
VIZITA DE LUCRU Ă TOVARĂȘULUI■»

NICOLAE CEAUȘESCU
IN REPUBLICA DEMOCRATA GERMANA

Proletari din toate țările; uniți-vă I

portul
$

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a plecat, joi dimineață, in Re
publica Democrată Germană, 
unde, la invitația tovarășului 
Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, va efectua o 
vizită de lucru.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a fost salutat. Ia plecare, pe 
aeroportul Otopeni, de tovarășa 
Elena Ceausescu, de membri și 
membri supleant! ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central al partidului, de mem
bri ai C.C. al P.C.R.. ai Con
siliului de Stat si ai guvernu
lui. reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, organizații de 
masă $i obștești.

Grupuri de pionieri, români 
Si din R.D. Germană, au ofe
rit tovarășului Nicolae Ceausescu 
Si tovarășei Elena Ceausescu 
buchete de flori.

La ora 9 aeronava preziden
țială a decolat, indreptindu-se 
spre Berlin.

★ '
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a sosit, joi, 17 noiembrie, la 
Berlin, într-o vizită de lucru 
in Republica Democrată Ger
mană. la invitația tovarășului 
Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Democrate. Germane.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Schonefeld din 
Berlin, împodobit sărbătorește 
cu drapelele de stat ale celor 
două țări.

La ora 10,35, ora locală, ae
ronava prezidențială a aterizat.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat cu multă cordiali
tate de tovarășul Erick Honecker, 
care i-a. adresat un călduros 
bun venit în Republica Demo
crată Germană. Cei doi condu
cători de partid și de stat și-au 
strîns mîinile cu prietenie, 
s-au îmbrățișat.

După încheierea ceremoniei 
de pe aeroport, cei doi condu
cători de partid și de stat au 
luat loc într-o mașină, îndrep- 
tîndu-se spre sediul C.C. al 
P.S.U.G.

Sosirea la sediul C.C. al 
P.S.U.G. a fost marcată de 
o entuziastă primire făcută 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de către activul centrai de 
partid care, prin însuflețite 
aplauze și aclamații, a dat glas 
deplinei satisfacții față de a- 
ceastă nouă întîlnire dintre 
conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, joi dimineață, o vizită 
tovarășului Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane.

. Cei doi conducători de partid 
și de sfat și-au manifestat sa
tisfacția. și bucuria de a se 
reîntîlni, exprimînd convin

gerea că noul dialog la nivel 
înalt va deschide noi perspec
tive colaborării fructuoase, pe 
multiple planuri, dintre parti
dele, popoarele și țările noastre, 

fntîlnirea, care a prilejuit 
efectuarea unui schimb de 
păreri asupra problemelor con
strucției socialiste în cele două 
țări, s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

★
în cadrul unei ceremonii 

care a avut loc. joi dimineața, 
la sediul Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, i-a fost înminat, 
de către tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Ger
mane, Ordinul „Karl Marx", 
conferit prin Decret al Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane, cu 
prilejul celei de-a 70-a aniver
sări a zilei de naștere, pentru 
contribuția adusă la dezvolta
rea colaborării dintre Partidul 
Socialist Unit din Germania 
și Partidul Comunist Român, 
dintre Republica Democrată 
Germană și Republica Socialistă 
România, la întărirea relațiilor 
de prietenie dintre popoarele 
celor două țări.

După inminarea înaltei dis
tincții, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost adresate de 
către tovarășul Erich Honecker 
calde felicitări, împreună cu 
cele mai bune urări de succes 
in întreaga sa activitate. Cei 
doi conducători de partid și de 
Stat și-au strins îndelung mîi
nile și s-au îmbrățișat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost felicitat în mod cordial 
de participants la solemnitate, 
pentru înalta distincție primită.

în cadrul ceremoniei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Erich Honecker au rostit cu- 
vîntări.

.★.
în cursul dimineții de joi, 17 

noiembrie. Ia Berlin au început 
convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

Tovarășul Erich Honecker, în 
numele Comitetului Central al 
P.S.U.G., al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri, 
precum și al său personal, a 
salutat cu deosebită căldură 
vizita pc care tovarășul Nicolae 
Ceausescu o întreprinde în 
R. D. Germană și și-a manifes
tat convingerea că aceasta re
prezintă un nou și important 
moment în întărirea și extin
derea și mai puternică, în vi
itor, a relațiilor dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru invitația de 
a vizita R. D. Germană, pentru 
primirea făcută și calda ospi
talitate de care se bucură și. 
la rindul său, a adresat, in nu
mele C.C. al P.C.R., al Consi
liului de Stai și al Guvernului

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
|| ANUL XLIV - Nr. 12 100
<1 _____________

(Continuare in Pag. a 4-a)

I 4 PAGINI - 50 BANI Vineri 18 noiembrie 1988 |

De azi, la' Tg. Mureș Pe pîrtia olimpică
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XXVI-a A „TROFEULUI CARPAJU4

ora 16,30, reprezentativa tarii noastre 
pc cca a Bulgariei • Mai iau parte 

echipele Poloniei $1 Turciei
în fiecare an, programul 

competițional internațional o- 
ficial ai reprezentativei femi
nine de handbal a țării noastre 
se încheie cu „Trofeul Car
pați* — competiție intrată de 
peste două decenii în calenda
rul multor „naționale".

Anul acesta, ediția a XXVI-a 
a „Trofeului Carpați" va fi 
găzduită de Sala Sporturilor 
din- municipiul Tg. Mureș.

Reprezentativa țării noastre 
a început pregătirile imediat 
după încheierea turului Divi
ziei A, handbalistele noastre, 
antrenate de Bogdan Macovei 
(principal) și Gheorghe Ionescu

(secund), susținînd și un meci- 
test la Rm. Vîlcea cu Chi • 
mistui.

„Trofeul Carpați* începe azi. 
programul primei zile fiind 
Polonia 
si România — Bulgaria 
SÎMBATÂ : Polonia 
ria si România 
(18,30). DUMINICĂ .
— Turcia și România — Po
lonia (11,30).' La competiție vor 
oficia trei cupluri de arbitri : 
Ralf Dietrich lllert — Georg 
Zier (R. D. Germană) și româ
nii Ștefan Georgescu — Ale
xandru Vîrtopeanu, Mihai Stăn- 
cilă — Alexandru Isop.

Turcia (de la ora 17) 
---- ‘ (18,30).

Bulga- 
Turcia 

Bulgaria

SUCCESELE SPORTIVILOR DE LA STEAUA
LA TURNEUL DE JUDO DIN ITALIA

La Modena a avut loc tra
diționalul turneu internațional 
de judo al Italiei, la care au 
participat 44 de echipe din 
Franța, R. F. Germania, Iugo
slavia, România și Italia. Din 
țara noastră au concurat spor
tivii de la Steaua obținînd, In 
final, frumoase succese. La, ca
tegoria semiușoară, Stelian Pă- 
tra.șcu, evoluînd în compania 
unui număr de 43 de judoka

a repurtat 5 victorii, situîndu-se 
pe primul loc. Tînărul Florian 
Lascău, la „semimijlocie" (39), 
după o suită de 5 meciuri cîști- 
gate spectaculos, s-a clasat pe 
primul loc. Turneul celor 31 
de ,.grei“ s-a încheiat cu suc
cesul românului Marian Gro- 
zea, neînvins în toate parti
dele pe care le-a susținut. 
„Mijlociul11 Petre Anițoaie s-a 
clasat pe locul 3.

de la Innsbruck

DEBUT BUN

AL TINERILOR BOBERI
Inaugurarea activității interna

ționale a boberilor juniori (24 de 
ani și mai tineri) a avut loc pe 
pîrtia olimpică de la Innsbruck, 
unde s-a desfășurat tradiționalul 
concurs dotat cu „Cupa F.I.B.T.*, 
cu participarea a 24 de echipaje 
(de 2 persoane) din 11 țări: An-' 
glia, Austria, Cehoslovacia, Elve
ția» Franța, Irlanda, Italia, Iu
goslavia, Norvegia, România și 
Suedia. Cele două echipaje ale 
țării noastre au avut o compor
tare bună, clasîrwiu-se pe locurile 
2 (Marius Ene — Laszlo Hodoș, 
în 1:50,56) și 3 (Cristian Nițu — 
Răzvan Cotrocota, cu 1:51,96), fi
ind precedate doar de echipajul 

KurtElveția I (Jurg Mockli — 
Sacchl — 1 :49,82).

Sportivii români au fost 
mlați și pentru faptul câ au 
cele mal bune starturi: 1.

pre- 
avut 

_____________ ____  ... Ene 
— Hodoș 10,79, 2. Nițu — Cotro
cota 10,83 (pe locul 3: Italia II — 
P. Messner — G. Huber, cu 10,96).

Antrenorul Ion Duminicel ne-a 
declarat la înapoierea de la 
Innsbruck: „Faptul că s-au ob
ținut, in fiecare din cele două 
manșe, timpi mai buni decit la 
competițiile oficiale disputate 
anii trecuți pe aceeași pistă (în
ghețată artificial) ne îndreptă
țește șă sperăm într-o compor
tare bună și la întrecerile viitoa
re, în special la Campionatul 
Mondial care va avea loc în 1989, 
în Elveția. Apreciez că perfor
manțele realizate acum la Inns
bruck sînt un prim rezultat al 
pregătirii pe uscat și al utilizării 
simulatorului realizat la centrul 
de cercetări științifice «23 Au
gust» (D.ST.).

Orașe mici, mari ambiții sportive

NEGREȘTI (VASLUI) EXERCIȚIUL FIZIC

PREZENT LA TOATE VlRSTELE...
jumătatea dru- 

Vaslui și Roman,
Situat cam 

mului dintre -------- --------- ,
orașul Negrești reține atenția 
— mai mult, cucerește! —
prin tinerețea sa. Tîrgul de 
ieri al județului Vaslui s-a 
transformat radical, a îmbră
cat haină nouă. Și pulsul celor 
ce trăiesc și muncesc aici este 
altul, net diferențiat față de 
acum două, trei decenii; un 
puls impetuos, specific tinere
ții oamenilor și societății noas
tre socialiste, care ne înari
pează și cele mai cutezătoare 
năzuințe.

Subliniem : ceea ce ne-a fra
pat, înainte de orice, este tine
rețea orașului și a oamenilor. 
Tînăr este și primarul Negreș- 
tiului. Constantin Oancea, gata 
să răspundă tuturor nevoilor 
de afirmare a acestei urbe 
vasluiene, nevoi legate, în 
principal, de făurirea unei vieți

la cit mai frumoase, între coor
donatele acesteia înscriindu-se 
și activitatea sportivă. Deocam
dată, cea de masă, care se a- 
dresează tuturor, de la copii — 
preșcolari și școlari — pînă la 
cei care au transmis genera
țiilor tinere ștafeta muncii, 
„dar care nu uită că mișcarea, 
exercițiul fizic le-au fost aliați 
în menținerea sănătății, a ro
bustețe! și a optimismului", 
cum remarca ing. Mihai Sava, 
directorul Fabricii de Utilaj 
de Construcții (F.U.C.). om de 
acțiune nu numai în activita
tea de conducere a unității, cl

și ca președinte al asociației 
sportive a acesteia, „Unirea".

