
ÎNCHEIEREA VIZITEI DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANA

Vineri, 18 noiembrie, 
încheiat' convorbirile 
dintre tovarășul 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
listo România, șl tovarășul 
Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii De
mocrate Germane.

în aceeași atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă și înțelege
re reciprocă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker au continuat schim
bul de păreri în probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor din
tre cele două partide, țări și 
popoare, precum și în legătură 
cu aspecte actuale ale vieții 
politice mondiale.

In cadrul abordării unor as
pecte esențiale ale actualității 
politice internaționale, o atenție 
deosebită s-a acordat proble
melor privind înfăptuirea dezar
mării, în primul rind a celei 
nucleare, soluționării pe calo 
pașnică, prin tratative, a con
flictelor existente în diferite 
regiuni ale globului, lichidării 
subdezvoltării și edificării noii 
ordini economice internaționa
le, instaurării în Europa și în 
lume a unui climat de destin
dere, securitate, înțelegere și 
pace.

A fost subliniată necesitatea 
întăririi, în continuare, a co
laborării și solidarității parti
delor comuniste și muncitorești 
— în lupta pentru soluționarea 
problemelor cardinale ale o- 
menirii.

A fost exprimată hotărîrea 
României și R. D. Germane do 
a conlucra tot mai strins pa 
arena mondială, dc a contribui 
activ la rezolvarea constructi
vă, în interesul popoarelor, a 
marilor probleme ce confruntă 
omenirea, pentru realizarea u- 
nei lunii mai bune și mai drep
te po planeta noastră, fără ar
me și fără războaie, o lume a 
păcii, înțelegerii și colaborării.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au exprimat satisfac
ția fajă do rczultatclo rodnice 
ale vizitei, apreciind că înțe
legerile la care s-a ajuns cu 
acest prilej deschid noi per
spective întăririi în continuare 
a colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania, 
dintre Republica Socialiști 
România și Republica De
mocrată Germană, dintre po
poarele celor două țări.

S-a apreciat că extinderea și 
mai puternică in viitor a con
lucrării bilaterale pe plan po
litic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural și în alte sfere de 
activitate este în interesul am
belor popoare, al construcției 
socialiste în cele două țări, 
servește cauzei generale a so
cialismului, păcii, înțelegerii și 
Cooperării internaționale.

In legătură cu rezultatele vi-

s-au 
oficiale 
Nicolae

A £
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ortul
zitei, a fost adoptat un comu 
nicat comun, care se 
blicității.

dă pu-

★
Vineri, 18 noiembrie, 

cheiat vizita de lucru 
tovarășul Nicolae 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat-o in Republica De
mocrată Germană, la invitația 
tovarășului Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane.

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
și tovarășul Erich noneckerau 
sosit împreună pe aeroportul 
internațional Schonefeld-Bcrlin, 
unde s-a desfășurat ceremonia 
plecării.

Pe aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu a fost salutat cu 
deosebită cordialitate de mem
bri ai Biroului Politic al C.C 
al P.S.U.G., vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Con- 

Ministri ale R. D. 
de alte persoane

s-a în- 
pe care 

Ceaușcscu,

siliului de 
Germane, 
oficiale.

La scara 
Nicolae Ceaușcscu și tovarășul 
Erich Honecker și-au luat un 
călduros rămas bun. Cei doi 
conducători de partid și de stat 
și-au strîns mîinile, s-au îm
brățișat, exprimind încă o dată 
satisfacția față de convorbirile 
purtate și înțelegerile la care - _ -■—jn aces(c z;ie ]a

de rezultatele vi-

avionului, tovarășul

s-a ajuns 
Berlin, fajă 
zi tel.

Proletari ain toate time. unld-vi I
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MARII UNIRI —AIDA IULIAIN ORAȘUL
SEBEȘUL Șl VOCAȚIA SA PENTRU HANDBAL

T. BRĂDEȚEANU

(Continuare in pag 2-3)

loc de frunte. O întrecere 
cu participarea celor mai 
bune formații din liceele 
județului, care a revenit fe-

r 70 de ani de la făurirea statului național unitar român

ENTUZIASTE ÎNTRECERI SPORTIVE

Trofeul Carpați la handbal feminin înaintea meciului cu Franța

Făurirea statului național 
unitar român, la 1 Decem
brie 1918, a constituit un e- 
veniment epocal în deve
nirea sa istorică. Marea U- 
nire a tuturor românilor in 
hotarele firești ale patriei 
străbune, prin voința su
verană a poporului, înseni- 
nînd împlinirea luptelor se
culare pentru drepturile sa
cre de libertate, indepen-

Intre competițiile inițiate 
de C.J.E.F.S. Alba, în co
laborare cu Comitetul ju
dețean al U.T.C.. Inspecto
ratul școlar județean și 
Consiliul județean al Orga
nizației Pionierilor, cea de 

• handbal — fete a ocupat un

★
Nicolae Ceaușcscu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a înapoiat, vineri după-amia
ză, in Capitală, venind din Re
publica Democrată Germană, 
unde, la invitația tovarășului 
Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului dc Stat ai Republicii De
mocrate Germane, a efectuat o 
vizită de lucru.

Conducătorul partidului și 
statului a fost însoțit de to
varășii Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic S ™ Executiv al C C* al PUR nrim -5 multe întreprinderi șiKxecutiv al i .c.. ai r.v.K., prim 35 instituții, .in«v>ni> soon 
viceprini-nunistru al guvernu- S .
Iui, Ion Stoian, membru su- 5 spectatori in 
picant al Comitetului Politic -S Snrtrtiinter 
Executiv, secretar al C.C. al § 
P.C.R., de alte persoane ofî- S: 
claie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat, la sosire, pe 
aeroportul Otopcni, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de membri și § 
membri supleanți ai Comitet u- $ 
Iui Politic Executiv al C.C. al § 
P.C.R., secretari ai Comitetului Ș 
Central al partidului, de mem- § 
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con- 
siliului de Stat și ai guvernu- § 
lui, reprezentanți ai unor in- § 
stituții centrale, organizații de S 
masa șl obștești. §

Tovarășul

TG. MUREȘ, 18 (prin tele
fon). O foarte bună organizare 
asigurată de organele locale 
ale mișcării sportive, încolabo-

aproape 2000 de 
" i tribunele Sălii 

Sporturilor — acesta a fost ca
drul în care au început, vi
neri după-amiază. întrecerile 
celei de a 26-a ediții a „Tro
feului Carpați" la handbal fe
minin. După prezentarea în 
fața publicului a echipelor 
Bulgariei, Poloniei, Turciei și 
României, s-a dat startul în 
partida inaugurală.

ROMÂNIA — BULGARIA 
32—23 (20—14). Cei doi antre
nori — Bogdan Macovei și 
Gheorghe Ionescu — au înce
put jocul cu: Tircă, Mozsi, Ma* 
tefi, Verigeanu. Cozma și Lu-

Azi, etapa a Xlll-a a Diviziei A la fotbal

„CAPUL DL AFIȘ “: UNIVERSITATEA CRAIOVA - STEAUA
• La Sibiu, două echipe 
cu dor de revanșă > Un 
obstacol greu pentru Ra
pid: S.C. Bacău > Oare 
va repeta F.C. Farul, la 
Cluj-Napoca, isprava din 
ultima deplasare ? t în 
„Regie" se string rîndurile 
pentru meciul cu Oțelul • 
Klein și ai săi — un singur 
gînd: victoria • Pe Dina
mo, „lanterna-roșie" în fa
ța... omului de gol Mateuț 
> Întîlnire echilibrată la 

Scornicești > „Centralul" 
din Bănie va fi, din nou, 

arhiplin

« PROGRAMUL Șl ARBITRII
Sibiu : F.C. INTER - F.C. BIHOR
(V. Antohi — iași ; Cr. Teodorescu — Bz șl V. Curt — C-ța) 
București: RAPID - S.C.------- -

(Gr. Macavei — Deva ; Fl. Popescu — Ploiești
Petroșani)

stadionul Giuleștl
Cluj-Napoca : „U"
(Al. Mustățea — Pitești

BACĂU
și L Danciu —

F.C FARUL
I. Igna — Timișoara și V. Anghelolu 

— București)
București : SPORTUL STUDENȚESC - OTELUL GALAȚI
(I. Crăclunescu — Rm. Vilcea : C. Gheorghe — Suceava șl Ai. 

Renghel — Vaslui)
stadionul Sportul Studențesc 
CORVINUL - FLACĂRA MORENI

— P. Neamț ; J. Grama șl M. Constantlnescu — 
ambii din București)

DINAMO - A.S.A. TG. MUREȘ
■ Arad : O. Ștreng — Oradea șl V. Tltorov 

Drobeta Tr. Severin)
stadionul Dinamo

F.C. OLT - F.C.M. BRAȘOV
- Cluj-Napoca ; D. Petrescu — București $1 

Banu — Ploiești)
Craiova : UNIVERSITATEA --------
(N. Dinescu — Rm. Vilcea : Gh. Constantin — 

I. Veres — Sf. Gheorghe)
Meciul F.C. ARGEȘ - VICTORIA (4-3) s-a

ziua de 16 noiembrie.
Toate partidele vor începe la ora

Hunedoara : 
(A. Gheorghe

București : 
(M. Axcntc —

Scornicești :
(M. Salomir

STEAUA
Rm. Vilcea

disputat

14.

v.

șl
în

ea, în cimp și cu Rodcanu, în 
poartă. Aceasta din urmă a 
fost în formă deosebit de sla
bă. dar antrenorii au insistat 
să o... mențină în poartă în
treaga primă repriză. Atacul 
însă, cu puține excepții, dar 
acestea constind în unele gre
șeli copilărești, a evoluat la 
un nivel destul de bun. Cele 
mai eficiente și mai lucide din 
echipa României — Tircă, Coz
ma, Mozsi și Matefi — au a- 
runcat 
trebuia 
înscris 
Astfel, .
ceput să conducă cu cite cinci, 
șase goluri (18—12. min. . 27 și 
20—14 la finele primei reprize).

în partea a doua a meciului 
a intrat Roșu in poartă, schim
bare inspirată, pentru că ea 
a parat cîteva aruncări peri
culoase ale handbalistelor bul
gare: două în minutul 34. apoi 
40, 56 și 57 și o aruncare de la

Ion GAVRILESCU

Ia poartă numai cînd 
și tocmai de aceea au 

goluri spectaculoase, 
echipa noastră a în-

(Continuare în pao. a 1-a)

EFONTURI CONJUGATE 
PENTRU CEL MAI 

PUTERNIC „XV“ ROMÂNESC 
La o săptămlnă Înaintea me

ciului cu Franța, din cadrul * 
Campionatului European de 
rugby, „XV“-le nostru reprezen
tativ este aproape de cristalizare. 
Antrenamentul de miercuri după- 
amiază. de pe „Steaua", a reu
șit să ofere antrenorilor coordo
natori Th. Rădulescu șl Gh. Nlca 
unele soluții vlzînd titularizările 
pe posturi, altele vor £1 căutate 
în continuare.

