-au 
disputat partide după sistemul 
„cei mal bur din Jrel seturi*): 
Ande- JaTyd (Suedia) — Ra-

RECORD MONDIAL LA ÎNOT
NEW YORK, 21 (Age ores). Ou 

prilejul cam - î ațelor de nata- 
tie ale S.U.A ce se desfășoară 
la Orlando (Florida), Janet ■- 
vans a stabilit un nou record 
mondial ta proba feminină de 
400 m liber, cu timpul de 4:05,45. 
Vechiul record era de 4:06.26 și 
aparținea din anul 1978. înotă
toarei australiene Tracey Wic
kham

Intre 25 aprilie și 15 mai 1988

THRU CICLIST AL SPANIEI
MADRID (Agerpres). Cea 

de-a 43-a ediție a Turului ciclist 
al Spaniei se va desfășura anul 
viitor între 25 aprilie șl 15 mai, 
In 21 de etape însumînd 3 433 
km. Cur*; va tncepe la Santa 
Cruz de Tenerife cu o probă 
eontracronometru pe echipe șl se 
va închei* la Madrid. Se conte® 
ză pe participarea r 20 de echlpî 
din Franța, Italia, Belgia, Olan
da, R.F. Germania, Portugalia, 
Columbia U.R.S.S., Mexic. Spn- 
nU.

C.C. Al P.C.R.
Aprobînd Programul privind 

autoconducerea și autoaprovi- 
zlonarea pentru asigurarea bu
nei aprovizionări a populației 
eu produse agroalimentare si 
bunuri industriale de consum 
pe anul 1988, Comitetul Politie 
Executiv a stabilit ca acesta să 
fie supus dezbaterii Marii 
Adunări Naționale.

In continuare, Comitetul Po
litie Executiv a analizat și a- 
probat RAPORTUL PRIVIND 
BACANTELE PRINCIPALE
LOR PRODUSE AGROALI
MENTARE DIN RECOLTA A- 
NULUI 1981. S-a apreciat eă 
recolta de cereale din acest an, 
care se ridică la 31,7 milioane 
tone, ea și producțiile obținute 
la celelalte culturi agricole, a- 
sigură o bună aprovizionare a 
populației cu produse agroali
mentare, precum și necesitățile 
de materii prime ale economiei 
naționale.

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

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Democra
ției ți Unității Socialiste.

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost ur
mărită cu viu interes și de
plină aprobare, fiind sublinia
tă, in repetate rînduri, cu în
delungi aplauze, urale si ova
ții.

Atmosfera entuziastă in care 
s-au desfășurat lucrările ple
narei a pus pregnant în lumi
nă unitatea strânsă, indisolubi
lă, a tuturor cetățenilor patriei 
in jurul partidului, al secre
tarului său general, hotărirea 
lor fermă de a face totul pen
tru transpunerea exemplară in 
viață a Programului partidului 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism.

în încheierea lucrărilor Ple
narei a fost intonat imnul Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste — „E scris pe trico
lor unire !“ a 

mesh Krishnan 6—4, 6—3; Mats 
Wllander — VIjay Amrltral 6—2. 
6—0.• WASHINGTON, 21 (Agerpres). 
Competiția lntemaț’onală de te
nis pentru junioare „Cupa Con
tinental", disputată m orașul a- 
merican Coral Springs, s-a În
cheiat cu victoria formației 
U.R.S.S.. care a întrecut în fi
nală, ou scorul de 2—1, selecțio
nata Italiei.