Apare limpede, încă de la 
cunoașterea primelor realități 
sportive din Negrești, că în 
jurul asociației Unirea se po
larizează aproape toate acțiu
nile legate de exercițiul fizic 
organizîndu-se: în întreprindere 
nuclee ale gimnasticii la. locul 
de muncă și campionate de 
casă, îndeosebi la fotbal; în 
afara acesteia — inițiative me-

Tiberiu STAMA
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GIMNASTELE JUNIOARE
La încheierea sezonului de viteză pe circuit

SITUAȚIE NESCHIMBATĂ ÎN FRUNTEA CLASAMENTELOR
Concursul de la Satu Mare a 

reprezentat „linia de sosire" a 
sezonului competițional-88 la 
viteză pe circuit, un sezon 
punctat de alte cinci întreceri- 
auto disputate, în ordine, la 
Galați, Buzău, Reșița, Baia 
Mare și Oradea. O privire de 
ansamblu aruncată asupra cla
samentelor ne arată că. In li
nii mairi, ierarhiile stabilite în 
anii preoedenți n-au fost ner- 
turbate, că aceeași piloți și 
aceleași echipe domină cam
pionatul. demonstrînd o bună 
tehnicitate, o preocupare sus
ținută pentru pregătirea și 
continua perfecționare a mași
nilor de concurs.

Firește, liderii incontestabili 
ai acestui an se numesc Nîcu 
Grigoraș și Victor N'icoară 
(ambii alergînd pentru IAF 
Dacia), care au terminat nein-

vinși întreg circuitul celor... 
șase circuite, demonstrînd o 
netă superioritate, primul la 
grupa Cl, al doilea la C2. E- 
chipa piteșteană s-a orientat 
foarte bine, făcînd o „rocadă" 
izbutită între cei doi, atunci 
cînd campionul absolut. Grigo
raș. și-a anunțat intenția de a 
concura la o altă categorie de 
cilindree. La grupa C1, Grigoraș 
a avut cei mai redutabili ad
versari tot în Gheorghe Ana 
(ITA Argeș) și Dan Necula 
(Alfa ICSITA), Ana cu menți
unea că a mai redus ceva din 
distanța care-1 separa în mod 
obișnuit de Grigoraș. Sezonul 
ce va urma promite, astfel, o 
luptă încă mai interesantă. 
Cam la fel au stat lucrurile și 
la C 2, Nicoară avîndu-1 mai 
mereu „în coastă" pe Constan
tin Ciucă (Alfa ICSITA). Pdot

de talent, Ciucă acordă îr.să 
mai puțină atenție pregătirii 
de concurs, atit a mașinii, cit 
și... a lui însuși. în alte con
diții poate că altfel s-ar scrie 
și istoria acestei grupe, așa 
însă... Pe locul 3, poziția cu 
care ne-a obișnuit mai la fie
care concurs, deci și in clasa
mentul general, s-a situat Mi
hai Pîrvulescu (ITA Argeș). 
Fără să fie inginer sau me
canic auto, fără să lucreze în
tr-o unitate cu profil tehnic, 
Pîrvulescu a izbutit să facă 
dintr-un „hobby" o reușită 
sportivă, ceea ce, desigur, îi 
sporește meritele. în plus, ca 
amănunt de ordin estetic, ma
șina prezentată de el in oon-

Sorin SATMARI
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iși VOR DESEMNA CAMPIOANELE
în Sala Sporturilor din Ba

cău, orașul care le-a dat, prin
tre multe altele, pe Felicia Dor- 
nea, Gabriela Trușcă și reve
lația Jocurilor Olimpice _ de 
Vară din acest an, Gabriela 
Potorac, se va desfășura, timp 
de trei zile — de azi pînă du
minică — Concursul Republi
can al gimnastelor junioare, 
competiție finală pentru care 
s-au calificat, în întreceri pre
liminare, cele mai bune tinere 
sportive de la toate categori
ile de clasificare. Va fi, deci, 
o trecere în revistă a tot ce 
are mai valoros gimnastica fe
minină românească acum, cînd 
a început să se vorbească deja 
despre... medaliile viitoarelor 
Jocuri Olimpice, de la Barce
lona, din 1992.

Ca și în concursul similar 
al băieților, desfășurat, săptă- 
mîna trecută, la Oradea, dispu
tele se vor situa, neîndoios, la 
un nivel tehnic bun, cu multe

exerciții valoroase, în joc fi
ind atit titlurile la individual 
compus, cit și pe aparate, la 
toate categoriile de clasificare. 
Primele care vor intra în con
curs, chiar azi dimineață, vor 
fi finalistele de la categoria a 
IV-a, după-amiază vor evolua 
gimnastele de categoria a III-a, 
iar. după cele două reuniuni 
de mîine sînt programate gim
nastele de la categoriile a 
Ii-a, I și maestre. Duminică 
dimineață se vor desfășura, fi
nalele pe aparate la toate ca
tegoriile.

Interesul major pe care con
cursul de la Bacău îl stîrnește 
în rîndurile iubitorilor sportu
lui din localitate este, deci, pe 
deplin motivat (amintim că 
printre participante se vor nu
măra, între altele, tinere și 
talentate gimnaste ca luliana 
Filip, Camelia Mîndricel, Ma
ria Neculiță, Nicoleta Toma).
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RAPORTUL - ÎNCĂ NEEFICIENT -
ÎNTRE SECȚII Șl LOT REPREZENTATIV

Raportul dintre secții și lotul re
prezentativ este de mult timp esențial 
in atingerea marii performanțe atle
tice. Dar recent încheiatul ciclu o- 
limpic ne-a arătat fără echivoc că 
prima disciplină olimpică a fost de
parte de un raport optim, eficient, 
la J.O. '88 atletismul nostru aliniind 
un lot restrîns (5 reprezentanți, din 
4 secții din țară : Paula Ivan și Ma- 
ricica Puică — Olimpia, Alina Astafei 

— Steaua, ambele secții din București, Doina Meiinte — 
Știința C.F.R. Bacău si Sorin Matei — C.S.M. Universitatea 
Craiova), mult sub angajamentele celor 37 de antrenori 
care au avut responsabilități de lot în acest ciclu, lot prin 
care au trecut, în acest interval de timp, 34 de atleți și 
atlete I

Nu de puține ori s-a spus că — paradox aparent — cea 
mai puternică secție din țară este™ lotul reprezentativ. 
Dintr-un punct de vedere (esențial) este firesc să fie așa, 
aici concentrîndu-se, periodic, valorile momentului și ale 
perspectivei. Dar ca acest paradox să fie aparent doar, este 
necesar ca procesul de concentrare să aibă o bază primară, 
cea a secțiilor atlețice, de dorit prolifice și care să-și. justi
fice numele de „secții de nivel olimpic” sau „internațional”. 
Or, așa cum s-a subliniat în recenta plenară a F.R. Atle
tism, aceste încadrări rămîn, in datele lor esențiale, for
male, pentru că respectivele secții nu sînt, practic, construite 
șl susținute, ca bază materială, cadre tehnice, selecție a 
tinerelor talente, asistență științifică, țehnică-metodică. 
după cum afirma și antrenorul Ion Vintilă, de la Dinamo 
Existența unor asemenea secții puternice ar aduce o bene
fică emulație între performerii capabili să ajungă în lotul 
olimpic și ar contribui, decisiv, la anularea senatorismulu: 
de drept printr-o concurență valorică reală și loială (în 
primul rînd între sportivi, și nu între antrenori, concu
rență care se mai desfășoară uneori și în afara stadio
nului...).

Realizîndu-se o asemenea premisă de lucru, aplicarea unei 
metodologii clare și unitare, pe grupe de probe, n-ar mai 
rămîne un deziderat la nivelul lotului reprezentativ, parti
ciparea atleților noștri fruntași la concursurile internațio
nale avînd, de fiecare dată, obiective precise de performan
ță, și nu scopuri secundare, subiective, cum se întîmplă 
Uneori. Avînd secții viabile, volumul de muncă depus în 
pregătirea atleților selecționabili n-ar mai fi ațît de de
parte de necesități ca să constituie un handicap insurmon
tabil, aspect important, criticat pe bună dreptate de tova
rășul Septimiu Todea, secretar al CN.E.F.S., la recenta 
plenară a F.R.A. Excepția invocată cu acest prilej — modul 
pozitiv de lucru al alergătoarelor de semifond și fond, nu 
face decît să confirme... regula. După cum procesul de 
selecție, apreciat de asemenea ca necorespunzător, ar avea 
un alt fundament, atletismul trebuind și el să intre cit mai 
curînd în rîndul celor care apelează, obiectiv. Ia norme 
și haremuri de selecție, de verificare a potențialului per
formerilor, inclusiv de testare, încadrare și avansare a 
antrenorilor. Și — nu în ultimul rînd — dintr-o asemenea 
concurență s-ar crea o concentrare viabilă în pregătire a 
selecționabililor, sub îndrumarea celor mai buni antrenori, 
neuitîndu-se ca și actualele centre ale speranțelor olimpice 
(Deva și Sf. Gheorghe) să intre, nu numai cu numele, 
în circuitul marilor valori, dincolo de vîrsta junioratului.

ATLETISMUL. 
In linie 
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„TROFEUL CARPAȚI" - UN PRIM TEST 
AL SELECȚIONABILILOR SENIORI

PR

După eșecul Înregistrat de e- 
chipele reprezentative la ultima 
ediții a C.M. de popice, colegiul 
central al antrenorilor a rema
niat (pe temeiul comportăm va
lorice în campionatul divizionar) 
loturile republicane de seniori, 
care vor fi supuse la primele 
teste cu prilejul prestigioasei 
competiții internaționale dotată 
cu .Trofeul Carpați”, programa
tă simbătă și duminică pe are
na Voința din Capitală. Selecțlo- 
nabilii (Doina Țâgean, Adriana 
Antonesei, Maria Zsizsik, Elena 
Blrnaz, Liliana Băjenaru, Car
men Pilaf. Rodica Baciu, Mihaela 
Nu|ă. Stelian Boariu, Hie Hosu, 
Erno Gergely, Vasia Donos, Sil
viu Beiivacă, Iosit Tismănar, 
Iulie Bice și Leontin Pop) vor 
avea ca adversari la probele cla
sice de 100 bile mixte femei și

firmată. Sîmbăta trecută, la me
ciul din penultima etapă (a 8-a) 
a Diviziei A dintre Voința Bucu
rești și Rulmentul Brașov, Iosif 
Tismănar, jucător-antrenor al 
echipei din orașul de la poalele 
Tîmpel, a doborit 965 popice, 
fără nici o lovitură în gol !.