„Testul" a opus unei selecțio
nate mai apropiate de vederile 
celor doi tehnicieni, o alta care, 
la rîndu-1. a cuprins mal mulțl 
Jucători susceptibili să îmbrace, 
la 26 noiembrie, tricoul naționa
lei. A fost un med antrenant, 
cu accentuate momente de anga
jare, desfășurat în condiții Ideale 
de joc — pe un teren neafec
tat de frigul șl. mal ales, de În
ghețul din ultimele zile șl un ar- 
bltraj-școală prestat de Mlrcea 
vătul — de unde a rezultat. în 
cazul majorității selecțlonabllltor

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi și mîine, în bazinul Floreasca

DINAMO-STEAUA, ÎN 
DUBLA ÎNTÎLNIRE A

Moment de vtrf In actualul se
zon Intern al sportului cu min
gea pe apă de la noi : Dinamo 
și Steaua se tatllnesc — astăzi 
de Ia ora 17, inline de la 11 — 
ta Bazinul Floreasca, dubla lor 
confruntare avlnd Ioc în cadrul 
etapei a 11-a a campionatului Di
viziei A, seria I. Sînt meciuri 
mal atractive șl mal Importante 
declt pînâ acum. Pentru că, în 
timp cs echipa campioană Ișl 
păstrează locul de frunte șl 
după partidele disputate pînâ a- 
cum In ediția 1938—89 a Întrece
rii. tînăra garnitură stellstă s-a 
prezentat în progres In această 
toamnă, atît ca Joc. cit și oa... 
poziție in clasament, prima for
mație conducted In clasament 
cu 44 p (1 înttlnlri tn plus), ur
mată de „șaptele* clubului din 
Ghencaa. cu M p (Crlșul e a 
treia, cu 31 p).

Este, așadar, un derby auten-

CEA MAI IMPORTANTĂ 
SEZONULUI LA POLO
tic. pe care protagonistele 11 vot 
aborda cu aceeași dorință de 
victorie deși obiectivele slnt di
ferite î Dlnamo speră să-șl mă- > 
rească avansul Steaua să-l re
ducă dt mal mult cu putință., 
Dincolo de Însemnătatea pune- • 
telor puse ta joc. spectatorii —. 
care vor fi prezențl, cu siguran
ță, ta număr mare — așteaptă 
cu jndreptățlre locuri de bună 
factură, de care echipele slnt 
realmente capabile De o parte, 
Dlnamo. cu numeroșii săi Inter
naționali. cu atuul experienței. 
De caalaltă Steaua, cu mulțl ti
neri dotați, buni înotători, cu jo
cul el ta permanentă mișcare, 
cine va Învinge 7 Să sperăm că 
victoria va fi a ...poloul-ui.

Celelalte tntîtoiri ale duble! e- 
tape : votata Cluj-Napoca — Ra
pid București. Crlșul Oradea — 
vagonul Arad, I. L. Timișoara 
— -C.S.U. construcții TJW.U.CJB»



PRIMELE

IN „CUPA
LA

REZULTATE

ROMÂNIE!"

Concursul Republican de speologie sportivă de la Voineasa a reliefat
RUGBY*

CONLUCRAREA T0- MAI RODNICĂ ÎNTRE
La cunoașterea șuințiiică a 

peșter-lc-r se ajunge și prin per- 
forma-ța sportivă a exploratori
lor lor. Iar la noi tn tară aceas
tă conlucrare a dus la obținerea 
unor rezultate de mare valoare. 
Este de ajuns să amincm. In a- 
ees* stns e> Cereal de sped le
șie „Emil Eaeortțâ* dia 
rești a recucerit records, 
dial de 
terile de -are. 
in RomA-.a
urma unor 
peste i:Mt 
explorat: și

recucerit record-, moo- 
iezvoSare pentru peț- 

W;) fâDtol câ
Unt In

efortur ronțagate 
ie pester-. za lost 

_ ______ -art*ti aproape 1333 
de km subterani. an fost publicate 

acum - urn-roase stadii St 
cere-năr in cărțile sl 
de specialitate ș.a.
speoloeie-sport constituie un spe
cif k și an merit ai speo:osflor 
români — mărturi-ea Cristiaa 
Goran serretartil Comisiei cen
trase de speologie sportivă d:n 
cadru: F.R.T.A. Dacă pini in 
prezent colaborarea și conlucra
rea dintre cele două „secțiuni- 
ale speologiei- cea științifică _ și 
cea sportivă. In cadrul mișcării 
de speologie sportivă, au fost 
rezultatul unei fericite forme or
ganizatorice la care au subscris, 
in egală măsură. F.R.T.A. și in-

revktele 
„Osmoza

IN CAMPIONATELE
DE VOLEI,

ETAPA A X-a
Diviziei A 
program a-

în campionatele 
de volei mîine sînt . 
te meciurile din cadrul etapei 
a X-a. Un joc de la masculin, 
însă, se va desfășura la 23 no
iembrie (Viitorul Dinamo Ba
cău — Relonul Săvinești), iar 
un altul, de la feminin (Mara- 
tex Baia Mare — Dinamo 
București) a fost amînat pen
tru luna viitoare. In plus, par
tida Universitatea C.F.R. Cra
iova — Dinamo București (0—3) 
s-a disputat în devans

La feminin, mai echilibrat 
ar putea fi meciul Farul Con
stanța — Oltcit Craiova, Fla
căra Roșie București este cre
ditată ca favorită în întîlnirea 
de ia Tîrgoviște. cu C.S.M. O- 
țelul din localitate. în rest gaz
dele avind ocazia de a-și trece 

o nouă victorie în cont : Uni
versitatea C.F.R. Craiova 
C.S.U. Rapid Galați, Chimia 
Rm Vîlcea — Penicilina Iași 
și Rapid București 
Pitești (sala Rapid, de 
ora 10).

La masculin, formațiile 
zitatoare au șansa a doua 
una si mai mică. Totuși, partide
le A.S.A. Electromureș Tg Mu
reș — Explorări M itorul Baia 
Mare. Elcond Dinamo Zalău — 
C.S.M U. Suceava si 1.A.TAA. 
Dacia Pitești — Tractorul Bra
sov nn sînt dinainte jucate. în 
Capitală, un singur m**cL între 
bticureștenele Steaua sl Calcu
latorul (sala Raoid. de la ora 
11.30).

0 într-un joc din etapa a 
a XT-a : Flacăra Roșie Bucu
rești — Farul Constanta 3—0 
(8. 8. 10).

stitutele de cercetare, o dată cu 
trecerea de la speologia exten
sivă la cea intensivă ele au de
venit de nedespărțit-

Ult-mele două manifestări care 
au avut loc de curind la Voi
neasa — ediția a 11-a a etapei 
'.-ala a Concursului Republican 
de speologie sportivă și ediția a 
.S-a a Reuniunii naționale a 
speoIutilor sporuri din Bouunu 
— au ăemoastrat că această co- 
^borare poate si tinde să fie 
oerfee*ă. In plus pentru reușita 
celor două iatilntri. acestor do
uă nrgan^szne l> s-au alăturat s> 

faeteri eu răsouaăeri și a- 
■.-.but la sport si in acti.iia.ea 
cultura:-științifîcă din județui 
Vîlcea : Comitetul L'.T.C„ Consi
lia! sindieaielor, CJEJ.S.. Co
misia pentru răspindirea euno - 
rutelor ecltural-șuințifiee și teh
nice, Agenția B.T.T„ Clubul de 
speologie „Nipbargus*, Ccmi e- 
tul U.T.C. de la CJ.P.A. ș.a E- 
vident că. In acest fel. cele două 
acțiuni s-au desfășurat in cele 
mai bune condiții- iar rezultate.e 
au fost pe măsură.

Agenda celor două Intnnin a 
extrem de bogată, neeest- 
șase zile, timp in care au 
toc proiecții de diapozitive 

ison, au fost vernisate ci- 
expozițil de fotografii (ar

tistice In alb-negru și color) de 
fotoreportaje (alb-negru și co
lor) de grafică, sculptură, pic
tură. cartografie, filateli * și de 
metalografie. s-au desfășurat două 
sesiuni de comunicări științifice 
și tehnice și s-au prezentat ne
numărate rapoarte de activitate 
ale cercurilor (cluburilor) de 
speologie dm țară. Un loc cen
tral ne această agendă a revenit 
probelor etapei finale a Con
cursului Republican de speolo
gie sportivă, la care au partici-
--------------------- Ten.jraiiLiuuL''

fost 
tind 
avut 
Si <1 
teva

STIINTA Sl SPORTZ > J
pat (cu una 
compuse din_____ ________
de cluburi și asociații sportive. 
Au fost examene extrem de di
ficile. concurenții fiind supuși 
unor probe de tehnică a speolo
giei alpine (desfășurate în barem 
de timp, cu asigurare de sus, 
in condiții de suprafață), de car
tare a unei cavități subterane, 
parcurgere de peșteră (tot în 
barem de timp, cu utilizarea co
rectă a echipamentului și a teh
nicilor de explorare) și unei pro
be teoretice, în care au fost tes
tate noțiuni de tehnică de explo
rare și cartare, speologie șl car- 
stologie prevenirea accidentelor 
și primul ajutor în peșteră, re- 
guiament?le și statutul C.C.S.S. 
tn urma acestor verificări, dar 
Si a punctelor primite in decur
sul anului (pentru explorare șl 
cartare, fișe aduse în speosport, 
narti-cinar** la manifestările din 
cadrul C.S.S.. publicații ș.a.), 

-riul a stabilit următorul cla
sament • I. CSER Cluj-Napoca 
883 83 p. 2 CSER București 627.39 
p. 1 Soeo Poli Cluj-Napoca 409.91 
p. A Zarar.d Brad 324.6:
.Lumea subterană* Motn 
p. 6. Labirint Btsei 

D -ico'o insă, de 
ment ea si de problematica ce 
a făcut obiectul celor două ma
nifestări de la Voineasa să no
tăm — drept încheiere — încă 
una din opiniile secretarului 
C.C.S.S. ; „Nu multe sint spor
turile de performantă care asigu
ră praetieantilor lor o pregătire 
fizică, psihică și morală mai 
complexă dorit speologia. Speo
logia sportivă este, in egală mă
sură, cunoașterea eomplexă a 
domeniului subteran si o activi
tate sportivă de prim rang*.

loan NOVAC

CONCUREAZĂ IN

sau
trei

două echipe, 
persoane) 53

Daeia 
la

vi- 
sau

il p. 5. 
U 313.98 

iști W7.S3 p. 
acest clasa-

14 din cele 21 de echipe din 
Divizia A de judo concurează, 
azi și mîin.e. în Sala Giulești 
din Capitală. Și în această eta
pă (a III-a), Steaua (situată pe 
primul loc in clasament) șl Di
namo București (locul 2) sînt 
în aceeași grupă, dar meciul 
lor direct este programat în 
finalul competiției divizionare. 
Aflate la egalitate de puncte, 
cele două principale preten
dente la titlul se vor strădui — 
și de astă dată 
scoruri cit mai 
vedere că atîț 
Dinamo sînt de 
rite. Ce replică
adversarele lor. 
Iași, Independența Sibiu. Con
structorul Miercurea C 
Strungul Arad si A.S.A. 
comotiva Ploiești? Tot In 
ceasta grupă sînt și multe 
tîlniri — din totalul celor 
— care se anunță extrem 
echilibraie: Politehnica
Constructorul. Independența — 
Strungul, Politehnica — Inde
pendența. Strungul — Inde
pendența ȘA.