9 MCNCHEN, 21 (A gerprea), 
in finala turneului internațional 
feminin de tenis de la Wupper
tal (R.F. Germrjnia), actuala li
deră a clasamentului mondial, 
Steffi Graf (R.F.G.), a Întrecut-o 
cu 6—4. 6—3 pe Manuala Male
eva (Bulgaria)

„PASUL ÎNAPOI*'
A trecut termenul limită de 

Înscriere pentru preliminariile 
C.M. din 1990 (Italia) șl lată că, 
spre surprinderea generală, din 
cete 47 de federații africane a- 
fillate la F.I.F.A., doar 24 au 
depus oîreri de înscriere 1 N -ar 
fi exclus, șe apreciază, ca nu
mărul să crească la 28, Mada
gascarul șl Sierra Leone conflr- 
mînd participarea după 36 sep
tembrie (ultima zi de anunțare 
a candidaturilor), dar chiar și 
așa continentul negru va fi mat 
palid reprezeniot declt la preli
minariile anterioare, 28 de selec
ționate africane fiind angajate ta 
cursa pentru Spania 1982 șl 29 in 
cea pentru Mexic 1986.

„Pasul înapoi", cu atH mal 
neașteptat cu cît p» lista ab
senților figurează șl țări cu sta
te vechi de serviciu ta compe
tiție (Etiopia S «negai. Tanza
nia etc.), a declanșat nedume
rire și îngrijorare la sediul din 
Zurich a! F.I.F.A.. de unde un 
purtător de cuvlnt nu s-a abțl-

SPORTIVI ROMÂNI 
LA COMPETIȚII 

BALCANICE 
Haltere juniori 

victorii In prima a
SOFIA, 21 (Agerpres). Pri- 

ma zi a Campionatelor Bal* 
canice de haltere pentru juni
ori, competiție găzduită de ora
șul bulgar Pazardjik, a fost do
minată de sportivii români, 
care au cîștigat întrecerile la 
toate cele trei categorii aflate 
în concurs. La categ. 52 kg. 
primul loc a fost ocupat de 
Traian Cihărean, cu 241.5 kg 
(cu 110 kg la stilul smuls hal
terofilul român a stabilit șl un 
nou record balcanic), urmat de 
Ivan Ivanov (Bulgaria) — 
237,5 kg și Luan Sabani (Al
bania) — 202,5 kg, iar la categ. 
56 kg, victoria a revenit lui 
Dumitru Negreanu, cu 250 kg. 
pe locurile următoare situindu- 
se Todor Tlanev — 247,5 kg șl 
Artor Durai (Albania) — 260 
kg. De asemenea, la categ. 60 
kg. Dan Murar a intrat !n po
sesia titlului «balcanic, cu 260 
kg, poziția secundă in clasa
ment revenind lui Haralambo» 
Kiartsldis (Grecia) cu 225 kg.

Handbal seniori

IUGOSLAVIA - ROMÂNIA 28-26
BELGRAD, 21 (Agerpres). 

In ultima zi a Campionatului 
Balcanic de handbal masculin, 
desfășurat in orașul iugoslav 
Nis. s-au înregistrat următoare
le rezultate : Iugoslavia— 
România 28—26 (16—14) ; Bul
garia — Turcia 22—17 (12—8). 
în clasamentul final, pe primul 
loc s-a situat selecționata Iu
goslaviei, urmată de echipele 
României. Bulgariei și TurdeL

CEI MAI BUNI

SPORTIVI Al ANULUI

DIN R. D. GERMANA

BERLIN, 21 (Agerpres). Cam
pionul mondial la decatlon, Tor
sten Voss, șl Silke Gladlsch, cîș- 
tigătorre a două medalii de aur 
la Campionatele Mondiale de Ia 
Roma, in probele de 100 m șl 
200 m, au fost desemnați cei mal 
buni sportivi al anului 1907 ta 
R.D. Germană. Cea mal bun* e- 
chlpă a anului a fost declarată 
seieefonata feminină de volei, 
cîștlgătoarr a titlului european 
ta 108

© ROMA, 21 (Agerpres). Pro
ba feminină de slalom uriaș 
disputată pe plrtla de la Plan • 
cavallo (Italia) a revenit schloa- 
rel franceze Catherine Quittet, 
înregistrată ta două manșe eu 
timpul de 2:27,32. Pe locuri!» ur. 
mătoare s-au clasat concuren
tele elvețiene Vreni Schneider — 
2:27,4» și Mlchela Flginl — 2:28,04.