200 bile mixte bărbați jucătoare 
sl ejcători de valoare din Bulga
ria,’ Cehoslovacia, R. D. Germa
ni, Polonia, Suedia șl Ungaria.
Pentru această acțiune au fost 
numiți ea antrenori al loturilor
reprezentative Criata SzAcs (la 
fetei si Roger Cernat (la băieți).

După cum se poate observa 
st> îc'alistă: federației au convo
cat la lot si pe cunoscuțil popi
cari Iosif Tismănar ș! Iuliu Bice, 
fosil multipli campioni mondiali.
a căror valoare a fost uitra-con-

Fostul campion mondial, clu
jeanul Iuliu Bice, va reapare 
ia fata publicului bucurestean

ARBITRI INCOMPETENT!, PĂRTINITORI...
Nid etapa de simbătă nu ne-a 

scutit de greșeli de arbXraj. La 
taulnirea masculină dinrtre Vo
ința București șl Rulmotul Bra
șov arbitrul Petre Dim a din 
București a socotit cu 16 popice 
mal puțin rezultatul (944) cunos
cutului popicar Constantin Rădu- 
lescu, eroare îndreptată la recal
cularea cifrelor pe manșe. Am 
Iest informați că mai grav s-au 
petrecut lucrurile pe arena din 
Molid, la partida dintre echipa 
feminină Mucava șl Voința Ga
lați, o intilnire extrem de im
portantă pentru ambele sextete, 
gazdele afttndu-se la zona peri
culoasă a retrogradării, iar oas
petele angajate in cursa pentru 
primul loc în serie. Cind lupta 
a devenit mai acerbă (după 4 
schimburi, jucătoarele din Molid 
conduceau doar cu 6 p.d. : 1653— 
1646) au intrat în. acțione... arbi
trii, toți din localitate : una

treceau in foi oficialii de la 
masa juriului șl alta notau cei 
de la tabela de marcaj, sub 
privirile îngăduitoare ale „cen
tralului” Gheorghe Zăgreanu din 
Iași, care nu a luat în seamă 
repetatele intervenții ale antre
norului Apostol Anastase. „Fiind

REZULTATE DIN DIVIZIILE B
BASCHET — etapa a ll-a

MASCULIN, seria I: Acade
mia Militară Mecanică Fină II 
București — Politehnica C.S.ș. 
Unirea Iași 94—89 (44—47), URBIS 
București — Torentul C.S.U. Ga
lați 80—74 (34—35): seria a H-a: 
Constructorul T.A.G.C.M. Cra
iova — C.S.U. Brașov 77—82 (39— 
39), OȚELINOX Tîrgovlște — 
I.C.I.M. C.S.Ș. Brașov 66—57 (27— 
28), Olimpia C.S.ș. Arad — Me
canica C.S.Ș. Mediaș 87—51 (38— 
31), Gloria Pandurii Tg. Jiu — 
Automatica București 67—84 (31— 
44); restanță: Mecanica Mediaș
— OȚELINOX Tîrgovlște 88—102
(46—53): FEMININ, seria I: Con
fecția C.S.Ș. Tulcea — C.S.U. 
Prahova Ploiești 64—58 (37—26),
ELECTRO C.S.ș. Botoșani — Ro
botul I.P.E.P. Bacău 64—46 (33— 
24), Comerțul C.S.Ș. St. Gheor
ghe — Confecția C.S.ș. Focșani 
85—47 (43—23), restanță: Co
merțul St. Gheorghe — ELECTRO 
Botoșani 76—63 (41—35); Berla
a Jtl-a: Mobila C.S.ș. n Satu Mare
— Rapid C.S.Ș. 1 Oradea 60—78
(31—33), Constructorul T.A.G.C.M. 
Craiova — Metalul I.M.P.S. Sa
tanta Crișul II 69—54 (35—27);
restanță: Metalul Salonta Crișul 
II — Gaz Metan C.S.Ș. Mediaș 
77—89 (38—43).

Corespondenți: N. Ștefan, N. 
Tokacek, v. Popovici, I. Diaco- 
nu, N. Străjan, Roxana Vidă. I. Tudor.

RUGBY - etapa a IX-a
Seria I: Rulmentul Alexandria

— Ș.N. Oltenița 21—18, R.C. Gri-

vița Roșie n — I.O.B. Balș 27— 
20, Chimia Tr. Măgurele — ști
ința București 10—3, Tablierul 
Pitești — Aeronautica 21—4. Con
duce in clasament I.O.B. Balș; 
seria a Il-a: Callatis Mangalia
— Gloria București 4—64, Constr. 
Feroviar Buc. — Auto Măcln 
52—6, Siderurgistul Călărași — 
Pescărușul Tulcea 10—6, Chimia 
Năvodari — I.T.C, Constanța 11— 
4, I.O.R. — I.M.U. Medgidia 19- 
29. Conduce Gloria București; 
seria a HI-a: Rapid CFR Buzău
— Textila Pucioasa 20—12, Con
structorul Blejol — C.S.U. Pra
hova 82—3, Rapid CFR Galați — 
Electrocontact Botoșani 21—0, 
Chimia Brăila — Locomotiva 
Pașcani 3—617 (Rezultat-surpriză, 
dar victorie meritată a oaspeți
lor, care au înscris prin Hău — 
drop șl Tudorache — l.p. Gazde
le au punctat prin Ionlță — l.p.
Cornel Cristăchescu, corespon

dent). In clasament, trei echipe 
în prim-plan: Locomotiva Paș
cani, Chimia Brăila și Construc
torul Blejol; seria a IV-a: Uni
rea Săcele — Minerul Lupeni 
12—6, Carpați Mîrșa — Petrolul 
Arad 16—111. în clasament con
duce Transloc Alba Iulia (3 
puncte avans față de Petrolul 
Arad. Returul dintre cele două 
formații, la Alba-Iulia).

VOLEI - etapa a IX-a
FEMININ, seria I; A.C.M.R.I.C. 

Piatra Neamț — Calculatorul 
București 0—3, știința Bacău — 
C.p București 3—0, Bralconf 
Brăila — Comerțul Constanta 
3—0, Metal 33 București — Voin
ța București 3-0, Fintex Făltl-

DE TINERET
ceni — I.T. București 3—1, Chim- 
pex Constanța — Hidrotehnica 
Focșani 3—2; seria a Il-a: Con
fecția București — A.S.S.U. Cra
iova 3—0, Toplitana Toplița — 
G.I.G.C.L. Brașov 3—1, Armătu
ra Zalău — Electronica București 
3—0, C.S.M. Libertatea Sibiu — 
Viitorul I.G.C.L. Petroșani 3—0 
(în meciul amînat din etapa 
trecută, siblencele au cîștigat, la 
Lugoj, cu 3—0), Politehnica Ti
mișoara — C.S.M. Comerțul Lu
goj 3—0, „U“ Electronica Cluj- 
Napoca — Metalotehnica Tg. Mu
reș 3—0.

MASCULIN, seria I: C.S.U.
Hidrotehnica Galați — C.S.M. 
Delta Tulcea 3—0, A.S.A. Buzău
— Metalul Tîrgovlște 3—2, I.M.G. 
București — Prahova l.P.G. Plo
iești 3—1, Electra București — 
Nicolina Politehnica Iași 3—0, 
SARO Tîrgovlște — I.U.G. știin
ța Constanța 3—0, PECO Ploiești
— Rapid București (amînat): 
seria a H-a: Oțelul Oraș Dr. P. 
Groza — Electrotehnica Bistrița 
0—3, Explorări Motorul II Ba
ia Mare — C.S.U. Sănătatea O- 
radea 3—1, C.S.M. Caransebeș — 
Voința Alba lulla 3—1, Metalul 
Hunedoara — Metalul Rm. Vîl- 
cea 3—0, Politehnica Timișoara
— „U" Electronica Cluj-Napoca 
3—1, A.S.A. Electromureș II Tg. 
Mureș — Sllvania Șimleul Sil- 
vaniel 1—3.

Corespondenți: N. Mateescu, N. 
Tokacek, A. Soare, N. Ștefan, C. 
Costache, C. Niță, E. Teirău, Gr. 
Rizu, I. Corduban, Ch. Golden
berg, M. Rugină, N. Danciu, L 
lonescu, Șt. Crețu, I. Pocol, E. 
Ciocîrlan, I. Tudor, M. Domiți- 
an, A. Crlșan, N. Magda, I. 
Vlad, C. Albu.

evident frustrate. Maria Brașo- 
van și Carmen Pilaf s-au retras, 
cu aprobarea antrenorului Apos
tol Anastase, de pe piste la ul
timele ZS de bile, deși am II pu
tut cîștiga acest meci”, ee arătă 
In scrisoarea trimisă ziarului de 
asociația Voința Galați.

Incilnindu-le pe antrenoarele 
Vasilica Pințea-Pometcu (Rapid 
București) și Crista SzOcs (Vo
ința București) și expunlndu-le 
acest caz șl ele s-au plins că la 
Molid sînt delegați de regulă, 
arbitri incompetenți sau părtini
tori. care „nu văd” erorile ofi
cialilor locaH In favoarea gazde
lor. „In plus, ne-a explicat an- 
trenoarea rapidistelor, oaspeții 
au de Înfruntat acolo spectatori 
ostili din cale afară și mai ales 
pe ridicătorii pistelor, care după 
ee aranjează popicele le dărîmă 
cu picioarele, incercînd astfel să 
scoată din ritm echipele vizita
toare. Nu înțeleg de ce federația 
nu programează arbitri recunos- 
cuți pentru obiectivitatea și com
petența lor”.

Intr-adevăr, de ce t Se pare, 
după datele suplimentare oferite 
de cele două antrenoare, că la 
Molid lucrurile stau cam așa. 
Credem că biroul federal nu va 
trece neobservate aceste incidente 
de natură să vicieze n.u numai 
rezultatele, ci șl spiritul de în
trecere.

TRIAL AL TINERILOR
Etape finală (a 3-a) a „Cupei 

federației", rezervată juniorilor, 
va avea loc astăzi (de la ora 9) 
pe arena Voința din Capitală, 
reunind 20 de jucătoare și 18 ju
cători, printre care se află toți 
sportivii vizați pentru apropiata 
dublă intilnire, în deplasare, cu 
echipele similare ale R.D. Ger
mane. Cele mai mari șanse la 
trofeu le au Constanța Nuță — 
838 (după două manșe), Liliana 
Băjenaru — 829, Cristiana Prigo- 
cel — 808. Llca Ștefan — 807, 
respectiv Valentin Breban — 
1742, Eugen Nedelcu — 1707 ț! 
Ovidiu Ion — 1704.