în cealaltă grupă își vor dis
puta întiietatea Dinamo Brasov. 
C.S.M. Borzești. A.S.A. Tg-

— să cîștige la 
mari, avînd în 
Steaua, cit și 
departe favo- 
le vor da însă 

Politehnica

Cine,
Lo- 

i a- 
1 în-

17 
de

gheorghita voaideș. BJ- 
CAZUL-ARDELEAN. sat PALEI. 
„De mic copil am îndrăgit hal
terele, ajungind să ridic astăzi, cu 
multă ușurință, greutăți pînă la 
120 kg, iar pînă la piept chiar 
1C0 kg, eu avind 38 kg. La 21 de 
ani, cițl am acum, este poate dr
ain să încerc să practic halterele, 
la nivel de performanță. Totuși, 
cine știe ?“... Luaț) legătura cu 
C.s. Onești, care nu-i prea de
parte de localitatea dv. Chiar 
dacă nu veți ajunge... campion 
olimpic, practicarea halterelor, 
în mod sistematic, nu poate de
ci» să vă ajute la fortificarea 
organismului. Succes !

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. In 
preliminariile C.M. de fotbal ..tri
colorii* noștri și-au consolidat 
pozfția de lideri ai grupei. In 
urma victoriilor obținute asu
pra echipelor Bulgariei șl Gre
ciei. Reflecția dv. :
Au pornit pe-o cale lungă. 
Dar băieții și-au propus, 
Pînă la final, s-ajungă. 
Nici mal Jos, și nici mal sus 1

MARIN BONDAR, BUCUREȘTI. 
„Nu credeți că s-ar înregistra 
mai puține scene neplăcute la 
acordarea unui penalty dacă lo
vitura n-ar mal fi executată de 
la 11 metri, ei, să zicem, de la 
13 metri, deci dacă perspectiva 
de • fi transformată ar fl mal 
mică 7* Să admitem că da. Dar, 
de ce ar „umbla* FAZA, la un

ADMINISTRAȚIA DE
EXTRASE

LOTO DIN
Extragerea

14 69 33 36 
H-a : 8 18 62 63

LA 
14
I: 

12;

NUMERELE 
TRAGEREA 
NOIEMBRIE.
59 38 56 25 
extragerea a
7» 15 41 21 50. Fond total de 
cîștiguri : 802.428 lei, din care 
171.539 lei, report la catego
ria 1.

CÎSTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 13 NOIEMBRIE. 
Cat. 1 • 3 variante 25% a 42.822 
lei; cat. 2; 4 variante 100% a 
10.168 lei și 6 variante 25% 
a 2.542 lei ; cat. 3: 19,75 a 
2.832 lei ; cat. 4 : 69,75 a 802 
lei; cat 5; 305,50 a 200 lei; 
cat. 6 : 2.091,25 a 100 lei.

Cîștigurile de 42.822 lei de la 
categoria 1 — 25% au fost 
obținute de participanțil: Es-

SALA GIUIEȘTI
Nitramonia Făgăraș, 

Pitești, Oțelul
Mureș, 
Petrochimistul , .
Galați și Rapid București. Cî- 
teva partide pot fi apreciate a- 
de vă rate derby uri : Rapid (lo
cul 3 în clasament, fără nici o 
înfrîngere) — Dinamo (locul 4, 
cu un singur meci pierdut), 
A.SA. — Dinamo. Rapid — 
A.S.A. și Dinamo — C.S.M.

Formațiile din cea de a treia 
grupă vor susține întrecerile 
acestei etape la sfirșitul săptă- 
mînil viitoare, la Oradea.

Reuniunile din Capitală încep 
azi, la ora 9.30.

Rezultate din etapa I a „Cu
pei României" la rugby : CSU 
Sportul Studențesc Construc
ții — Mașini Grele 13—10 (după 
un joc în care învinsa a con
dus cu 10—7 la pauză... (N. TO- 
CACEK, coresp.), Grivița Ro
șie — Rapid 25—19, Hidroteh
nica Focșani — Contactoare 
Buzău 7—21, Olimpia PTT 
Arad — Universitatea Timișoa
ra 9—17, IAMT Oradea — Ști
ința CEMIN Baia Mare 16—20.

Programul etapei a H-a (20 
XI) : C.S.M. Suceava — Hidro
tehnica Iași, Constructorul 
Constanța — Farul, C.F.R. 
Constanța — T.C. Ind., Con
tactoare — I.R.A. Tecuci, Rul
mentul Bîrlad — Hidrotehnica 
Focșani, Știința Petroșani 
Metalurgistul 
biu — „U** 
Timișoara — 
și Știința B. 
P.T.T. Arad.
Brașov Grivița Roșie 
joacă azi 19 noiembrie.

0

Cugir, C.S.M. Si- 
Cluj-Napoca, „U“ 
I.A.M.T. Oradea 
Mare — Olimpia 
Meciul C.F.R.

se

COMPETIȚII SUB
Cum pregătirile pentru 

iarna sportivă se prelungesc 
mai peste tot cum încă nu-i 
nid de schi, nici de să- 
niuș, -atenția celor care nu 
vor să aibă 
se îndreaptă, firesc, 
unde pot face 
ceste zile nici 
nici de iarnă

Finaliștii, ca finaliștii, a- 
bia așteaptă să-și desemne
ze cîștigătorii pentru a pune 
punct unei întreceri și a o 
lua, ca de obicei, de la ca
păt, evident cu faza de 
masă. Participanțil la com
petițiile de șah și tenis de 
masă din cadrul tradiționali --
sint in această situație, as
tăzi și mîine. 
poca. desfășurîndu-se 
dele de încheiere ale con
cursurilor. Intr-o altă etapă 
se află popicarii din me
diul rural, care au și ei 
competiția lor de tradiție, 
„Cupa U.N.C.A.P.* 
în diferite 
țară — fiind programate 
„iudcțenele", și acestea (nu-i 
așa ?) un fel de finale dar 
mai mici.

în Capitală, ca și in nu
meroase așezări de pe în-

,timpi morți- 
acolo 

sport în a- 
de toamnă.

,Cupe CENTROCOOP-

la Cluj-Na- 
run-

acum — 
locuri din

ENTUZIASTE ÎNTRECERI SPORTIVE
(Urmire din tu o >)

din Sebeș
Ana Maria
Opin caria), 
al handbalului feminin

(antrenori, 
Fleșeriu 

recunoscut

prof. Floarea Brezcan, secretar 
al C.J.E.F.S., ea însăși fostă 
handbalistâ. Pe podium au mai 
urcat fetele din Ciumbrud, car
tier a) orașului Aiud (antrenor, 
prof. D. Duna, neobosit arma
tor al handbalului feminin la 
Liceul agro-jndustrial) și cele 
de la Liceul „Hor. a. Cloșca și 
Crișan* din Alba Iulia (prof. 
Maria Rodeanu).

tel or 
prof, 
și I. 
centru _ ______________________
de performanță, „care a pro
pulsat în diviziile A cei puțin 
două sportive de certă valoare, 
pe Mioara Oană si Ioana An
drei", cum ne face precizarea

CUGIRUL - LOCUL I LA TENIS DE MASA.
Centru cu secție de nivel in

ternațional, Cugirui muncito
resc. iată că ne oferă, prin 
Aurelia Tabu, de la Liceul in
dustrial nr. 2. o posibilă vi
itoare sportivă de performanță. 
Prima dintre fetele partici
pante la întreceri, așa cum a 
fost și Sorin Avram (Liceul 
.Horia. Cloșca și Crișan*). în

competiția băieților, talonat de 
Alex Kareșani de la Liceu! 
„Iacob Mureșan u- din Blaj și de 
Cornel Vinesar (Liceul ind. 2 
din Alba Iulia). Sportul 
mingea de celuloid place,
trage, po.-imițind să rămină în 
atenția tineretului și în etapa 
de iarnă a Daciadei.

...IAR OCNA MUREȘULUI LA VOLEI
Formațiile masculine de volei 

și-au desemnat și ele ciștigătoa- 
rea, aceasta fiind echipa Li-

cu 
a-

ceului industrial de chimie din 
Ocna Mureșului, acolo unde 
prof. Augustin Drăguț a creat

STAT LOLO-PRONOSPORT IMORMEAZA
taica Gheza din Brașov, Dra
gos Iulian din Baia Mare și 
Șerban Sorin din București.

0 După cum 
țat. duminică

am mai anon-
23 noiembrie, va 

avea loc din nou o acțiune de 
mare importanță const: nd in 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO, care atribuie cîștiguri in 
basil. autoturisme șl excursii 
peste hotare. Tragerea va avea 
loc în București, in sala clubu
lui din etr. Doamnei nr. 3. înce- 
pînd de la ora 16,30. Aspecte ra
diodifuzate de la operațiunile de 
tragere vor fi transmise pe pro
gramul I, la ora 17.30, urmind 
ca numerele extrase să fie re
luate pe același program. Ia 
orele deja cunoscute, inclusiv 
duminică, la ora 22,30. o dată ea 
rezultatele concursului PRONO
SPORT din aceeași zi, după eml-

si unea „Panoramic Sportiv*. Nu 
uitați ca, juctidu-vă numerele fa
vorite la tragerea respectivă, să 
vă in tocmiți șl buletinele Prono
sport (pentru depunerea cărora 
tot AST A ZI este ULTIMUL TER
MEN 1).

0 Jucind la LOZ in PLIC — 
ce! mai popular sistem —, nu 
uitați că s-ar putea ca la unele 
agenții și vinzâtori volanți din 
rețeaua Loto-Pronosport. să mai 
aveți norocul de a mai găsi și 
ultimele lozuri din sțria specială 
limitată „LOZUL . TOAMNEI*. 
Oricum, este de reținut că și lo
zurile speciale, de 10 lei, care se 
găsesc și la unitățile mandatare, 
atribuie cîștiguri suplimentare 
din fondul special al sistemului, 
sporind, astfel, numărul de cîș
tiguri și, implicit, posibilitățile 
de valorificare a șanselor 1

DE
D/A?