Lideră a clasamentului gale
ra! al „Curei Mondiale* se men
ține Mlchela Flginl, cu 92 punc
te, urmată de Bianca Femamdez- 
Ochoa (Spania! — 75 puncte șl 
Anita Wachter (Austria! — 7» 
puncte.
• BELGRAD, 21 (Agerpres). 

„Cupa Mondială* la schi a pro
gramat pe plrtla de Ia Kranjska 
Gora (Iugoslavia) o probă mas

nut sa comenteze: „Am cheltuit 
mulțl bani (n.n. alături de con- 
cernu „Oocr. Cola*, principalul 
sponsor al forului mondial) pen
tru Implantarea șl extinderea 
fotbalului în Africa, baze spor
tive. cursuri da oerfeeționare, a- 
slstență tehnică etc., pentru a 
ajunge unde 7 I Ciudat e că a- 
c tastă abț’nere se produce în- 
tr-un moment în care (n.n. de 
cîțlva ani) Confederația africană 
solicit* mărirea numărului de 
echipe (n.n. la trei în loc de 
două) ta turneele finale. Nu 4 
greu de ghici oare va fi răs
punsul*. încă mai mult.. Cum 
regulamentul F.I.F.A. obligă 
participarea la preliminariii» 
C.M. șt J.O. pentru toate fede
rațiile afiliate, s-ar părea că 
stat posibile chiar unele sanc
țiuni împotriva forfaltarilor ! 
Chiar dacă asta nu se va in- 
tlmpla, fenomrnu! de recul e 
evident șl el ri să creeze la

SPORTULFINAL LA SEVILLA
In drum spre Teatrul „Lop« 

de Vega“, la ultima partidă 
Kasparov— Karpov, care tre
buia să desemneze pe campio
nul mondial de șah, mă stăpi- 
nea un singur gînd. Anume, să 
am șansa de a vedea pini la 
capăt șl această secvență fina
lă. decisivă. Era vineri după- 
amiază. In ziua următoare a- 
veam avionul spre București. 
Deci, ultima partidă, dar ea 
putea să se Întrerupă și s-ar 
fi reluat sâmbătă. a doua zi. 
Așa a și fost... Dorința îmi era 
împlinită doar pe jumătate. Sau 
ceva mat mult, fiindcă la în
trerupere rezultatul devenise 
previzibil, dubiile se risipiseră. 
Garri Kasparov era la un pas 
de egalare, titlul urma să ră- 
mînă in posesia lui. Acel 12— 
12 final, obținut după atitea 
emoții, putea fi considerat ca 
și sigur.

Organizatorii meciului de la 
Sevilla, prin harnicul pre
ședinte al federației șahiste 
andaluze Rafael Cid. făcuseră 
multe facilități ziariștilor pre- 
zențl la campionatul mondial. 
Au fost anunțate inițial 500 de 
acreditări, pînă la urmă numă
rul lor s-a mărit la 600.. Cen
trul de presă era perfect uti
lat. cu cea mal modernă apa
ratură, mutările de pe eșichie
rul din sală erau reproduse 
imediat pe monitoarele apara
telor de televiziune, cabinele 
de transmisie stăteau la dispo
ziția reporterilor. Și totuși... în 
condițiile acestei afluente cu 
total deosebite, accesul in sala