Rubrică realizată de 
Troian IOANIȚESCU

ULTIMUL CONCURS

AL ANULUI LA CULTURISM
La Turda s-a desfășurat ulti

mul concurs republican de cul
turism al acestui an — «Cupa 
Potaissa" —, contind pentru cir
cuitul competlțlonal național.

Cîștigătoril pe categorii: seni
ori, 70 kg — V. Ardei (Aurul 
Bala Mare), 76 kg — Al. Costa- 
che (Rapid București), 82 kg — 
M. Sibiceanu (Petrochimistul Pi
tești), 88 kg — N. Giurgi 
(CUPROM Bala Mare), Dește 88 
kg — FI. Uceanu (Exploatare 
Metrou București), echipe: Explo
atare Metrou București; fete, 52 
kg — E. Albu (Vagonul Arad), 
peste 52 kg — E. Giurgi 
(CUPROM Baia Mare).
uil(BCU

In întrecere - gimnastele 

fie perspectiva
La Cluj-Napoca, intr-o atmos

feră de mare Interes, a avut 
Ioc Campionatul Național de 
gimnastică al cluburilor sporti
ve școlare, organizat de Ministe- 
ru» Educației și Invățămintulul 
șl C.N.E.F.S., cu sprijinul facto
rilor locali.

întrecerea a fost deschisă de 
micile gimnaste de la categoria 
a IV-a (peste 1001), eu o netă 
reușită a reprezentantelor C.S.ș. 
Cetate Deva, pregătite de an
trenorii Marilena Neacșu șl Gh. 
Orban. Punctajul obținut: 133,35. 
In urma gimnastelor din Deva 
s-au clasat cele de la C.S.Ș. Foc
șani (135,10 p) și C.S.Ș. 7 Dinamo 
București (181,925 p). Individual 
foarte bine s-a comportat Gina

0 COMPETIȚIE REUȘITĂ, PE MĂSURĂ 
BUNEI PREGĂTIRI A PARTICIPANTELOR
Gogean (io ani) din Focșani, e- 
leva profesoarelor Tatiana Popa 
și Maria Ferent, ciștigătoare atît 
la individual compus, cit șl la 
trei aparate bîrnă, sol, para
lele — în timp ce săriturile au 
revenit Cameliei Nedescu din 
Timișoara.

La categoria a HI-a, echipa 
cea mai omogenă s-a arătat a 
fi C.S.Ș, 2 Steaua București (an
trenori, prof. Rodica și Minai 
Demetrescu) cu 183,963 p. Pe 
locurile următoare, C.S.ș. viitorul 
Cluj-Napoca (181,750 p) $1 C.S.Ș. 
Onești (181,673 p). O notă bună 
pentru Luminița Dumbravă 
(C.S.ș. 1 Steaua), lideră la bir- 
nă, sol șl paralele șl Gabriela 
Agache, la sărituri.

Iată șl ordinea la celelalte ca
tegorii de clasificare:

Categ. a H-a: 1. Daniela Fran- 
cisc (C.S.ș. 7 Dinamo Pionierul) 
37,70 p, J. Llvia Moldoveanu 
(C.S.ș. Focșani) 36,40 p., 3. Da- 
iana Voiculescu (C.S.Ș. 7 Dinamo 
Pionierul) 36,40 p.

Categ. I: 1. Cristina Oros 
(C.S.ș. 7 Dinamo Pionierul) 
37,825 p., 2. Cristina Crați (C.S.Ș. 
2 Steaua) 37,325 p., 3. Maria Cer- 

nlea (C.S.Ș. 7 Focșani) 36.125 p.
Maestre: 1. Felicia Feier (C.S.S. 

Cetate Deva) 36,875 p., 2. Tabița 
Vere? (C.S.S. Onești) 36,325 p„ 
3. Luminița Mlscenco (C.S.S. Ce
tate Deva) 35,85 p.

Marcelina RADU-BUCUROIU, 
coresp.

i Olimpiada de șah abia 
! luat startul, dar de pe acum 
i privirile specialiștilor sînt 
' îndreptate spre... clasamen- 
i tul final. într-adevăr, se 
1 fac pronosticuri, sînt avan- 
! sate ipoteze și calcule, iar 
i computerele lucrează de zor. 
[ Un asemenea comentator- 
1 robot a și dat ordinea vi- 
[ itoare de pe podiumul o- 
i limpic și ea ar fi identică. 
[ la masculin, cu aceea de la 
i trecuta ediție (Dubai, 1986): 
; 1. U.R.S.S., 2. Anglia, 3.

5. U.A. Nu este o simplă 
speculație, deoarece calcu
lul estimativ se face prin 
însumarea coeficienților Elo 
ale fiecărei echipei, iar so
vieticii — cu actualul și 
fostul campion mondial în 
formație — domină, cel pu
țin statistic, întregul lot de 
competitori. Să nu uităm, 
însă, că tot la trecuta O- 
limpiadă, echipa condusă de 
Kasparov și Karpov a reu
șit să se desprindă doar cu 
o jumătate de punct înain
tea team-ului britanic. Și 
aceasta abia în ultima 
rundă I

în echipa Angliei joacă 
la prima masă Jonathan 

Speelman, marele maestru 
cu cel mai marcat salt va
loric în sezonul actual, tot
odată primul calificat în 
semifinalele Turneului can- 
didaților la titlul mondial 
(după meciul cîștigat cu 
3,5—1,5 în fața conaționalu
lui său N. Short). Englezii 
practică un șah deschis, o- 
fensiv, așa cum demon
strează șeful lor de coloa
nă în această partidă dispu
tată la recentul superturneu 
pentru „Cupa Mondială": 
Speelman, marele maestru 
javik, 1988) l.Cf3 c5 2,c4Cc6 
3.Cc3 gS 4.e3 Cf6 5.d4 c:d4
6. e:d4 d5 7.Ng5 Ne6 8.N:f6 
e:f6 9.Ne2 Ng7 10.0—0 0—0 
U.Dd2 d:c4 12.d5 Ce5 13.C:e5
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LA iNCIILIEKEA SEZONULUI
(Ormare din pap. 1)

curs a meritat un premiu de 
frumusețe, avînd o caroserie 
de avangardă și o bună ținută 
în regim de mare viteză. La 
grupa A a învins Gheorghe 
Preoteasa (IAP Dacia). Nu 
fără emoții, întrucît după trei 
prime succese consecutive, el 
a înregistrat alte trei semi-e- 
șecuri, fiind la un moment dat 
pe punctul de a pierde titlul 
de campion. în urma sa — bă
tăios și tenaoe ca întotdeauna, 
dar parcă mai tehnic ca alte 
dăți — s-a aflat Dinu Silviu 
(Alfa ICSITA), care a și cîș
tigat la Oradea și Satu Mare. în 
arioe caz, la această grupă 
lupta a fost cea mai spectacu
loasă și promite foarte mult si 
în perspectiva viitorului sezon. 
Mai ales că în vecinătatea va
lorică a celor dai se află Ște
fan Iancovîci (poate va avea 
o prezență mai constantă anul 
viitor), Horîa Andronic (ITB) 
Ovidiu Mazilu (Alfa ICSITA) 
și revelația numită Aurel 
Cladoveanu (FEA București). 
Talent cert, ambiție, curaj — 
iată trei calități ale acestui 
mai nou venit în familia auto- 
mobiliștilor, cărora, dacă li se 
va adăuga și o mașină compe
titivă, vom putea consemna 
modificări ale actualei ierarhii 
a grupei.

în fine, la grupa E, Hirschvo- 
gel a izbutit să se impună în 
fața campionului tradițional, 
Eugen Petcanu, in chiar anul 
său de debut la „easter". Am 
spune că a fost în primul rînd 
o victorie a mecanicului Hirsch- 
vogel, abia apoi a pilotului 
despre care se știa că aparține 
grupului de elită. Pe locurile 
4 și 5 s-au clasat alți doi re- 
șiteni, Ciurciu și Gedeon, sin
gurul „intrus" în aceasta „he

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PR0N0SP0R1 INFORMEAZĂ
• în ultimul timp, concursu

rile PRONOSPORT s-au dovedit 
a fi deosebit da generoase, mai 
ales In ceea ce privește numărul 
șl cuantumul cîștigurilor atribu
ite. Prezentăm cîteva dintre reco
mandările pe care le-a făcut recent, 
Intr-un dialog cu redactorul ru
bricii de față, oartlcipantul Ion 
Oanță, din București, unul din 
marii cîștlgători la PRONO
SPORT din ultimii ani, care, pe 
lingă cîștigurile In autoturisme 
obține cu regularitate importan
te cîștiguri în numerar. „Desi
gur — arăta participantul sus 
opțiunile variază de la un Ju
cător la altul, însă propria ex
periență a arătat ca fiind deo
sebit de eficace și productivă 
menționat — metoda de joc și

folosirea unor combinații, prin 
menținerea unor așa-zișl soliști, 
și repetarea, eventual, pe același 
buletin, a combinațiilor respec
tive. In acest fel, este posibil 
ea prin cîștiguri cumulate, să 
se obțină plafonul in numerar 
care să dea dreptul la cîștiguri 
care să dea dreptul la un cîștlg 
substanțial, inclusiv la un au
toturism „Dacia 1300".
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 11 NOIEMBRIE 1S88 : 
Cat. 2 : 17 variante 2â!'lo a 3.468 
lei ; cat. 3 : 9 variante 100',/o a 
2.164 lei șl 73 variante 25% a 
541 lei ; eat. 4 : 45,50 a 1.296 lei ; 
cat. 5 : 143,25 a 412 lei ; cat. 6 : 
286,00 a 206 lei : cat. X: 1.653,50 
a 100 lei. Report la categoria 1 : 
171.539 lei.

’ 14.1 
16.Nb3 
18.Dd5 T< 
Dg4 21,h 
23.T:e4 
2ă.Tcl R

a b

Acum, 
zător ai 
singură 
torie șl 
s-o găsi 
analiză, 
tilă, „de 
chldeazj 
zistență.