*
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în Divizia A/l la hochei
f

DINAMO
îKttstsssffiesss

SPORT *CLUB
Ieri s au disputat la București și Miercurea Ciuc 

partide din manșa întâi a etapei a 8-a din Divizia 
grupa I valorică. Performera zilei a fost Dinamo 
vingătoare in meciul cu Sport Club Miercurea Ciu 
remarcat și victoria in deplasare a gălățenilur, 
Iată amănunte.

DINAMO BUCUREȘTI — 
SPORT CLUB M. CIUC 3—0 
(0—0, 3—0, 0—0). Hocheiștii di- 
namoviști au obținut o preți
oasă victorie în fața formației 
aflată pe poziția secundă a cla
samentului, spre satisfacția nu
meroșilor suporteri prezenți în 
tribunele patinoarului „23 Au- 
-gust1. Dinamo a cutezat să »e 
măsoare cu o echipă mai omo
genă, cu mai multe ore de pa
tinaj și care nu are complexe 
cînd joacă în deplasare, mai 
ales în Capitală. După o prima 
repriză cu „scor alb", în care 
s-a jucat rapid și s-a pasat 
bine, de ambele părți, numai 
pînă 
cele 
Ind
țan
Club), Dinamo a luat condu-

în „treimile-* cu porți, 
cîteva situații de gol fi- 

rezolvate de portarii Hu- 
(Dinamo) și Bartha (Sport

SEMN ANIVERSAR
treg cuprinsul patriei, prin
cipalele întreceri cu carac
ter local au o semnificație 
omagială, dedicate fiind ani
versării Marii Uniri. Spre 
exemplu, elevii bucureșteni 

* ‘ 6 iau
„Cro- 

primii, 
(de la 
Parcul

din sectoarele 2 și 
startul, duminică. în 
sul 1 Decembrie**; 
în Parcul Morarilor 
ora 9,30), ceilalți in 
Moghioroș (de la ora 10). 
Și la baza sportivă din Șos. 
Olteniței nr. 13, astăzi și 
mîine, agenda competițiilor 
prevede întreceri de hand
bal. volei, tenis, tenis de 
masă, popice și șah. toate 
dotate cu „Cupa 1 Decem
brie-*. Trofeul cu aceeași 
denumire va fi pus în joc 
și pe terenul Polieolnr, unde 
duminică (de la ora 10) vor 
evolua echipele de fotbal 
ale asociațiilor sportive din 
întreprinderile și instituți
ile sectorului 4, ziua decer
nării fiind stabilită în 
preajma momentului aniver
sar. Mîine, și în Sectorul 
Agricol Ilfov, în cadrul a- 
celeiași cupe memoriale vor 
avea loc întreceri la trîntă 
(Hrănești), fotbal (Periș), si 
alte sporturi (Buftea).

un puternic centru de juniori 
din care a și fost lansat un 
tînăr cu frumoase calități, Ste- 
lian Grozav (1,96 in, născut, 
în 1971). Fapt demn de relevat: 
replica dirză pe care voleiba
liștii prof. Drăguț au primit-o 
din partea colegilor de la Li
ceu) Militar „Mihai Viteazul'1 
din Alba Iulia (prof. M. Fră- 
țilâ) clasat pe locul 2 și a ce
lor de la Liceul „Horia. Cloșca 
si Crișan* (prof. V. Murgulej). 
Competiția — cum ni s-a făcut 
precizarea — a stimulat multe 
unitâti din învătămint in di
recția formării cit mai multor 
echipe, atît în orașe cit și 
comune.

32 DE ECHIPAJE 
LA KARTING !

în

și concursul altor 
județene de automobi- 
karting (cele din Arad

Avînd 
cluburi 
lism și _ .
și Cluj), întrecerea de karturi 
a reunit nu mai puțin de 32 
de echipaje, pe 4 „clase" pre
zente la start. Iată ordinea de 
pe podium : 12—14 ani : 1. V.
Munteanu (Viitorul Aiud), 2. 
D. Roman (Viitorul Alba Iulia), 
3. Cristina Mureșan (Viitorul 
Alba Iulia) ; 15—16 ani; 1. C. 
Lodea (Petrolul Arad), 2. A. 
Egri (Viitorul Cluj-Napoca), 3. 
T. -Kanio (Viitorul Aiud) ; 50 
cmc. NAȚIONAL: 1.
Moszai (ASE Trans. Turda), 2. 
R. Bartha (I.T.A. Alba Iulia), 
as.-* ~   "
cmc. 
Em. 
3. L. 
lia).

A mai avut loc și o frumoasă 
întrecere de șah. cu cîștigători 
merituoși — Cristina Furnea, 
de Ia Liceul industrial miner 
din ZIatna și Marius Ceteraș, 
elev al Liceului ,Horia, Cloșca 
și Crișan" din Alba Iulia.

Duminică, competițiile dotate 
cu „Cupa Unirii" continuă cu un 
open de șah, iar tn perspectivă 
cu un mare cros popular.

Al.

Fica (Petrolul Arad) ; 80 
SPORT : 1. R. Bartha, 2 
Paulovici (Petrolul Arad). 
Faripalho (I.T.A. Alba lu-

cerea prin cele 3 
In următoarele 
de ioc In min. 
D. Popovici, din 
în min. 25 Bedij 
fructifica o pas
B. Nagy. pentru 
mai tîrziu Soly 
ridice scorul la 
șea!a portarului 
va relua precis î 
respins de acelaț 
o acțiune Caval 
fi 3—0. Jocul se 
tima repriză, D 
,.cade" tizic, c 
mult, oaspeții
cele cîteva ocazi 
două porți sînt 
în superioritate 
„găsește" poarta 
echipei Sport C 
de slab

Au arbitrat 
Trandafir — M. 
Mîcu. Minute 
20 (Gh Huțan
conduită, 10 mi

PROGRESUL 
C.S.M, DUNA 
3—6 (1—3, 0—1, 
foarte disputat 
peții au jucat 
obținind o vi 
Meciul a 
toată durat 
impus in p 
nînd greșelile 
gazdelor, inciți 
lui Szigeti. Pr 
slab în acest

Marcatori : 
Sandor, pentru- 
2,. Andrei. Bu 
Fulga pentru

Au arbitrat: 
Dinu, T. 
naiizare: 
NU — coresp.)

Astăzi, de 1: 
pectiv 16,30

Meciurile 
etapei a VII) 
telor Naționa 
vor desfășura 
program — A 
ora 15,30 : Di 
Constanța (m. 
strucția I.C.E. 
tematica — N 
(m. B) ; sala 
Politehnica — 
Galați (m. 
sala Construct 
12 : I.C.E.D. 
sala Floreasca 
Academia Mili 
mișoara (m. , 
„U" Cluj-Nap 
— Olimpia (f.

S

CENTRI 
MIȘCARE 
pentru ed 
cultural-st 
brie 1988', 
tema : „O 
tirea și p 
internațio 
dr. Carm 
și dr. An

OINVI
O cură 

de sezon 
condițiile 
în constr 
mentație 
de trata

BĂILE
• ape
• năm
• clim 

factori n 
rarea af
bolilor m

0 posi
Import 

ceri de 
zare pe 
18 zile.

Bilețel 
rism și
sindicate
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Trofeul fair play Sportul"

DINAMO. UN LIDER

SE ANUNA ) ETAPĂ FIERBINTEa SE ANUNĂ > ETAPĂ FIERBINTE
Hmnute 
I marcat 
lui Erbs, 
fu poate 
k de la 

minute
Lval) să 
pe gre-

I Pisăru 
tă pucul 
ha, după 
In și va 
e In
nu
nu 

pză,

I Urmează, în campionatul pri
mei noastre divizii, ETAPA A 
XIII-a. Partiaele se vor dis-

I pută azi. Programul jocurilor 
a avut și o... avanpremiera: 
miercuri, la Pitești, cind ?"

Ichipa locală a învins „medalia 
de bronz", cu un scor puțin 
așteptat, 4—3.

I Astăzi, celelalte opt partide, 
în care dialogul fruntașelor 

șt crtvunfaț-ut sa purta 
f București și Craiova, run- 
cu implicații — și confrun-

— in zona de jos 
clasamentului. care și-a

tului său jueăt care, se 
vede trea, nu (deloc la 
blazonul r (incv acest 
5?ucă, onat pesteăsură de 
chemarea >rea timje la lo- 
î_ națioil și e, acum, 

aștrii ți lasă e- 
Mipa „înzece", dud-o spre

l la!ntrlngeri. Meci schis

ul-
mai
dfa

f la reiPschlmbat atit de mult tnfăți-I Id rv-in <>r>hnrî„on Vr.„4-irri
Dinam;

F a x- v a
la fel

<« t_
țări directe — i 

clasamentului.

I
D.

I, Gil- 
zare : 
le rea

I
rEA I

I

șarea prin coborîrea vertigi
noasă a Bihorului și Sportului 
Studențesc, mai ales.

Inter Sibiu primește replica 
altei nou promovate — F. C. 
Bihor — in condițiile ocupă
rii unui onorant loc 6 și al 
neașteptatului reflux al echipei 
lui Mateianu. „Avantaj servi- 

tenis- 
și în 

Dar 
două

L IȚI
nrtidă 

oas- 
lomb, 
țitată.

I

lui Mateianu. „Avantaj 
ciu". cum ar spune un 
man... Avantaj serviciu 
Ciulești, pentru Rapid. 
Rapidul s-a fript, acum ____
etape, cu formația litoralului 
și „Realul din Giulești" rămî
ne aceeași capricioasă echipă, 
în stare să cîștige la Tg. Mu
reș și să piardă acasă, ceea ce 
®1 e........kpuțin probabil. La
Cluf-NannrT^tosește F. C. Con 

incon-

CLASAMENTUL ZI

1. DIN/MO 12 9 49-12 242. Stema 12 0 38-12 243. Victoia 13 i 36-23 17
1. Flăcăi 12 : 4 22-15 135. Univ. Craiova 12 1 4 22-20 13
6. F«C. uter 12 l 5 18-23 13
7. F.C. rgeș 13 ( 7 18-18 118. „U“ !luj-N. 12 J 5 12-20 11
9. F.C. «t 12 5 4 11-19 1110. F-C. arul 12 2 6 13-12 10

11. F.C.M Bv 12 2 6 18-20 10
12. Corvini 12 2 6 15-20 1013. Oțelul 12 2 6 11-21 1014. S.C. Ecău 12 1 7 18-24 9
15. Sp. 12 1 7 17-24 916. Rapid 1? 1 7 11-25 9
17. F.C. B&r 12 2 7 11-15 8
18 A.S.A. 12: 2 8 8-23 6

care gazdele au o mare da
torie F. C. Olt vine după se
vera înfrîngere de la Tg. Mu
reș, F.C.M. Brașov e și ea 
nemulțumită de punctul pier
dut cu Universitatea Craiova, 
de unde aceste „orgolii rănite" 
pot duce la un joc interesant.