G. Kasparov — A. Karpov 
(C.M. ’87 partida a 24-a). L e* 
e6 2. CfS. Cf6 3. g3 d5 4. bl 
Ne7 5. Ng2 0—0 6. 0—0 M 7. 
Nb2 Nb7 8. e3 Cbd7 9. Cc3 
Ce4 10. CeZ a5 11. d3 NfG 12. 
Dc2 N : b2 13. D : b2 Cd6 14. 
e: dS N : d5 15. d4 c5 16. 
Tfdl Tc8 17 Cf4 N : f3 18. 
N : f3 De7 19. Taci Tfd8 20. d : 
c5C:c5 21. b4 a:b4 22. D:b4 Da7 
23. a3 Cf5 24. Tbl T:dl+ 25. T:dl 
Dc7 26. Cd3 h6 27 Tel Ce7 28. 
Db5 Cf5 29. a4 Cd6 30. Dbl 
Da7 3L Ce5 C :a4 32. T:c8 4
C :c8 33. Ddl Cel 34. DdS 4- 
Rh7 35. C : f7 Cg6 36. DeS De7 
37. D : a4 D : f7 38. Ne4 RgS 
39. Db5 Cf8 40. D : b6 DfO 41. 
Db5 Dc7 42. Rg2 (Mutarea din 
pilc) 42... g6 43. Da5 Dg7 44.
Dc5 Df7 45. h4 h5 46. Dc6 De7 
47. Nd3 Df7 48. De« Rg7 
49. e4 Rg8 50. Nc4 Rg7 51. De5 + 
Rg8 52. Dd6 Rg7 53. Nb5 Rg8 
54. Nc6 Da 7 55. Db4 Dc7 56. 
Db7 Db8 57. e5 Da5 58. NeS 
Dc5 59. Df7 4- Rh8 60. Na4 
Dd5+ 61. Rh2 Dc5 62. Nb3 DcS 
63. Ndl Dc5 64. Rg2 și negrul 
a cedat.

culină d» slalom special, ta care 
victoria a revenit sportivului 1 • 
tallan Alberto Tomba — 1:46,35, 
urmat de coechipierul său Ri
chard Pramotton — 1:48,96 și 
austriacul Gunther Mader — 
1:47,27.

In clasamentul general conti
nuă să conducă Alberto Tomba, 
cu 125 punct», secundat de elve. 
țlanul Plrmln Zurbriggen — 21 
puncte.
• MOSCOVA, 21 (Agerpres). 

Rezultate înregistrate la Mosco
va ta cadrul competiției interna
ționale de hochei pe gheață do
tate cu premiul ziarului ..Izves
tia*: Canad- — u.R.S.S. 3—2 
(0—1, 1—1. 2—01; Finlanda — R-F. 
Germania 8—2 (2—1, 4—1. 2—B).

nivelul F.I.F.A o stare le ten
siune, firește nedorită. S* mal 
vedem

Ovidiu iOANÎTOAIA

DE LA 0 POARTA LA ALTA
• TREI SURPRIZE de propor

ții ia etapa a 15-a a campiona
tului Spaniel: F.C. Barcelona — 
Valladolid 2—4 Atletico Madrid
- F.C. Sevilla 0—1. Betis - Real 
Madrid 2—1 I Celelalte rezultate: 
Murcia — Real Socledad 1—1, 
Logrones — Zaragoza 2—1. Athle- 
tio Bilbao — Espanol 2—0. Vlgo
— Gljon 1—3 Mallorca — Osasu ■ 
na 2—1. Cadiz — Valencia 2—0, 
Sabadîll — Las Palmas 2—1. In 
clasament: Real 25 p. Real Socie- 
dad șl Atletico 21 p. ft GLAS
GOW RANGERS, viitoarea adver- 
sară a Stelei în C.C.E.. s-a în
tărit cu Ray Wilkins fost la 
Milan șl, ta ultima vreme, la 

noastră de lucru se făoea oare
cum preferențial. Am avut in
să mereu satisfacția de a fi 
printre cei favorizați. Astfel că 
ri in această ultimă zi, de ma
re solicitare. mă aflam in fata 
tabelei unde reprezentanții pre
sei sovietice și din numeroase 
alte țări făceau analize si co < 
mentarii după fiecare mutare.