Deoca 
toarce 1 
rîndul : 
alb (Sc 
Da7, Tb 
c4, d3, i 
(Ilici) — 
Ce6, h6 
g4, h7, 
negrul 
s-ar fi 
E clar, 
ar fi c 
26.C:c7 
27...Cf| 
iar " 
28.Ce6! 
3O.De7!l 
spectaci 
încheie: 
certifici 
posibili 
rului j

gemon:» 
raș-Sev 
(ITA / 

în i 
IAP D 
nici Un 
mat-o 
nu pot 
demoni 
cătoare 
și inst 
țări ac 
sectoru 
cui ; 
(în 4 
ționa 
tătar 
iar pe 
lități 
Argeș, 
lăudab

Fiint 
unui I 
nu vo: 
compo 
prezen 
a „Cu; 
goraș 
data ( 
Dinu 
au făc 
ales u 
nea ci 
comipo: 
tomobi 
lui roi 
și în i 
plasart 
cesta 
sau S<

în f: 
intern, 
aminti 
șabile 
oontîrw 
Națion 
bătînd 
în mi: 
plex, : 
sarcini 
îndepl:



Duminică, la rugby
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ECHIPELOR DE JUNIORI
Duminică, cele 8 formații 

prezente în Campionatul Na
țional de juniori la rugby — 
două grupe valorice, Est și 
Vest — îți continuă întrece
rea, după un start convingă
tor. Performerele etapei inau
gurale, echipa A. S. Mașini 
Grele, care a întrecut pe C.S.Ș. 
Steaua, și C.S.Ș. Suceava, vic
torioasă în deplasare asupra 
C.S.Ș. Unirea Iași, susțin me
ciuri dificile : „XV“-le M.G. va 
evolua la CIuj-Napoca in com
pania lui C.S.Ș. Locomotiva 1, 
în timp ce juniorii suceveni 
vor juca la București cu C.S.Ș 
Locomotiva (stad. Parcul Copi
lului, orele 10). Prima șansa 
rămîne, desigur, de partea e- 
chipelor-gazdă.

Intr-o altă partidă, C.S.Ș. 
Baia Mare va primi replica lui 
C.S.Ș. Steaua. Două formații 
care vin după cîte o înfrîn- 
gere, se înțelege cu dorința de 
a se reabilita. In fine, C.S.Ș 
2/1 Constanța pare să aibă sar
cina cea mai ușoară, întîlnind 
acasă pe C.S.Ș. Unirea Iași, a- 
fcctată de eșecul înregistrat pe 
teren propriu, duminica tre
cută.

Consecventă ideii de a pro
grama la aceste meciuri nu
mai arbitri din Divizia A, fe
derația a stabilit și de data a- 
ceasta ca „centrali" cîțiva din
tre cei mai experimentați ca
valeri ai fluierului <C. Stanca 
— Constanța, S. Marin, P. 
Barbu și M. Paraschivescu — 
București).
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Astăzi, despre un subiect plăcut, 
punctajele din cupele europene. 
Va fi un fel de trecere în re
vistă cifrică a reușitelor e- 
chipelor românești în cea mai 
prolifică prezență a lor pe sce
nele continentale. Pentru cei 
care nu sînt' în cunoștință de 
cauză, să prezentăm, pe scurt, 
datele problemei. în dorința de 
a ajunge la o repartizare ju
dicioasă, bazată pe elementul 
esențial al competiției, perfor
manța, a celor 64 de locuri în 
Cupa U.E.F.A., forul continen
tal a decis, cu mai mulți ani 
in urmă, ca această împărțire 
să fie efectuată pe baza re
zultatelor obținute de ansam
blul echipelor unei federații 
naționale pe întreg frontul ce
lor trei clasice competiții. To- 
talizarea punctajului și împăr
țirea Iui Ia numărul de for
mații reprezentînd o federație 
sau alta duce la o cotă care a- 
pare în acest clasament 
U.E.F.A.. clasament înglobînd 
rezultatele a cinci ediții. Cum 
nu există, practic, timpul de 
a îngloba in acest clasament 
șl cotele rezultînd din edițiile 
„la zi" (în cazul nostru, ediția 
1988 89). operația se efectuează 
cu un an înainte pentru edi
ția următoare. Deci clasamen
tul (pe care vi-l prezentăm 
mai jos) ia în considerare 
performanțele din ediția 1987/ 
1988 si este valabil pentru Cu
pa U.E.F.A. din 1989 1990. în 
consecință, seria de excelente 
apariții ale formațiilor noastre 
din toamna lui 1988 va opera 
în clasamentul valabil pentru 
stagiunea competițională 1990/ 
1991. Cifrele pe care le veți 
întîini tn clasamentul care ur
mează sînt totalizate pe baza 
rezultatelor din ultimele cinci 
ediții ale cupelor europene. în 
fine, mai este necesar să vă

I_____________  —

informăm că metoda de Îm
părțire, pe federații, a celor 
64 de locuri a pornit de la ur
mătoarea operație aritmetică.. 
3 federații cu cîte 4 echipe — 
12 locuri; 5 federații cu cîte 
3 echipe — 15 locuri: 13 fe- 

‘ 26derații cu cîte 2 echipe 
locuri ; 11 federații cu^ cîte o 
echipă
locuri. Și-acum iată clasamen
tul U.E.F.A. care va opera pen
tru ediția 1&89/1990 a competi
ției denumită și C 3.

11 locuri Total 64

LocuriȚara Punctajul

1. Italia 41,082 4
2. U.R.S.S. 37.550 4
3. R. F- Germania 36.165 4

4. Spania 34.799 3
5. Belgia 31,800 3
6. Portugalia 28,183 3
7. Scoția 27,000 3
8. Olanda 26.633 3

9. Austria 26A00 2
10. Iugoslavia 23,600 2
11. Franța 22,700 2
12- Anglia 22,094 2
13. Suedia 21,500 2
14. Cehoslovacia 21300 2
15. România 20,466 2
16. R. D. Germană 18,750 2
17. Grecia 17316 2
18. Ungaria 17300 2
19. Elveția 15,000 2
20. Finlanda 13,664 2
21. Polonia 12.750 2

22. Bulgaria 11316 1
23. Danemarca 10316 1
24. Albania 9,666 1
25. Turcia 7,999 1
26. Norvegia 6,666 1
27. Cipru 6,332 1
28. Irlanda de Nord 4,999 1
29. Islanda 3,999 1
30. Irlanda 2,665 1
31. Malta 1,666 1
32. Luxemburg 1,665 1
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In etapa a Vlll-a a

Diviziilor A de baschet

I. C. E. D. - STEAUA (m)
Șl VOINȚA - OLIMPIA (f)

-1088
ONALA

EXCURSII

DERBYURI DE MARE ATRACȚIE
Foarte atractivă. tri primul 

rînd pentru că programează do
uă meciuri-derby, etapa a VIII-a 
a Campionatelor Naționale de bas
chet, ale cărei meciuri vor avea 
loc sîmbătă și duminică. Desi
gur, interesul principal este re
ținut de partida dintre forma
țiile masculine I.C.E.D. C.S.ș. 
4 București și Steaua, aflate in 
clasament în această situație :
1. STEAUA 7 7 0 731:556 14
2. I.C.E.D. 7 7 0 710:557 14

Faptul că sînt neînvinse, pre
cum șl prezența In componența 
lor a unor valoroși Internațio
nali (V. Pogona.ru, R. Reisenba- 
chler P. Mihalcea la I.C.E.D., C. 
Cernat, FI. Ermurache, S. Arde
lean, P. Brănașteanu, A. Neto- 
llțchi la Steaua) Îndreptățesc a- 
precierea că disputa dintre aces
te echipe va fi nu numai atrac
tivă, ci șl d s un bun nivel teh
nic șl spectacular.

Caracteristici asemănătoare are 
șl Intîlnirea din .e formațiile fe
minine Voința C.S.Ș. 2 Bucu
rești șl Olimpia (ambele candi
date la titlu), care au următoa
rea situație înaintea meciului de 
mîine :
3. Voința 7 6 1 541:410 13
4. Olimpia 7 6 1 524:415 13

Programul complet al etapei — 
masculin : I.C.E.D. — Steaua 
Dinamo București — Farul C.S.Ș. 
1 Constanța, Metalotehnica Tg. 
Mureș — Rapid C.S.Ș. 5 Bucu
rești, Academia Militară Mecanica 
Fină București — ELECTROBA- 
NAT Timișoara, RAMIRA Baia 
Mare — Dinamo I.M.P.S. Oradea. 
Universitatea C.S.ș. Metalul Roșu 
Cluj-Napoca — Balanța c.s.U. 
Sibiu ; feminin : Voința Bucu
rești — Olimpia București. Po
litehnica Sportul Studențesc 
București — Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca, Metalul 
I.M.P.S. Salonta Crișul — Mobi
la C.S.ș. Satu Mare. Voința Bra
șov — Rapid C.S.ș. 5 București 
Chimistul C.S.Ș Rm. Vîlcea — 
Constructorul C.S.Ș. Arad, CON- 
PREF c.S.ș. 1 Constanța — Co
merțul Tg. Mureș.

Programul jocurilor din Capi
tală — StMBATA, sala Dinamo, 
ora 15,30 : Dinamo — Farul : DU
MINICA. sala Construcția
I.C.E.D., ora 12 t I.C.E.D. - 
Steaua ; sala Florcasca, de la ora 
8,30 : Academia Militară — ELBA. 
Politehnica — .,U“, Voința — O- 
limpia.

rînd. Oamenii, locuitorii ora
șului sînt dornici să facă sport 
și în acest sens ambițioși să 
înfrumusețeze nu numai stadio
nul (care, într-o perspectivă 
nu prea îndepărtată, va dispu
ne de tribune cu pînă la 3 000 
locuri), ci și parcul așezării, 
cu spații de joacă pentru cei 
mici și cu o bază 
ment.

Aceasta, separat de 
pentru sport școala 
două licee industriale 
tățile de cooperație meșteșugă
rească. Voința fiind, alături 
de Unirea, nucleul unei posi
bile (și mult dorite) lansări în 
activitatea de performanță. 
Voința — prin intermediul bo
xului și șahului, cum ne asi
gură președintele asociației 
sportive, M. Simion ; Unirea — 
prin fotbaliști, care activează, 
deocamdată, în Divizia C. An
trenorul acestei echipe, L. Mar- 
dare, fost jucător, deci legat 
trup și suflet de colectiv, nă
dăjduiește ca tînăra sa echipă — 
media de vîrstă, 22 de ani — să se 
mențină în prima parte a dasa-

de agre-

oferă 
cele

ce
Și 

sau uni-

mentului seriei a Il-a și, in
tr-un viitor nu prea îndepărtat, 
să furnizeze jucători celei mai 
bune formații vasluiene (Viito
rul. fosta Inter) care vizează 
reintrarea în „B“.

împătimiți! sportului din Ne
grești, printre el tehnicianul 
Daii Pavel, care lucrează la 
F.U.C. în cadrul Atelierului 1 
de prelucrări, este convins că 
nu e prea departe ziua în care 
orașul, în pofida tinereții sale, 
va ajunge să concureze — și la 
acest capitol — celelalte așe
zări vasluiene. Și motivează: 
„La noi în întreprindere, nu
mitorul comun al tuturor sec
toarelor este calitatea. Și toată 
lumea din oraș, căutînd să ne 
urmeze exemplul, se străduieș
te să aplice acest principiu de 
muncă, în toate activitățile co
tidiene..."