Craiova (am ajuns la ultimul 
meci al programului, așa cum 
a ieșit, el din... computer II), 
Craiova, deci, așteaptă meciul 
cel mare. După Dinamo și in
credibilul 3—6, vine Steaua, e- 
chipa neînvinsă de 80 de par
tide consecutive ; Steaua, care 
n-a uitat că ultima sa înfrîn
gere a suferit-o la... Craiova. 
Dar atunci altele erau datele 
problemei. Acum vine la Cra
iova echipa care a _marcat 7 
goluri 
ciei, Sparta 
Dasăev.

O etapă, in 
fierbinte I — 
urmări încă 
zultatele frumoase obținute de 
echipele noastre în cupele eu
ropene și — mai ales — de 
„tricolori". (AL. C.).

campioanei 
Praga.

Cehoslova-
si 5 lui

ciuda
pe care o 
dominați de re-

frigului — 
vom

c<T

NUMAI 3 CARTONAȘE GALBENE...
două ori in acest tur 'etapele a 
8-a și a 12-a), care a adus im
plicit mari prejudicii echipei 
sale Sportul Studuenț’sc aflîn- 
du-se în postura de „lanternă" a 
clasamentului „Trofeului (air
play Sportul", tn frunte - for
mația Dinatno. deținătoarea u- 
nul merituos record doar 3 car
tonașe galbene însă și autoarea 
unei la fel de spectaculoase se
rii ...albe, rubrica cartonașelor 
răminînd Imaculată ODt etaoe la 
rînd.

Situația ta „Trofeul falr-play 
Sportul" este următoarea :

ultimele etape ale Diviziei 
au făcut excspțle de la

Nici
A nu _ ___
o nedorită regulă generală, refe
ritoare la starea disciplinară a 
primului nostru eșalon fotbalis
tic. menținută ia același nivel 
îngrijorător privind numărul 
cartonașelor galbene și roșii. Da
că aducem ta discuție numai to
talul cartonașe.or roșii — 14 —
șl avem Imaginea clară a faptu
lui că munca de educație se află 
in suferință, conducerile 
cluburi șl asociații 
neacordînd atenția 
vine acestui atit 
aspect in procesul 
precum și în competiții.
mani este si totalul cartonașelor 
galbene Î51. astfel tacit 77 de 
jucători au fost suspendați auto
mat citi o etapă pentru cumulul 
a două avertismente, constănțea- 
nul Nedelcearu figurînd cu o 
..dublă* datorită celor î carto
nașe galbene din contul său. 
Acest... Hder este urmat de un 
grup de 15 jucători cu cîte 3 a- 
vertismente La activ. Tntr-un cla
sament al etaoelor de suspendare, 
pe prim >le trei locuri, la egali
tate se află echipele Rapid. Oțe
lul șl Sportul Studențesc, eu cite 
6 etaoe. La capitolul Jucători a- 
vertlzațl. pe Drimul loc este 
F.C. Olt, cu 13. urmată de F.C.M. 
Brașov. F.C. Argeș. Rapid Oțe
lul, Sportul Studențesc și A.S.A. 
Tg. Mureș — cîte 10. Un ..lider" 
și la culoarea roșie el fiind 
bucureșteanul Ciueă. eliminat de

unor 
din Divizia A 
care se cu- 
de important 
de pregătire 

Alar- »

nunctaj

G R s P*>
1. DINAMO 3 MU. 285
t. Flacăra 10 * 250

3— 5„ Univ. Cv, 13 — 235
,U* CJ.-N. 13 * 235
SC. Bacău 13 — — 235

6— « F.C. Farul 14 — — 230
Corvinul 14 — 23©
Victoria 12 1 2 230
F.C. inter 9 1 5 230

10. F.C.M Bv 15 — 225
11. Steaua 14 1 2 220

12—14. F.C Olt 19 — 205
A.S.A. 16 1 3 205
F.C Argeș 16 1 3 205

15. F.C. Bihor 15 z 4 ' 200
16. Rapid 18 1 3 195
17. Otelul 17 3 1 165

18. Sp. Stud. 20 3 14 140
•) G — cartonașe galbene. R

— cartonașe roșii, S etape de
suspendare P

/
HunedoA unde Corvinul nu 
e ceea trebuie să fie și unde 
Flacărr°Posește după un se
ver 5-administrat duminica 
trecutj'horului, care nu pri
mise " 10 goluri în 11 par-

DOUA REVELAȚII: F.C. BIHOR Șl A.S.A. TG. MUREȘ!stanța 
stantă.

'T^Wfc^pe^ Sportul Studențesc.

• De ce un junior de ia Universitatea nu poate juca la... Universitatea?

i rCpl _ -• M<c tă.os"T>®.7iiaies că dujmH 
s-au întors Capitală
eu un sever 0-5 cu

Meci de reabilitare — pen- 
tru gazde — și în „Regie" pen- 

p,- ț tru că echipa aceasta (Sportul 
.^••Studențesc), care a promis atit 

’de mult în începutul, de se
zon, a început să-și dezamăe 
gească suporterii și pe noul 
său antrenor, Mircea Dridea, 
coborînd, iată, pe locul 15, 
inadmisibil pentru valoarea io-

si 
tiu 
m. I

s-
;ă.

I
I
I
I

le I
Iul
|o, 
ul

I
Iu- I

raităților
Miui, în Șoseaua 

m9Iare din Capitală. 
y?amo) întîlnește

clasa- 
Ștefan ■ 

Liderul 
twmvj ununeție „lanterna 
șie" (A.S.A. Tg. Mureș). Oas- 

eții au făcut duminică o bună 
repriză secundă cu F. C. Olt, 
au învins cu un scor 
fait, dar cartonașele 
i-au scos din formație 
bo, Botezan și Eros, 
namo (cine îi poate 
îndoială succesul ?) se 
să-și mai rotunjească 
rajul.

La Scornicești, alt

de for- 
galbene 
pe Sza- 
iar Di- 

pune la 
gîndește 
golave-

meci în

Trei rezultate din etapa a 12-a 
au limpezit ta mare măsură si
tuația din prima parte a clasa
mentului Campionatului de spe
ranțe. Cîștigind cu 1—0 la Hu
nedoara, acolo unde puține echi
pe au reușit victorii. Dinamo și-a 
net’zit și mai mult drumul spre 
„titlul de toamnă". Principala sa 
adversară. Universitatea Craiova 
— singura care a reușit să cîști
ge în fata echipei lui Frățilă și 
Bălăci, — pierzînd la Brașov, s-a 
îndepărtat destul de mult de po
ziția nr. 1 a întrecerii. în schimb, 
jucînd foarte tăios, foartș exact 
și cu o dezinvoltură remarcabi
lă F.C. Bihor (antrenor loan

N'aom) a ciștlgat ia Morenl Și 
lat-o acum in ..plasa" liderului.

Pronunțînd numele echipelor de 
mai sus, am enumerat d» fapt 
unele dintre cele mal productive 
centre din fotbalul nostru : pen
tru că, într-adevăr, de la Dina-

Campionatul

speranțelor

1. DINAMO 12 10 1 1 27-1K21
2. F.C, Bihor 12 8 3 1 25-14 18
3. A.SJt. 12 8 0 4 28-23 16
4. Univ. Cv. 12 7 2 3 41-23 15
5. Steaua 12 7 3 2 26- 9 14
«. F.C.M. Bv. 12 5 5 2 24-16 13
1. Oțelul 12 6 1 5 21-18 13
8. F.C. Argeș 12 5 3 4 20-18 13
5. Victoria 12 6 1 5 20-20 13

10. „U" CJ-N. 12 4 3 5 16-24 10
ÎL F.C. Olt 12 3 3 6 16-15 9
12. F C. Inter 12 4 2 6 17-25 8
13. F.C Farul 12 3 2 7 17-20 7
14. Corvinul 12 3 2 7 17-26 7
15. Flacăra 12 3 1 9 15-28 6
16. Rapid 12 2 3 7 13-26 5
17 S.C. Bacău 12 3 1 8 10-24 6
18. Sp. Stud. 12 2 0 10 14-27 4

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MlINE A DIVIZIEI B

03. 
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SERIA I • Poiana Cîmpina — 
Ceahlăul P. Neamț : G. Csel (Tg. 
Mureș) A.S.A. Explorări Cîmpu- 
lung — C.S.M, Suceava : D. Ma
nolo (București). F.C.M. Progre
sul Brăila — F.C.M. Delta Dina
mo Tulcea : Gh. Dumitrașcu 
(Constanța), Aripile Bacău — Po
litehnica Iași : C. Manda (Reși
ța), Unirea Focșani — Steaua 
Mizil : M. Ionescu (Pitești), Me
talul Plopeni — C.F.R. Pașcani: 
V. Cîrnat (Alud). FEPA ’74 Bîr- 
lad — Petrolul Ploiești : C. So- 
rescu (Pitești), Prahova C.S.U. 
Ploiești — Gloria Buzău : M.
Ștefănoiu (Tg Jiu). Partida Și
retul Pașcani — C.S. Botoșani 
(3—1) s-a disputat în ziua de 16 
noiembrie.

I. Ursache (Bacău). Metalul Mija
— Electromureș Tg. Mureș : V. 
Roman (Ploiești), I.C.I.M. Bra
șov — Metalurgistul Slatina : M. 
Nieolau (Bacău). Minerul Motru
— Tractorul Brașov : I. Bălan
(Arad), Dunărea Călărași — Pan
durii Tg. Jiu : AL Ganea (Slobo
zia) F.C.M. Caracal — Dacia 
Pitești : D. Bolintiș (București). 
Chimia Rm. Vtlcea — Electro- 
putere Craiova : L. Pantea
(București) Gaz Metan Mediaș
— Sportul .30 Decembrie" : Gh. 
Iulian (Brăila). Jiul Petroșani — 
C.S. Tîrgovlște : Al. Rolea (Bucu
rești).

(Rm. Vîlcea). A.S.A. Progresul 
Timișoara — F.C. Maramureș 
Baia Mare : I. Tănase (Tirgoviș- 
te). Unirea Alba lulia — Gloria 
Bistriță : M. Badea (Videle), Mi
nerul Cavnic — Dacia Mecanica 
Orăștie : V. Cenușe (Constanța), 
Chimica Tîrnăveni — Politehnica 
Timișoara : N. Bițin (Salonta), 
Avîntul Reghin — C.S.M. Reșița: 
c. c:.l ~ --------------------
mișoara

Bitlan (Craiova). ' C.F.IL Ti- - - ■ - - - - D.
Catrinescu (Ploiești). Gloria Re- 

- ” Ar-
Metalul Bocșa :

SER1A A Ill-a : U.T. Arad —
Strungul Arad : V. Busuioceanu

șița — Armătura Zalău : V. 
găseală (București), Olimpia Satu 
Mare — A.S. ParoșenI Vulcan i 
I. Moraru (Cîmplna).