Si iată această extraordinară 
ultimă partidă, a 24-a pornită 
din start. Pe scenă, Garri Kas
parov a lăsat să treacă prime
le 5 minute pe ceasul său de 
control, pentru ca fotografii 
să-și facă datoria. Așa prevede 
regulamentul. Handicapul de 
timp nu l-a incomodat prea 
mult pe campion. Dupâ 11 mu
tări, el consumase 40 de mi
nute, iar Anatoli Karpov tre
cuse deja de o oră. Se juca o 
deschidere Reti. numită intr-o 
vreme „hipermodernă" dar a- 
cum fără prea multe secrete, 
surprinzător de liniștită pentru 
o întîlnire decisivă Era. se ve
de. maniera de joc aleasă spe
cial de Kasparov (cu albele) 
la ultima sa șansă în med. A- 
dică, de a nu grăbi lucrurile,’ 
așteptînd cel mai propice mo< 
ment pentru acțiune. El a ve
nit intr-adevăr, după aproxi
mativ 30 de mutări, ci nd a- 
mlndoi jucătorii intraseră to i 
tuși In criză de timp, dar mal 
ales Karpov. Cu stegulețul la 
ceas ridicat, el a lăsat să i 
scape o mutare pe care noi 
toți o văzuserăm mai bună (33... 
Cc5). Apoi, e drept, s-a apărat 
cu mutări unice. Dar albele lui 
Kasparov dominau net eșichie
rul. Ultimele mutări dinaintea 
întreruperii s-au făcut fulge
rător. De masa de joc s-a a - 
propiat arbitrul principal Geurt 
Gijssen. Spectatorii, agitați, au 
crezut pentru moment că cine
va a depășit timpul de gindire. 
Nu era așa. Kasparov și Kar
pov făcuseră chiar 41 de mu
tări. una în plus, dar nu le 
mai scriau pe fișe. Arbitrul a 
controlat poziția, a întins lui 
Kasparov plicul pentru muta
rea secretă. Pe tablă, situația 
devenise limpede. Cu un pion 
In plus, poziție superioară, 
campionul mondial putea fi si
gur de victorie.

Simbătă seara, coborind din 
avion la Otopeni,. prima mea 
întrebare a fost: ...Știți ceva 
despre partidă ?“ Se aflase, de
ja. Pronosticul a fost just, 
Garri Kasparov cîștigase. ră- 
mlnea campion mondial pentru 
încă trei ani. Așa a luat sfir- 
șlt un meci pasionant, cu a - 
devărat o luptă între egali, cum 
am mal avut prilejul să scriem 
și in cronicile anterioare.

Elisabeta FOLIHRONIADE 
mare maestră internațională

TURNEUL DE VOLEI 
DIN R.D. GERMANĂ

BERLIN. 21 (Agerpres). Tur
neul internațional masculin de 
volei deslășurat in orașele Leip
zig șl Dessau (R.D. Germană) a 
fost cîștlgat de echipa S.C. Leip
zig — 10 puncte, urmată ta cla- 
samentu' final de formațiile Di
namo București — 10 puncte (se- 
tavera inferior), Delta Lloyd 
Amstelveen (Olanda) — 8 punc
te șl S.C. Traktor Schwerin — 
I puncte. In ultima zi a compe
tiției s-au înregistrat următoa. 
rele rezultate: Dinamo București 
— Delta Lloyd Amstelveen 3—3 
(#—15, 15—6, 15—16, 6—15, 15—8) i 
S.C. Leipzig — S.C. Traktor 
Schwerin 3—0 (15—9, 15—12, 16—9),

Par-- Saint Germain. © ADDEN
DA la liga engleză: Derby Co
unty — Totten m 1—2 (primul 
succes al londonezilor cu Terry 
Venables la timonă) șl Charl
ton — Chelsea ’—2, meciuri dis
putate duminică seara. • TUR 
DE FORȚA pentru PSV Eindho
ven, care a obrtaut a 17-a vic
torie (din 17 partide I) ta cam
pionatul olandez: 2—0 cu Den 
Bosch în deplasare I Avînd și 
un golaveraj excelent, 68—13, 
PSV a-a distanțat ta clasament, 
cu 84 p, față de 26 P ale iul 
Ajax Amsterdam (3—0 cu Alk- 
maar) șl 21 p ale lui Feyenoord 
(3—2 eu Tilburg). © LARISSA 
(antrenată de polonezul Gmoch) 
conduce tn campionatul Gre
ciei, ct» 1» p. după 1—6 la Ka- 
tamaria. „Pasa neagr** a ltd 
Panathinaikos continuă: 2—5. a- 
casă, cu OFI Creta (locul 2.
17 p) I
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