Este, desigur, Încurajatoare 
această aspirație spre tot mai 
bine, spre tot mai sus, spre tot 
mai frumos a locuitorilor din 
Negreștii Vasluiului, aspirație 
care are ca fundament pasiu
nea și dragostea de muncă. Un 
oraș care trebuie văzut — în 
timp, în perspectivă — în pri
mul rînd, prin oamenii săi mi
nunați !
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DE LA I. D. M. S.
Magazinele auto I.D.M.S. livrează pînă la 30 noiembrie 1968 

autoturisme DACIA cumpărătorilor care au depus banii la 
C.E.C. în cont pentru autoturism pînă la data de 30 septem
brie 1984 in baza numărului de ordine centralizat pe țară. 
Indiferent de magazinul de înscriere, după cum urmează :

București pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
îlclpiul Buoureștl, jud. Giurgiu șl Teleorman ; 
Pitești pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil

in mu-
în județelePitești pentru cumpărătorii eu domiciliul 

Argeș, Dîmbovița, Olt, Prahova, Vîlcea ; 
Brașov pentru cumpărătorii cu domiciliul 
Brașov,- Covasna, Harghita, Mureș : 
Bacău pentru cumpărătorii cu domiciliul 
Bacău, Buzău. Neamț. Vrancea ;
Cluj-Napoca pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil In 
jud. Cluj ;
Iași pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn județele 
Botoșani, Iași. Suceava, Vaslui ;
Timișoara pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju
dețele Arad, Bihor, Timiș ;
Reșița pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn județele 
Alba. Caraș-Severin, Hunedoara. Mehedinți, Sibiu :
Bala Mare pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn jude
țele Bistrița-Năsăud. Maramureș, Satu Mare. Sălaj ;
Craiova pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn jude
țele Dolj șl Gorj ;
Brăila pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 
Brăila, Călărași, Constanța, Galați, Ialomița, Tulcea.
Magazinele auto I.D.M.S. din toată țara livrează autotu

risme noi, cu an de fabricație anterior anului 1987. cumpără
torilor care au banii depuși in cont pentru autoturism ante
rior datei de 31 martie 1986.

La livrarea autoturismului, cumpărători! trebuie să prezinte 
în mod obligatoriu comunicarea cu numărul de ordine pe tară.

AUTOTURISMELE DACIA BREAK SE LIVREAZĂ CUMPĂ
RĂTORILOR CARE AU BANII DEPUȘI LA C.E.C. IN CONT 
PENTRU AUTOTURISM ANTERIOR DATEI DE 30 SEPTEM
BRIE «34 PRIN TOATE MAGAZINELE AUTO DIN ȚARA.

Vtnzărlle se efectuează în funcție de stocul de autoturisme 
și capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care au 
banii depuși la C.E.C. tn cont pentru autoturism. ‘

Autoturisme OLTCIT CLUB — anterior datei de 
brie 1086 :

Autoturisme DACIA 1410 SPORT — anterior datei 
TTB 1987.

Pentru Înscrierea Ia magazinele auto I.D.M.S. 
cumpărării autoturismului DACIA — sollcitanții

stabil
stabil

in
in

județele

județele

astfel :
31 DECEM-
de 31 MAR-
în vederea 

. ____  .... ______ .se vor pte-
zenta pentru luarea în evidentă conform arondării teritoriale 
e județelor de domiciliu la magazinele auto din prezentul anunț.

Pentru toate tipurile de autoturisme ARO, pînă la onorarea tu
turor persoanelor din evidența magazinului auto I.D.M.S. Pitești 
-- NU SE FAC TRANSFERURI.
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Pe baza acestui clasament și 
vor repartiza locurile la star
tul întrecerii din C3 în toam
na viitoare. Federația noastră 
are un stabil loc în grupul cu 
cîte două reprezentante. Dar, 
acum, după o toamnă atît de 
bogată in succese și— în punc
taje U.E.F.A.. sîntem intere
sați oricum de clasamentul 
pentru ediția 1990/1991. Cal
culele nu pot fi definitive, 
deoarece sperăm, pe bună 
dreptate, în intrarea Victoriei 
în turul al patrulea din CI 
Pentru că. mai departe, avem 
toată convingerea că „trio“-ul 
nostru va recolta noi succese 
și puncte în clasamentul fo
rului european. în primăvara 
Iul 1989. Cîteva anticipări se 
pot face. Mai întîl să stabilim 
că, în momentul de față, deci 
înaintea „optimilor" din Cupa 
U.E.F.A., formațiile noastre au 
adunat 6 puncte pentru clasa
mentul repartizării locurilor 
Ele provin din următorul cal
cul : Steaua 8 puncte, Dinamo 
8 puncte. Victoria 6 puncte, 
Oțelul 2 puncte (precizăm că 
echipele ajunse tn faza sfer
turilor de finală ale competi
țiilor europene primesc un 
punct gratificație — situația e- 
chipelor Steaua și Dinamo). 
Deci, în total 24 de puncte 
care, împărțite la patru (numă
rul formațiilor românești pre
zente la start) duce la cota de 
8 puncte, o cotă provizorie, re
petăm. deoarece există premise 
ca ea să fie ameliorată în pri
măvară. Dar, chiar șl așa, a- 
dunînd aceste 6 puncte la ac
tualul punctaj general ajungem 
la o cifră care depășește 26. 
deci anunță o ascensiune si
gură în clasamentul de față 
Facem această afirmație pen
tru că, pe de o parte, înain
tea formațiilor noastre se află 
echipe care au recoltat puțin 
în actualele ediții (cele engleze 
sînt în pauză totală, cum se 
știe). Iar pe de alta, pentru 
motivul pe care l-am amintit 
și anume că punctajul clubu
rilor românești poate fi augu- 
mentat în stagiunea de primă
vară, în varianta (foarte pro
babilă) a prezenței a trei for
mații din țara noastră pe cele 
trei fronturi europene.

încheind, să subliniem că 
ideea de a repartiza locurile 
din Cupa U.E.F.A. pe baza 
comportărilor generale ale re
prezentantelor unei federații 
naționale ni se pare nu doar 
echitabilă, ci și stimulativă, a- 
cest clasament fiind, pînă la 
urmă, oglinda valorii fotbalu
lui dintr-o tară sau alta la un 
moment dat. Răsplata, prin 
puncte, a succeselor creează, 
și pe acest plan, o emulație 
care nu poate fi decît folosi
toare marilor competiții euro
pene intrate în rîndu! probe
lor clasice ale fotbalului mon
dial.

ARBITRII SI
«f

SUPORTERII
O dată au apariția casetei-video, 

nu puține sînt cazurile cînd 
imediat după minutul 96 eenipa 
gazdă proiectează meciul abia 
încheiat. Așa s-a intîmplat, re
cent, in Sala de sub tribună a 
Sportului Studeațes.2. S„ urmărea 
clarificarea presupusei oozlțli de 
ofsaid din meciul cu Steaua, pa- 
re-mi-se la al doilea gol, o po
ziție invocată de o parte a su
porterilor echipei „alb-negre". 
Rezultatul? S-a demonstrat ime
diat, după două replay-uri. c& 
nu a fost o poziție de ofsaid 
fapt punctat cu sportivitate de 
însuși președintele clubului stu
dențesc, arh. Barbu Popescu.

Am readus în discuție această 
temă deoarece, în multe cazuri 
la un meci de fotbal nu sînt 
doar trei arbitri, ci încă vel pu
țin cîteva sute, adică 
cel mai pătimași. din 
care îșl asumă dreptul 
cide“ de la 80 sau 99 
ceea ce arbitrul — și 
cel de tușă — vede de ____
20 sau chiar 10. Lucrurile se a- 
gravează și mai mult cind echi
pa vizitatoare apucă jocul la of
said, cum a fost cazul lui F.C. 
Argeș la Bacău, clnd arbitrul de 
tușă Mihai Nlculescu a fost 
„admonestat" deseori din tribu
nă pentru decizii absolut corecte.

suporterii 
tribună, 

de • „de- 
de metr! 
mai ales 
la numai

^.ACCENTE-

intimplă, in fapt 7 Su- 
nu apreciază in general 

de ofsaid în momentul 
s-a transmis pasa, chiar 
așa cum e cazul une- 

cunoaște regulamentul.

Eftimie IONESCU

REUNIREA LOTUIUI
REPREZENTATIV

In vederea meciului amical 
cu selecționata Israelului, care 
va avea loc miercuri 23 noiem
brie la Sibiu, au fost convocați 
următorii jucători:

Lung, Iovan, Belodedici, An- 
done, Rednic, Rotariu, Ungu- 
reanu, Săndoi, Gh. Popescu, 
Sabău, Mateuț, Klein, Geolgău, 
Hagi, Lăcătuș, Cămătaru, Vaiș- 
covici.

Reunirea va avea loc la 
Bucnrești luni 21 noiembrie, 
nrmînd ea, în aceeași zi, să 
se efectueze deplasarea la 
Sibiu.

ȘIRETUL PAȘCANI — C.S. BO
TOȘANI 3—1 (0—1). Partidă con- 
ttnd pentru etapa a 14-a a Di
viziei B, seria L Golurile au
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÂ

Ce se 
porterul 
poziția 
în care 
dacă — 
ori —_______________________
Infierbîntat de faza carear pu
tea aduce golul, ei urmărește 
doar ultima parte a transmiterii 
mingii, clnd se poate întîmpla — 
gse întlmplă deseori — ea îna- 

itașul să fie efectiv în spatele 
liniei du fund adverse. ~ 
piele sint nenumărate — 
video ti confirmă de cele 
multe ori pe arbitri, 
sînt rare cazurile cind 
de mal multe reluări, 
stopări de Imagine.

Rămine de domeniu) 
o Intimplare cu o fază litigioa
să, cînd în studioul TV au venit 
vreo douăzeci de persoane „pen
tru a face dreptate", după care, 
întrebate de cei din afară, au 
răspuns cu candoare: „Nu avem 

îndoială. Am revăzut ta- 
15 ori!" Bine, omulg. li 
putut răspunde, dar dacă 
nevoie de 15 reluări, ce-i 
reproța arbitrului?
Îndoială eă și arbitrii

Exem* 
caseta 

mai 
deși nu 

e nevoie 
inclusiv

anecdotei

răsp__
ulei o 
za de 
s-ar fi 
a fost 
puteți

Fără ...
greșesc. Există faze cînd viteza 
acțiunii aproape că explică gre
șelile. Ceea ce supără insă, e 
faptul că unii spectatori mani
festă o siguranță cu totul ne
justificată in afirmarea punctului 
lor de vedere, cu consecințe ine
vitabile In mărirea stării de 
nervozitate a arbitrului.