Meciurile vor începe la ora 11.

mo, Corvlnul. Craiova, Brașov, 
Oradea și-au luat zborul spre 
consacrare numeroase talente, 
multe dintre ele — prin muncă 
serioasă, ambiție șl tenacitate — 
ajungînd oină în vîrlul piramidei 
fotbalului românesc. Exemplele 
sînt prea cunoscute pentru a 
mal reveni asupra lor. Foarte 
puțin cunoscută și de neînțeles 
rămîne însă o problemă pe care 
o punem acum în discuție.

Dialogul nostru cu Nlcolae 
Zamfir antrenorul secund al 
Universității s-a prelungit și a 
ajuns șl la cel mai talentați puști 
de la Viitorul Craiova. „Papa, 
de exemplu, spunea el, e un ata
cant foarte talentat, fn.a. — Papa 
a fost unul dintre cel mai buni 
Jucători în partidele cu Ceho
slovacia ia Alba lulia și Aiud) 
a plecat de la noi. de Ia Uni-

• Partida 
dintre ,U“ ș! 
cheiată la e 
minute (2—2' 
penalty-uri 
0—4).

SERIA A Il-a : Metalul Manga
lia — A.S. Drobeta TT. Severin :

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiutiiiiiiuiniHM <

pȚIONARE A CADRELOR DIN
I împreună cu Consiliul municipal 

sport, sub auspiciile Universității 
leurești, organizează luni 21 noiem- 
sala Dalles, o masă rotundă cu 

o-sportive privind selecția, pregă- 
rrilor sportivi la marile competiții 
la Jocurile Olimpice". Participă : 

f. dr. I. Drăgan, dr. A. Plocșfeanu

\inniiinmimiiniiiininiiiiiiiimitiinrmirriitiiiiii

p.NENTA: BĂILE FELIX
I Băile relix nu este condiționată 

I motiv că aici sînt create toate 
babil indiferent de starea timpului: 
r sînt încorporate unități de ali- 
e agrement și, bineînțeles, bazele

ă :

(mportanți în vindecarea sau amelio- 
htismale, neurologice și ortopedice, 
îutriție.
■sii și agrement.
i această perioadă se acordă redu 
n orice zi solicitată de turiști ; 
nări sau mai mici

■— I

IIJJ
f
I
I
I

ca-
decît seriile ch

i agențiile oficiilor 
iurești, precum și 
aderi și instituții.

județene de lu
de la comitetele

EFORIE NORD, ’MANGALIA
Aceste stațiuni sînt bucuroase de oaspeți și bine pregătite 

să vă primească la cură balneară.
Există stațiuni unde tratamentul afecțiunilor reumatiS; 

male nu are sezon. Eforie Nord șl Mangalia se situează 
printre acestea.

Cu bazele de tratament incorporate în hotelurile de cură, 
cele două stațiuni asigură în acest sezon condiții deosebite 
pentru un tratament eficace cu factori naturali de câră.

Pentru că, nu uitați. Litoralul este un complex balnear 
unic în care,
• apa mineralizată a mării,
• apă sărată — concentrată a lacurilor.
• nămolul sapiopelic

contribuie la refacerea și întăririi sănătății dv.
Posibilități de tratament
Stațiunile au cabinete specializate unde se fac aplicații 

cu nămol cald, bazine cu apă sărată pentru kinetoterapie, 
pesibiatăți pentru electroterapie, saună, băi de plante, săli 
de gimnastică medicală.

PosibilitățUde cazare, masă și agrement
In Eforie Nord și Mangalia cazarea este asigurată în ho

teluri cu un ridicat grad de confort, iar masa se servește 
la restaurant. La rece mar. darea medicului, pjsibiiități de 
meniuri dietetice.

Divertisment —'
O atmosferă calmă și destinsă vă întîmpină in aceste 

stațiuni. Nu lipsesc însă posibilitățile de agrement, din care 
vă reccmandă n cîteva :

— excursii la obiective turistice. renumite. Ia muzee, vi
zionări de spcctaccle de tineret, săli de jocuri mecanice și 
popice.

Agențiile oficiilor județene de turism ale I.T.H R. Bucu
rești și comitetele sindicatului din întreprinderi vă pun Ia 
dispoziție bilete pentru tratament în stațiunile respective.

de la Cluf-Napoca 
F.C.M, Brașov, in

citate după 90 de 
a fost cîstl?ată la 
de F.C. Brașov

versitatea, da’- nu-I putem lua 
în pregătire alături de eei mari 
și nu poate juca la Universi
tatea. Nu-i * **
tul. E greu 
ceva*..-

într-adevăr 
oare că și 
..A" la numai 16 ani ? Asta ca 
să dăm doar un xemplu. oentru 
a nu ne îndepărta prea mult 
de... Craiova.

Laurențru DUMITRESCU
l

dă voie regulamen- 
de înțelees așa

e greu S-a uitat 
Bălăci a ajuns în

DIN IJOSAIIELL COMISIEI DE DISCIPLINA
• In acest an Florin Pamfii 

(Textila Buhuși) a fost de două 
ori suspendat : Intll. pentru In
jurii aduse arbitrului, a fost sus
pendat pe 3 etape. Iar a doua 
oară, ta medul cu Petrolul Mol- 
nești, lovindu-1 cu pumnul. In 
plină figură, pe antrenorul echi
pei oaspe. a fost suspendat pe 
8 etape I Oare așa înțelege Flo
rin Pamfii ... 'progresul T
• Aceeași Întrebare 1 se poate 

pune și Iul Ciueă (Sportul Stu
dențesc), care, nu mai departe 
decît în octombrie, adică luna 
trecută, a fost eliminat de pe 
teren pentru joc brutal, (Comi
sia de disciplină l-a suspendat 
atunci pe o etapă), pentru ea 
duminica trecută, ta Constanța, 
ta meciul eu Farul, protesttad Ia 
o decizie a arbitrului, să 1 se 
arate cartonașul galben, la care 
ducă, în loc să se liniștească, 
să-și vadă <Js Joc. a făcut un 
pas Înainte De drumul Indisci
plinei aductad Injurii arbitrului.

De data aceasta, el n-a mal scă
pat ușor, cu o etapă de suspen
dare. ci va sta pe tușă patru e- 
tape. Dar lucrurile trebuie pri
vite Șl prin altă prismă In mo
mentul ctad s-a nrodus elimi
narea lui Ciueă. scorul era 1—0 
pentru echipa eonstănțeană. iar 
Sportul Studențesc, era departe 
de a depune armele. Dar. ta 10 
oameni... De aceea presupunem 
că Drimll oare vor fl dj acord 
cu cele patru etane de suspen
dare ale Iul Ciueă vor fl cei de 
la Sportul Studențesc.
• Divizia A ne-a oferit, din 

păcate tacă un act de Indisci
plină cel comis de Ciocan (F.C. 
Bihor) care. In replică la o de
cizie a arbitrului, a trimis min
gea. osentatlv ta ... tribună (ne- 
putlnd s-o trimită ta ooaria ad
versă)... Oricum, el a fost sus
pendat pe o etapă.

Tocii BERARIU

CAMPIONATUL DE MINIFOTBAL, EDIȚIA 1989
Singura competiție din tara 

noastră care se desfășoară cu re
gularitate iarna In sală este 
campionatul de mlnifotbal dotat 
cu CUPA SPERANȚELOR. Între
cere rezervată celor mal mid ju
cători legitimați ia cluburile și 
asociațiile din toate eșaloanele 
fotbalului. Este o Întrecere care 
devine tot mai populară șl. bine
înțeles. necesară pentru acești 
foarte tineri jucători în formare. 
Ediția din această iarnă va fl re
zervată copiilor născuti în 1975 și 
1976. iar faza de- zonă a între
cerii este programată in perioada 
5—10 Ianuarie 1989.

înscrierile echipelor (să sperăm 
că nu va absenta nici una dintre

reprezentantele divizionarelor A) 
se va face pină la data de 10 de
cembrie, specificîndu-se catego
ria de vîrstă.

Șl, deși n-ar trebui să mai a- 
mintim (ptnă acum desfășurîn- 
du-se destul de multe ediții), dar 
pentru că s-au creat mereu con
fuzii șl discuții, specificăm că la 
această competiție participarea 
se va face pe bază de legitimații 
tip F.R.F.. eliberate de F.R.F. 
sau C.J.E.F.S.. legitimații cu vîîa 
medicală la zi.

Cîștlgătoarele fazelor zonale la 
cele două categorii de vîrstă vor 
participa 'ia turneele finale oro-, 
gramate în perioada 16—21 ia
nuarie 1989.



Azi și mîine, la arena Voința din Capitală

POPICARI DIN 7 TARIaLA „TROFEUL CARPAȚI"
Ajuns la a 21-a ediție, „Tro

feul Carpați'f la popice va 
reuni, începînd de azi, pe a- 
rena Voința din Capitală, ju
cătoare ți jucători din Bulga
ria, Cehoslovacia, K. D. Ger
mană, Polonia, Suedia, Unga- 
Tia și România. Printre oaspeți 
se află Gabriela Kuchova, Jo
sef Pesta (Cehoslovacia), Gyor- 
gyne Vidacs, Laszlo Nagy (Un
garia). Kristine Baumann, Rai
ner Grunberg (R. D. Germa
nă), Beata Gorezar, Jerzy Szulc 
(Polonia) și alte nume de pri
mă mărime, sportivi partlci- 
panți la C.M. de anul trecut, 
ceea ce ne îndreptățește să 
sperăm că întrecerile se vor 
ridica la o bună cotă valorică. 
Țara noastră va fi reprezen
tată de Doina Tăgean, Adria
na Antonesei, Maria Zsizsik,

Liliana Băjenaru, Carmen Pi
laf, Elena Birnaz, Rodica Ba
ciu, Mihaela Nuță, Stelian Boa- 
riu, Iosif Tismănar, Iuliu Bice, 
Erno Gcrgcly, Ilic Hosu, Vasia 
Donos, Silviu Belivacâ, de fapt 
loturile republicane de seniori. 
Selecționabilii vor fi conduși 
în această competiție de antre
norii Crista Szocs — fetele și 
Koger Cernat — băieții.

în program figurează două 
probe ; individual 100 bile mix
te femei și 200 bile mixte băr
bați șl dublu mixt. Turneul 
individual se va desfășura as
tăzi de la ora 13,30, iar mîine 
(ora SJ30) va avea loc proba 
de perechi mixte. Corpul de 
oficiali va fi condus de arbitrul 
internațional român Ferdinand 
Popescu.