A rămas de domeniul antolo
giei fotbalului tnttmplarea de 
pe Wembley, de acum 22 de ani, 
cînd tușlerul sovietic Bahramov 
a oonfirmat un gol englez în fi
nala cu R.F. Germania. Ani în 
șir lui Bahramov 1 s-a reproșat 
faptul că ar fi validat un gol 
care ■
lește 
gol 
facă 
lată, .___ .. .____
cut să revedem de nenumărate 
ori ____
turnee ale campionatelor 
diale. Si vă putem spune 
mina pe inimă că nu 
afirma în nlelun caz 
(ost sau nu a fost goi. 
eași părere au fost șl 
rați arbitri consultați în 
setei.

Arbitrii greșesc deseori. F și 
firesc tntr-o partidă în care >-au 
50—60 de decizii în tracțiuni de 
secundă. Dar e bine să ne gln- 
dlm că șl noi, cei din tribună, 
am putea greși.

loan CHIRILA

2 -X _ “ v_2—1 gol
nu s-a marcat. Se obișnu- 
— chiar — la orice fază de 
djei-sâ de tușler să se
apel la ... Bahramov.

însă, că întîmplarea a fă-
,faza Bahramov" la diferitele 

mon- 
eu 

se poate 
dacă a 

Ds ace- 
uenumă- 
iața ea-

fost marcate de Matei (min. 64 
din 11 m și min. 86). Niță (min. 
68). respectiv State (min. 5). (C. 
Enea, coresp.).

Toamna — anotimpul curei balneare la

9

1

SOVATA
• Cură balneară eficientă șl odihnă activă ;
• Factori naturali terapeutici de valoare : lacul cu apă să

rată Ursu, unic in Europa : alte 4 lacuri saline in slujba tui 
Esculap ; nămol sapropelic, aeroionlzare negativă, climat de 
cruțare.

Cui se recomandă virtuțile terapeutice ale stațiunii Sovata ?
Persoanelor
• afecțiuni 

rilltățli) :
• afecțiuni
• afecțiuni
• afecțiuni _
Important de știut t
Eficiența curei balneare la Sovata asupra organismului este 

Imediată, iar ameliorarea sau vindecarea afecțiunii se reali
zează după efectuarea unor cure balneare repetate. în funcție 
de Indicațiile medicului.La tei ce important ae știut 1

In această perioadă se acordă reduceri de tarife : plecări in 
orice zi solicitată de turiști : cazare pe perioade mal mari sau 
mal mici decit seriile de 18 zile.

Biletele se pot procura de la agențiile oficiilor județene de 
turism șl ale I.T.H.R. București, precum și de la comitetele 
de sindicat din întreprinderi șl instituții.

cu :
ginecologice (în special pentru combaterea ste-
reumatismale : 
posttrăumatice ; 
neurologice periferice

Sî

$
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NICOLAE
IN REPUBLICA DEMOCRATA GERMANA | 

tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ș 
Erich Honecker. §

Șubliniindu-se progresele în- 
registrate în dezvoltarea cola- § 
borării bilaterale, s-a apreciat $ 
că potențialul economic al Ro- § 
mâniei și R.D. Germane oferă § 
condiții pentru intensificarea Ș 
cooperării și specializării in Ș 
producție, a conlucrării pe tă- 5 
rîm tehnico-științific, precum § 
și pentru creșterea și diversifi- § 
carea schimburilor de mărfuri. § 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu fe 
și tovarășul Erich Honecker au 
stabilit ca membrii celor două § 
delegații să analizeze, in spi- § 
ritul celor contenite la nivel § 
iaalL căile să ostilitățile con- § 
crete de acțiMe pentru exila- fe

1 (U rmart din pao- 1) POLOIȘTII ORADENI OLIMPIADA DE SAH
un salut călduros și cele mai 
bune urări. In același timp, a 
fost exprimată încrederea că 
înțelegerile Ia care se va ajun
ge in timpul convorbirilor ce 
vor avea Ioc in aceste zile Ia 
Berlin vor marca o etană nouă, 
superioară, în dezvoltarea con
lucrării, pe multiple planuri, 
dintre România și R.D. Ger
mană.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au subliniat satis
facția de a se reintîlni și de a 
continua dialogul la nivel înalt, 
care s-a dovedit a avea an 
rol botăritor in amplificarea 
legăturilor da prietenie și co
laborare dintre P.C.R. 
P.S.U.G., dintre R®m* 
K. D. Germană, diitre 
rele noastre.

Sub semnul voiafei 
de * conferi Mi dîmeas 
lăți ilar dintre cele d«a 
tovarășul Nicola-? Ceanțescu și 
tovarășul Eric* Hesetker 
avut un larg și a pro fa 
schimb de păreri ia prob 
bilaterale și iaterna trona ie 
interes eomua.

In timpul eanvarairUar. 
procedat la • informare reeă- 
procâ ia legătură ea prrocapâ- 
rile și activitatea cc4er doaă 
partide, despre mersul caastrae- 
tiei socialiste io cele dooă țări. 
In acest cadra, aa fost -rirro- 
te raportările de striată prie
tenie și colaborare multRaâen- 
lă •’intre 
Român și 
Unit din Germania, dintre Re
publica Socialistă România ■> 
Republi.a Democrată Germană 
relații î.temeiate trainic pe 
stimă si respect reciproc. pe 
principiile și idealurile nabUe 
ale socialismului.

Dupâ-amiază. a continuat 
schimbul, de păreri intre

Partidul Caomări 
Partidul SaeialiU

ATLETISM o Proba mascubn* 
de 20 km din cadnR -Copel A- 
mericii" ia marș. ce ae desfă
șoară la Mar de; Plata. a tos» 
cișfegat* de mexscaao* Caria» 
Merceaario 14400. urma: de eo- 
echio'erul său Ernesto Canto 
1.24 M. In proba feminină de M 
km pe primul loc s-a situat cor- 
curenta canadiană Anne Poet • 
Concursul de maraton desfășurat 
la Antananarivo (Madagascar) a 
fost ciștigat de francezul Robert 
Bobes. înregistrat cu 244:12. In 
cursa feminină, pe primul 
s-a situat Jaqueline Razanadra- 
vao (Madagascar) 3.11:53.

CICLISM • Concursul de cido- 
cros disputat la Szczecin a reve
nit sportivului polonez Eduard 
Lech, cu timpul de 59:5«.

POLO • Intr-un meci amical

>7

ÎNVINGĂTORI
IN CEHOSLOVACIA

ATENA, 17 (Agerpres). în 
runda a patra a Olimpiadei de 
șah de la Salonic 
trat următoarele 
minin: U.R.S.S.
1,5_0,5 (1); R. F. 
Anglia 1—1 (1);
R. P. Chineză 2—1; Polonia — 
Spania 2—0 (1); Grecia — Sue
dia 2—1; Cuba — Cehoslovacia 
1,5—1,5; Bulgaria — Elveția 
3—0; Danemarca — Indonezia 
2—1; Olanda — Tara Galilor 
2—0 (1); Australia — Canada
1—1 (1); Filipine — Norvegia 
1,5—1,5; Argentina — Belgia

2,5—0,5; Iugoslavia — Franța
2— 1; masculin : U.R.S.S — 
România 3,5—0,5; Franța — 
Anglia 1,5—-1,5 (1); Indonezia — 
Suedia 2—2; Bulgaria — Aus
tralia 3—1; Cehoslovacia
R. P. Chineză 3—1; Olanda — 
Scoția 3—1; Ungaria — Spania
3— 1; Cuba — Peru 3—1; Dane
marca — S.U.A. 3—1; Argen
tina — Finlanda 2—2; India — 
Pakistan 3,5—0,5; Filipine — 
Columbia 3—1; Elveția — R. F 
Germania 2—2; R. D. Germană
— Turcia 2,5—0,5 (1); Polonii
— Țara Galilor 3,5—0,5.

s-au înregis- . 
rezultate: fe- 
— România 
Germania - 
Ungaria —

Echipa de polo Crișul Ora
dea a luat parte la uh turneu 
organizat in piscina olimpică 
din Kosice, alături de forma
țiile cehoslovace Cețvena Kvez- 
da Kosice, campioana acestei 
țări. Slavia Kosice, de aseme 
~ea o garnitură fruntașă, și 
Slavia Preșcv. Jucătorii rd 
mâni au ciștigat întrecerea, ter- 
minînd învingători în» toate 
meciurile disputate: 12—10 cu 
Cervena Hvezda (calificată în 
sferturile de finală ale C.C.E
ÎS). 14—1 cu Slavia Kosice șt 

14—5 cu Slavia Preșov,
în arest turneu s-au eviden

țiat. după cum ne spunea I. A- 
lerand.-escu. vicepreședintele 
clubului orădean, Costrăș — 
golgeter cu 14 puncte, Fejer. 
Bocea, Rada și Gordan (uiți 
mii doi în meciul decisiv, eu 
C. H. Kosice).

Be de

I
i

ROMANIA

loc

12 TITLURI PENTRU
CIUDAD DE GUATEMALA. 

17 (Agerpres). — Campionatele 
de box ale America Centrale 
și zonei Caraibilor, desfășura
te la Ciudad de Guatemala, 
s-au încfieiat cu succesul pu- 
giliștilor cubanezi, învingători 
ia toate cele 12 categorii de 
greutate. Dintre campioni s-au

b partida manșă a selecționatelor de juniori '91

CEHOSLOVACIA 2-1 (0-1)
Zară șl a lui Papa, retragerea lui 
Dicu in compartimentul fundași
lor. pe postul de libero, cu care 
este cel mal acomodat). Jucînd 
precaut, cu pase de tatonare șl 
mingi aruncate peste mijlocași. 
Ia întimplare, în careul lui Se
măn. ei au oferit inițiativa ad
versarilor. care au construit tn 
liniște faze curate, cursive, în
cărcate de periculozitate. In min. 
24 s-a produs șl... Inevitabilul : 
laaoveek, Bartak și KASEK au 
„tesut" frumos, eliminind prin 
pase coaseeutlTe cinci fundași 

defectuos și ultimul a 
rw un șnt plasat.

Revenirea „tricotorilor* s-a 
I-rodiS. ecz sp'zneam. dup* 
par-ri Fncmația noastră, ocnoce- 
e:rată. q-rmttrată șl eu Încre
derea —-țe p-ț ia forțele pro
prii s-a trazufomat Intr-ua tă- 
vătag eare a zdrobit opoziția 
partenere'. ..Dantelăriile" lui Ka- 
*ek și Vrrrar.y nu vor mai avea 
alei un efect In fața unei echi
pe bătăioase, ofensive, cu o 
eondipe fizic* evident superioa-

PE SCLRT • PE SCLRT

FLEXIUNI CU O HALTERĂ DE 145 KG !
fe Deși încă nu au fost dale 
fe publicității rezultatele anche- 
§ telor tradiționale de sfirșit
fe de an, totuși nu ne este de-
fe loc prea greu să anticipăm eă 
§ r «mărul 1 în bilanțul atletic 
fe fe. anin va fl sprintera Flo- 

rence Grufith-Joyner. în 
fe acest sezon, „Fio" cum 1 se 
fe spune, a fost indiscutabil cea 
fe mal bună din lume. A cîști-
fe gat, la Seul, titlurile de cim-
§ pioană olimpică la 100 m, la 
fe 200 m șL împreună cu colege- 
§ le sale Alice Brown. Spăla 
fe Echols șl Evelyn Ashford, la 
§ 4X100 m. a realizat noi reeor-
fe duri mondiale la 100 m — 
§ 10.49 S șl 200 m — 2144 ».
5 ambele de o excepțională va- 

loare. tn această privință 
este, poate, suficient să ară-

6 tâm că astfel de recorduri

sînt mai valoroase decit cele 
masculine în mal bine de 
jumătate dintre cele 178 de 
țări membre ale Federației 
Internaționale de atletism.

Rezultatele acestei atlete se 
datoresc, desigur, unui talent 
ieșit din copiun, dar, în mod 
deosebit, și unui volum uriaș 
de muncă. Intre altele, vom 
arăta „amănuntul" plin 
semnificație că în lunile tre
cutei ierni „Fio" a muncit 
„ca la galere", cum ea însăși 
mărturisește. Și faptul că în 
antrenamente realiza serii de 
flexiuni cu o halteră de .145 
kg. pe umeri, spune foarte 
mult De unde se vede că 
singur talentuL fără muncă, 
nu ar reprezenta prea mare 
lucru!

BĂTRÎNA ZGURĂ, PRIETENA NOASTRĂ
Institutul federal de tehno

logie din Elveția a studiat fe
lul în care sînt solicitate ar
ticulațiile jucătorilor de tenis 
de către diferitele suprafețe 
ale terenurilor. Concluzia a 
fost că cele mal periculoase 
sînt: mocheta. Iarba sintetică 
și cimentul, iar cea mal ino
fensivă rămîne... zgura. Cu
rios este faptul că, la această 
oră, cele mai mulle terenuri 
din lume slnt cu mochetă 
iarbă artificială și ciment, iar 
numărul lor este într o con
tinuă creștere. Dintre gazdele 
de mari turnee internaționale 
Rolarid Garros-ul se desfă
șoară pe bătrlna zgură, lat

BOXERII CUBANEZI
remarcat in mod deosebit 
naldo Mesa (categ. pană), 
torios prin k.o. tehnic în 
lui Alberto Ramirez (Republi
ca Dominicană), și Pablo Ro
mero (categ. semigrea) care l-a 
întrecut prin k.o. în prima re
priză pe Noe Chajon (Guate
mala).

Ar- 
vic- 
fața

ră. Constrinsă să se apere ferm, 
echipa Cehoslovaciei șl-a trădat 
slăbiciunile, căutîndu-șl scăparea 
în mingile aruncate în afara te
renului. multe dintre ele In 
corner. Șl pînă la urmă tocmai 
aceste cornere s-au dovedit a-i 
fi fatale, căci jucătorii noștri au 
reușit să fructifice două dintre 
ele. tn min. $3, la a 8-a lovitură 
de colț, MOLDOVAN s-a înăl
țat și a reluat cu capul, iar in 
min. 70. la cornerul cu nr. 10. 
tot el. așteptind centrarea la J 
m de Unia porții, a deviat in 
plasă : 2—1.

Arbitrul M. Salomir a condus 
formațiile :

ROMANIA : Atanasescu — ște- 
fancu, Alemnărițel. Avășan (min. 
41 PAPA), Nicula (min. 41 
ZARA) — STINGĂ. Bătrînu. DI- 
CU — MOLDOVAN.’ Cuc (min. 
S3 Lomnâșanu). Soare.

CEHOSLOVACIA : Semăn —
Mișoiâk. Klimeș, Hural (min. 52 
Vai ta). Folbrecht — KAȘEK. VIZ- 
VANY. SVOBODA — Duhan, 
(min. 72 Sbeste). Bartak. Ianov- 
cek (mln. 67 Vrabel).

fon CUPEN

de

au 
din 
1937

a 
partide.
de

• Primele jocuri oie Spaniei și Portugaliei in preliminariile C.M. 
• Apărarea belgiană la înălțime in fața cehoslovacilor • In 
meciuri amicale Italia a dispus de campioana Europei, Anglia n-a 
putut trece de Arabia Saudrtă I • Repetiție generală a selecțio

natei Iugoslaviei pentru partida cu Franța

CICl’ȘTll AFRICANI
O competiție ciclistă 

mare dificultate este 
republicii africane Burkina 
Faso. Deși lungimea sa este 
doar de 1142 km. împărțit: in 
9 etape, marea dificultate a 
întrecerii o constituie căldura 
excesivă (între 40 și 68 -le 
grade Celsius și acestea la.. 
umbră!), fapt pentru care ru
tieri de pe alte continente 
nici nu se aliniază la -tart. 
La ediția din acest an 
oompetițiel au luat parte 
cliști africani, singurii 
pabili să reziste condiținoi 
dificile de întrecere, 
Benin, Gabon. Ghana. 
Mall. Togo șl firește 
Burkina Faso. N-au 
medii orare cine știe 
dicate. dar întrecerea 
deosebit de animată < 
mărită cu foarte mult 
de un mare număr de spec
tatori. Vedetele cursei au 
fost rutierii din țara gazda. 
Sana șl Zongo, care au ciști
gat 4 șl. respectiv. 3 etape 
Acesta din urmă a imp-esio- 
nat în mod deosebit prin cu
rajul și forța cu care a aco
perit 60 de kilometri de eva
dare, în etapa Yako-Kaya. 
pe un drum de nisip!

Anul viitor, cei mai 
cicliști concurențl Ia 
Burkina Faso vor fi 
biL prezenți la mai 
competiții din Europa 
este exclus, chiar la 
Franței.

SOLUȚIA SALVATOARE...

de din:Niqer. 
din 
fost 

ce ri
ft fost 
șt ur- 
intercs

Au mai rămas puține meciuri 
preliminariile C.M. (zona Eu

ropei). din acest an. Miercuri 
seara s-au desfășurat alte trei 
întâlniri, așteptate cu Interes.

In grupa a S-a a dibutat echi
pa Spaniei, in meciul de 
villa (âOOOO de spectatorii 
victorie prețioasă în fața 
zensatevef Irlandei. î—» 
prin golurile marcate de 
lanțul Manolo (min. S3) și căpita
nul echipei Butragues» (min 
ss>. Prima repriză a produs u- 
nele temeri antrenorului Luis
Suarez, pentru că oaspeții au 
jucat foarte bine. Intr-a doua
insă gazdele 
pentru rele două 
Așadar .irlandezii 
doua infrtngzre. 
susținute In ansi

Iată clasamentul :

La Se-

s-au putut budura 
soiuri Înscrise. 

‘ a 
partide 

19M !
suferit

14
și

Wimbledon-ul pe iarbă, dar 
naturală. Față de marele nu
măr al accidentalilor tenisu
lui, care vine să confirme 
concluziile cercetătorilor 
vețlenl, poate că 
acestui sport ar 
reflecteze serios!

el- 
specialiștii 

trebui sâ

buni 
Turul 

proba
nt alte 

șl. nu 
Tarul

3
1
2
1
I

L Irlanda de N. 31113-1
X Spania 1 1 • 1 M
3. Ungaria 1 1 • • 14
4. Irlanda î I 1 1
5. Malta 1 • • 1 t-3

din acest 
Sl Spania

meciuri
Ungaria _

Nord (11 decern-

Vince McMahon este in 
S.U.A., proprietarul unei re
viste de catch și, in același 
timp, organizator al unor ga
le ale acestui sport. Dar. cum 
peste Ocean există mai multe 
publicații dedicate catch-ulul. 
iar McMahon ține morțiș să 
aibă monopolul, după o ma
tură chibzuință a găsit solu-

ția cea mal potrivită: 
Ide organizate de el. 
sele de liberă intrare 
rlștilor nu au fost 
Nu știm însă dacă 
soluție i-a 
lut McMahon..

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

la ga- 
peimi- 
a zia- 

valabile. 
această 

Împlinit dorința

7

Următoarele 
an : Malta 
- Irlanda 
brie).

tn grupa 
două ___ __
(47 *M de spectatori).
(condusă de experimentatul Guy 
Thys) șl-a îndeplinit obiectivul 
propus, obținerea unul punct tn 
fața reprezentativei Cehoslova
cie-: (scor 0—0). Dar gazdele au 
avut mari ocazii între care șl 
două bare, iar în repriza secun
dă au beneficiat de 11 comere t 
La Porto, selecționata Portuga
liei a învins doar cu 1—0 (1—0) 
echipa Luxemburgului, prin go
lul tui Gomes (min. 21). O vic
torie foarte subțire, care dove
dește că portugheza (eliminați 
cu toate echipele din cupele eu-

7-a s-au disputat 
La Bratislava 

Belgia

ropCTx^ slat In regres. Cla-amen- . 
tul după awsșe
1. Cehoslovacia
2. Belgia 
X Elveția 
4. Portugalia 
X Luxemburg

Următorul joc 
Belgr ~

DOUA meciuri amicale au a- 
tras in mod deosebit atenția. E- 
ctiipa Angliei a jucat la Riad, 
cu Arabia Sauditâ, dar formația 
lui Bobby Robson (cu 4 debu- 
tanțl. portarul Seaman, fundașul 
Steriand. mijlocașul Thomas șl 
înaintașul Marwood) n-a reușit 
decit un scof egal (1—1). dună 
ce a fost condusă (Madjed "" 
dulah tn mia. 15) și apoi a 
lat prin Adams (min. 54). 
Roma, reprezentativa Italiei 
poate mlndrl eu o victorie, 
(gol ViaUi — min. 44) în 
campioanei Europei, 
Oaspeții, numai cu 
care au evoluat la ..
(R. Koeman. Rijkaard, Vanen- 
burg. Van Breukelen și Van B; s- 
ten). au dat gazdelor o replică 
viguroasă în repriza secundă, 
dar Van Basten și Rijkaard au 
fost foarte bine 
gio șl respectiv 
Gullit n-a fost 
chlpă, pentru 
(recidivă) șl 
actual»! sale 
Milan.
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5 jucători 

„Euro *88»

marcați de Bag- 
Bergomi. Ruud 
Introdus în e- 

nu fi accidentai 
fl apt duminică 

de club.
a 

a 
formații

. Belgrad un joc de 
preliminariile C.M. ■: 
Franța. Gazdele au 

susținut o „repetiție generală", 
zilele trecute I 6—0 (2—0) cu 
Vojvodina (au marcat Susici, 
Mihailovici. lakovlevicl, Jur ici și 
Savicevlci 2)...

Rubrică realizată de 
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