ECHIPA nOMĂNIEI ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA ZI
(UrmC'e itn DGO l)

7 m în minutul 60. Apărarea 
din fața porții a început să 
funcționeze mai exact, iar 
Doiciu, bine „văzută" de Ma"- 
riana Tîrcă, a înscris specta
culos de trei ori pe contraatac. 
Echipa României se distanțea
ză de la 22—16, min. 39. la 
27—17 min. 48, în pofida unei 
rezistențe destul de bune a 
handbalistelor bulgare. Marca
toare: Tîrcă 8 (2 din 7 m),
Coztna 5, Matefi 4, Doiciu 4, 
Mozsi 3, Luca 3, Verigeanu 2, 
Antoncanu 2. Duca 1 pentru 
echipa noastră, respectiv Ba- 
kargicva 7, Mliakova 5, Kira- 
nova 3 Rușinova 3, Ilristova 
2, Atanasova 2, Ituseva 1. Au 
arbitrat foarte bine: Ralf Die
trich Illert și Georg Zier (R.D. 
Germană).

POLONIA — TURCIA 33—21 
(13—9). Simpla privire asupra 
scorului ar putea lăsa impre
sia că handbalistele poloneze, 
indiscutabil superioare adver

sarelor, au... zburdat pe teren, 
Dar numai parțial a fost așa, 
mai exact din minutul 27, cind 
ș-au desprins cu 10—9, înscri
ind apoi de patru ori conse
cutiv (14—9, min 31) șl pină 
la finele meciului. Lubcrcka, 
cea mai bună jucătoare polo
neză, înscriind mult și, în plus, 
punîndu-și coochipierele în 
excelente situații de a fructi
fica. Au înscris: Lubereka 11, 
Tobjasz 8, Osmola 3, Gniedziuk 
3, Sienkiewicz 2, Glazewska 2, 
Malczak 2, Frasczak 1 și Wyrc- 
bck 1, pentru învingătoare, 
respectiv Mualla 9, Sirman 5, 
Filiz. 3, Meltem 2, Ayse 1, 
Sergi 1. Au arbitrat foarte bi
ne: M. Stăncilă și Al. Isop 
(România).

Programul următoarelor două 
zile: SlMBATA, de la ora 17: 
Polonia — Bulgaria și Româ
nia — Turcia; DUMINICA de 
la ora 10,30: Turcia — Bulga
ria și derbyul România — Po
lonia.

EFORTURI CONJUGATE
(Urmare din pag. 1)

OLIMPIADA
DE ȘAH

ATENA, 18 (Agerpres). — La 
Olimpiada de șah de la Salonic, 
după patru runde, a fost zl de 
repaus.

Iată cum arată clasamentele : 
Masculin : 1. U.R.S.S. — 14 punc
te ; 2—3. Bulgaria, Islanda — 12,5 
puncte ; 4—8. Cuba. Ungaria, In
donezia, Olanda, Cehoslovacia — 
12 puncte ; 9—10. România, Da
nemarca — 11,5 puncte : 11—12.
Anglia, Suedia — 11 puncte (1) 
etc. (la turneu participă echipe 
din peste 100 de țări) ; Feminin : 
1. Ungaria — 10,5 puncte ; 2.
U.R.S.S. — 10 puncte (1) ; 3. R.p. 
Chineză — 9.5 puncte ; 4. Polonia 
— 9 puncte (1) ; 5. România — 
8,5 puncte (1) ; 6—8. Cuba. Gre
cia. Bulgaria — 8,5 puncte etc.

0 NOV VIORIE A HOCHEIȘTILOR^WîÂNr

ÎN JRNEULPRIHEJIA" pentru juniori
PRAG. 18 (Agcrcs). In 

faza fii (locurile 1—4) a 
competiț internațitale “e 
hochei gheață pe.ru ju
niori ,,’neul Prietda’*. ce 
se desfără în mat tulte 
rașe diCehoslovacia echip 
România întrecut cu 2—

(°—î, 2—0, 1—0) formația R. D.
Germane. ... 
al Ill-lea 
zultate în 
rile 5—8 :
Coreeană
Bulgaria 5—4.

asigurîndu-și locul 
în clasament. Re- 

turneul pentru loctt- 
Polonia — R.P.D.

â—4, Ungaria —

• Co.rsul de bob_4 per
soane cășurat pe pîtia de 
la Winters (RD-G.) t-a în
cheiat t victoria echbijului 
R. D. Cmane, înregistat cu 
timpul <3:45,84. • Rzultate 
în campatul unional de ho-

chei pe gheață: Gorki — Di 
namo Minsk 4—5 ; Aripile So
vietelor Moscova — Dinamo 
Moscova 4—3; Kiev — Dinamo 
Riga 3—3; Dinamo Harkov — 
S.K.A. Leningrad 2—2.

DOUĂ MĂRTURII »jf
Mai întîl a fost, cu cîteva 

luni în urmă, „cazul John
ston", declanșat de faptul că, 
în plină putere (27 de ani) șl 
îh plină glorie (redevenit 
campion al Angliei cu Liver
pool), Craig Johnston a hotă- 
rît să se despartă de clubul 
din „Anfield Road" și, încă 
mal mult, dc fotbal I S-a re
întors în Australia copilăriei 
sale, nu înainte însă de a de
clara că „pentru mine e ca și 
cînd balonul rotund n-ar mal 
exista ! Patima și interesele 
meschine din campionat, vio
lența suporterilor și gravele 
accidentări, adesea provocate 
cu bună știință, m-au deter
minat să iau această decizie. 
Ea e irevocabilă. Aș minți 
dacă aș zice că, la depărțire, 
mă Încearcă vreun regret. Nu 
simt nimic de acest gen, dar 
e de mirare?! Cui să-i pară rău 
că scapă dintr-o junglă 7 !“. 
Inițial, Liverpool a crezut că 
plecarea lui Johnston '
decît un ifos de vedetă. 
Izbutit însă, deși a tot 
cercat, să-l convingă să-șl o- 
noreze în continuare contrac
tul. drept pentru care (John
ston nedînd înapoi banii în
casați pentru 1988/89) s-a a- 
dresat tribunalului. Nedorită

■y

PENTRU CEL MAI PUTERNiC , 4 4 ROMÂNESC

nu-1 
N-a 
ln-

BELGRAD, 18 (Agerpres). 
în concursul pe echipe din 
cadrul Campionatelor interna
ționale dc tenis de masă ale 
Iugoslaviei, ce se desfășoară la 
Zagreb, selecționata României 
a întrecut cu 3—1 formația Da
nemarcei.

Alle rezultate: Iugoslavia — 
Polonia 3—1; Anglia — Austria 
3—0; Bulgaria 
Franța — Egi 
Malav

„premierăn istoria ca ț se
culară (F Liverpool, atea- 
ză din 1SS a unuia dintre 
cele mai outate eburi de 
pe glob... ’

Preocupă jcum „cazu.pa. 
ganelli", uni la icl de.răi- 
tor, poate ejar mai <ler-,ca. 
tor, intrînd n discuție tju. 
cător, francezul Laurer.oa_ 
ganelli, socotit In urma <.jn 
deceniu „le Mozart du ț. 
ball frangais", „viitorul 
mărul 1 al fotbalului tt< s« 
(„l’Equipe") I Paganelll a . 
butat în prima divizie 
1978/79, la nici 16 ani (țț- 
decembrie 1962), 
se ca un virtuoz; a „un at 
tist inconfundabll”, după ex
presia antrenorului care l-a 
descoperit, cunoscutul Robert 
Herbin. După 10 sezoane pe
trecute in Divizia A (la Saint 
Etienne și Toulon), „le petit 
prodige” s-a retras zilele tre
cute, la capătul unei cariere 
pe cit de strălucitoare, pe atit 
de brusc curmată. „Eu am cre
zut, a .zis el, că fotbalul e 
un joc. M-au învățat că e o 
meserie, orientîndu-mă nu 
spre ceea ce știam să fac. ci 
spre ceea oc, pasămite, tre
buia să fac. Cu timpul, totul 
a devenit prea greu, insupor
tabil”. Mai tranșant s-a ară
tat, pe marginea „testamentu
lui” Iul Paganelll, fostul său 
coechipier Laurent Roussey, 
o altă fostă mare speranță 
neîmplinită (în prezent în 
liga a H-a elvețiană) : „In
tr-un mediu de lupi, atitea 
aspecte ne-au lovit, și pe 
mine, șl pe „Paga”, îneît au 
ajuns să ne doboare. Val nouă 
că n-am putut să trișăm !“.

Două exemple, cel al iul 
Johnston șl cel el iul Paga
nelll, depunînd mărturie des
pre o lume...

Ovidiu IOANIȚOAIA

-0; Belgia

PE SCURT © PE SCU
BOX • BelgianțtJ an Mara

Renard și-a o- .-rftrat titlul de cam
oion eunu- "frean la categoria pană, 
nvlnm"*™11'* prln k-°- k) repri- 'a treia, pe italianul Vincen

zo Limatoia. Meciul a avut loo 
la Salerno (Italia).la Salerno (Italia).

CALArie • Concursul de la 
Maastricht (Olanda) s-a încheiat
cu o probă 
victoria a 
vest-german ___ ___________ __ _
(„Landlord"), cu timpul 'de~:n',CT 
șl zero puncte penalizare. L-a 
urmat olandezul Albert Voorn 
(„Concern") — 45,90 și englezul 
Michael Whitaker („Next") — 
45.93.

HALTERE • După cum se a- 
nunță de la Secretariatul Fede
rației Internaționale de Haltere, 
forul mondial de specialitate a 
suspendat ■ pe o perioadă de 2 
ani pe Mitko Grablev, Anghel 
Ghencev, Andor Szany și Kal
man Csengeri șl pe o durată de 
șase luni pe Fernando M-ariaca, 
toți fiind descalificați pentru do
ping, la ultima ediție a J.O.

HANDBAL • Meciurile dispu
tate în prima zl a turneului in
ternațional masculin de la Haar
lem (Olanda) : Franța — Austria 
17—Io (8—6) : Polonia — Olanda 
32 23 (16—10) ; Cuba — Bulgaria 
28—25 (13—13).

de obstacole, in care 
revenit sportivului 

Ludger Beerbaum

mult. „Mal sigură este 
parea lui Murariu", ni 
de înțeles, ceea ce va 
foarte mult, avtnd un conducă
tor ds joc experimentat, cu mult 
spirit de dăruire. O convingă
toare prestație a avut-o Clorăscu, 
alături de Orolan/ pe care I-am 
dori ceva mal mobil. în linia I 
I.eoute se impune prin dirzenle, 
ca șl Gh. Ion, la talonaj. Mal 
sînt cîteva soluții de găsit la 
care se așteaptă răspuns din 
partea jucătorilor Hodorcă. Chl- 
rilă. Moțoc, Csoma, Dumitrescu, 
Rațlu și Man.

Clteva scurte opinii șl ale ju
cătorilor. ȘUGAR: „Mă simt In 
formă. Prezența intre tricolori ar 
Însemna meciul vieții mele !“ ; 
LUNGU : „Cred ta ambiția echi
pei de a realiza un meci la înăl
țimea adversarilor, fie el și 
rugbyșlll francezi" ; DUMITRAȘ: 
„Dorim să ne afirmăm, din toată 
inima, să arătăm că am fost ș! 
rămînem puternici" ; LEONTE : 
„Rezultatul meciului cu Franța se 
va decide — ca și în alte ocazii — ■ 
pe înaintare, unde nu acceptăm 
nici o greșeală*.

Duminică, un nou test 
„Steaua" (orele 14.30).

partiel- 
s-a dat 
însemna

plomb, cu o bună orientare tac
tică. cu mult curaj. Perechea de 
centri Lungu — Fulina pare a fi 
cea mal apropiată de cerințele 
meciului cu Franța, cu toate că 
nici Sava, în vizibilă integrare 
cu lotul, nu este de neglijat. 
Pentru „uvertură*. Ignat, cu șu
turile sale lungi (dar cu mal pu
țină precizie ca transformer ; ar 
mai fl timp să arate tot ce știe!) 
rămîne în atenția antrenorilor, 
dublat — la nevoie — de Domo- 
coș, jucător cu resurse mal mari 
decît cele arătate tn meciurile 
de pregătire. Pentru postul de 
mijlocaș la grămadă Neaga se 
anunța a n „solist", s-ar impune, 
totuși, să manifeste un plus de 
spontaneitate, element definito
riu pentru acest- post de mare 
răspundere.

Soluții ș* caută în continuare 
pentru pachetul de Înaintași. O 
certitudine ar fi Dumitraș. Dar, 
unde 7 în linia a IH-a (nr. 8) 
sau în a II-a 7 Apoi, Șugar, care 
— cum am subliniat — cores
punde exigențelor. Pentru linia 
a in-a pot intra In discuție șl 
Murariu, și Doja, în cazul feri
cit în care dr. Marian Angheles- 
cu va reuși să-i recupereze, după 
accidentările suferite nu de

(28 la număr, completat cu alțl 
cițlva, printre care și fostul că
pitan al naționalei, Mircea Pa- 
raschlv...) care au sporit apeti
tul de exprimare al jucătorilor, 
dorința fiecăruia de a se afla 
cit mal aproape de cerințele di
ficilului meci cu reprezentanții 
„cocoșului galic”. Poate de aici 
81 abundența acțiunilor ofensive, 
bine concepute (s-au înscria nu 
ma! puțin de 10 sseurl !), acura
tețea unor faze, tn special acelea 
din care s-a șl finalizat, cu o 
contribuție remarcabilă a Iul Șu
gar. Dumitraș, Răcean șl Toader, 
care r._ —'*----------------
terenului (nu 
vizau spațiul lor 
care). pe fondul 
gătlrl fizice si a 
else la TOATE 
struct! ve. Modele_____ __  _
de aderare la ldeea cristalizării 
unei formații puternice, așa cum 
se dorește si așa cum este posi
bil.

• După opinia noastră, 
ca fundaș constituie o 
șl, la fel, Răcean pentru 
aripile de „trelsferturi”. 
cători cu start sigur, cu

•••••••••••••
• 30 DE DIFERITE AMBARCAȚII 

din mal multe țări de pe glob, au par
ticipat, recent. In Marea Baltică, la o 
regată de yachting, organizată cu prilejul 
Festivalului nordic al păcii și prieteniei • 
cupa mondiala la schi trebuia să-și 
înceapă lungul periplu prin întrecerile de 
la Las Lenas. în Argentina, la 10 șl 13 
august. Concursurile au fost însă contra
mandate. astfel că cele două probe de 
coborîre au fost reprogramate la 3 de
cembrie. la Val-d’ Isâre (Franța) șl . la 
13 ianuarie, la KltzbUhel (Austria). Ni
mic nu se pierde... totul se transformă t 
• UN NOU RECORD AFRICAN la 100 m 
femei a înregistrat nigerianca Mary Onyall 
(20 ani) cronometrată ta 11,08 s • IN 1983 
SE VA DESFASURA la Karlsruhe, în R. F. 
Germania, o nouă ediție a Jocurilor Mon
diale. un fel de... Olimpiadă a sportu
rilor neolimpice : culturism. înot subac
vatic. korfbaî. ciclism artistic, petanque, 
patinaj pe role (artlstlo și viteză), trage
rea frtnghiei. schi nautlo eto. • DIN 
PROGRAMUL campionatelor mondiale u- 
nlversitare din 1988 a mal rămas de dis
putat doar întrecerea de judo, care va 
avea loo Ia Tbilisi. între 19 si 23 decem
brie • tN LUNA IANUARIE, la Campio
natele Mondiale de schi nordic, la Lahtl. 
tn Finlanda, organizatorii competiției, cu 
sprijinul f.i.s. și al Comisiei medicale a 
C.I.O. vor efectua, th premieră, controale 

. aie stngelui. Se urmărește Drin acestea ca

au acoperit zone largi ale 
numai cele care 

strict de miș
unei bune pre- 
partldpăril de- 
acțlunlle con- 
de comportare.

Toader, 
soluție, 

una din 
Doi ju
muli a- • • • • •

pe
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Romeo VILARA

Chorzow
— Slask 
Zabrze — 
Jagelonia

21 p șl Dundee 
• REZULTATE 
finală (meciuri 
Poloniei" : Po- 

Ruch

• MECIUL pentru „Cupa inter
continentală", ce se va disputa la 
11 decembrie, la Tokio, între e- 
2—„ —- Montevideo șl

va fi arbitrat 
Juan Carlos 

la tușe de co- 
Diaz și brazl-

chipele Nacional 
P.S.V. Eindhoven, 
de argentinianul 
Loustau, secundat 
lumbianul Jesus . ____
lianul Jose Roberto Wright. • 
JOCURI restante în campionatul 
R.F. Germania : Mannheim — 
Hanovra 1—1. Bayern Munchen

v.f.B. Stuttgart 3—3, Frank
furt — Kanlsruhe 1—0, Kickers 
Stuttgart — Bremen 0—6. F. C. 
Koin — Leverkusen 3—0, Uer- 
dlngen — F.C. Kalserslaut jrn 3—X 
Clasament : 1. Bayern Munchen 
— 21 p ; 2. V.f.B. Stuttgart — 18 
p ; 3. Bremen 17 p. • ÎN SCO-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
sportivilor să nu 11 se mai facă trans
fuzii de singe, considerate și acestea ca... 
doping I • SPANIOLUL INAKI PERU- 
BENA, participant la Jocurile de forță 
ale bascilor, a reușit un rezultat excep
țional. Stind ta genunchi el a ridicat pe

umăr un bloc de piatră cîntărlnd 306 kg I 
Rezultatul constituie un nou record mon
dial al acestei probe. Este, desigur, inte
resant de știut cite kilograme ar ridica la 
haltere acest autentic Hercule 7 • PRO
FESORUL FRANCEZ Maurice Allais, lau
reat al Premiului Nobel pentru economie 
pe anul 1988. Înoată în fiecare dimineață 
5—600 metri. Trebuie Insă avut in vedere 
că Allais este in vîrstă de 77 ani... • A 
Încetat din VIATA faimosul pugilist 
american de culoare Henry Armstrong, tn 
vîrstă de 75 ani. Armstrong a fost singu
rul boxer profesionist care a fost cam
pion mondial concomitent, la trei cate
gorii : pană (1937). ușoară șl semlmijlocte 
(ambele în 1938). în decurs de 15 ani

a obținut 181 de victorii (100 dintre ele 
înainte de limită I). 8 meciuri Ie-a în
cheiat la egalitate șl a pierdut doar o 
singură partidă 1 Faimosul sportiv care, 
în zilele sale de glorie, a cîștigat suma 
importante a sfîrșit, ca atîția alții ca el, 
într-o serioasă „jenă* financiară, pensia 
sa mizeră flindu-i absolut Insuficientă, 
înaintea decesului Armstrong suferea de 
pneumonie, anemie, malnutrlție 1 • ÎN
TRE 20 ȘI 24 NOIEMBRIE, pe Rio Balsas, 
în Mexic, se va desfășura tradiționalul 
„maraton” de canotaj. La startul cursei 
care va măsura 640 km se vor alinia peste 
100 de ambarcațil din Argentina, Canada. 
Noua Zeelandă. Statele Unite șl, bineîn
țeles, Mexic • IN CADRUL UNUI MECI 
DE fotbal oarecare. Bavilliers — Au- 
dlncourt jucătorul Bernard Meyer nemul
țumit de o decizie a arbitrului, l-a lovit ! 
Biroul ligii de fotbal Franehe-Comtă a 
analizat situația șl a decis o suspendare 
pe 15 ani a jucătorului respectiv, adică 
plnă în anul 2003 I • JOCURILE SPOR
TIVE BOLIVARIENE se vor desfășura anul 
viitor. în perioada 14—29 ianuarie, la Ca
racas. Pînă în prezent și-au anunțat par
ticiparea sportivi din Bolivia. Ecuador. Co
lumbia Panama, Peru, șl Venezuela. în 
programul competiției sînt înscrise între
ceri de atletism, natațle, canotaj, ciclism, 
box, volei, baschet etc.

••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••

ZURICH, 18 (Agcrpres) 
Comisia de disciplină a Uniu
nii Europene de Fotbal a de
cis ca meciul Galatasaray Is
tanbul — Neuchatcl Xamax, 
disputat la Istanbul și ciștigat 
de fotbaliștii turci cu scorul 
de 5—0 să se rejoace, intrucit 
in timpul partidei spectatorii 
au aruncat cu obiecte în te
ren, rănind un jucător elve
țian. După cum se știe, Ga
latasaray se calificase pentru 
sferturile de finală ale Cupei 
Campionilor Europeni. Clubul 
din Istanbul are dreptul 
facă apel ta decurs de 
zile. în cazul că decizia 
rămîne definitivă, meciul 
va rejuca pe un teren neutru 
Înainte de 1 ianuarie 1989.

TIA, echipa Glasgow Rangers a 
învins cu 3—1 formația Hamil
ton iar Aberdeen a dispus cu 1—0 
de echipa F.C. Dundee. După 15 
etape, în clasament conduc s 
Glasgow Rangers — 24 p, urmată 
de Aberdeen — ’ “
United — 18 p 
în sferturile de 
tur) ale „Cupei 
gon Szczecin — 
3—3, G.K.S. Katowice 
Wroclaw -3—1 Gornik 
Legia Varșovia 2—3, . _
Byalistok — Baltik Gdynia 0—0. 
Partidele retur stat programate la 
27 noiembrie.
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