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Intr-o atmosferă de vibrant patriotism revoluționar, 
dind expresie angajării depline pentru devenirea 
comunistă a patriei, unității de nezdruncinat a poporului 
nostru in jurul partidului, al secretarului său general,

5i/6 președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, ieri s-au deschis

* LUCRĂRILE COMUNE ALE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, CONSILIILOR Șl BIROURILOR
EXECUTIVE ALE ORGANISMELOR DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-
REVOLUȚIONARE
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Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au început, 
luni, 28 noiembrie, în Sala Pa
latului Republicii, lucrările co
mune ale Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, consiliilor și birourilor 
executive ale organismelor de
mocrației muncitorești-revolu- 
ționare și organizațiilor de 
masă și obștești.

La lucrări participă membri 
ți membri supleanți ai Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român și ai Comisiei 
Centrale de Revizie, membrii 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, ai Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale, Consiliului Na
țional al Științei și Invățămîn- 
t ui ui, Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, ai birouri
lor executive ale Consiliului 
Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, Comitetu
lui pentru Problemele Consi
liilor Populare, Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Consi
liului Național al Femeilor, 
Consiliului Sanitar Superior, 
membri ai Birourilor Comitetu
lui Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 
din România, Consiliului Na
țional al Organizației Pionieri
lor, membri ai conducerilor 
uniunilor de creație, cadre de 
conducere din presa centrală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat, la sosirea in sa

SI ORGANIZAȚIILOR DE MASA Șl
lă, cu multă căldură șl Însufle
țire, eu puternlo entuziasm, eu 
manifestări de profundă dra
goste, de Înaltă stimă și pre
țuire.

Împreună eu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eu tovarășa Elen* 
Ceaușescu. ta prezidiu au lnat 
loe membri și membri suple
ant! ai Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.CJt- 
secretarii Comitetului Central al 
partidului, membri al consili
ilor șt birourilor executive ale 
organismelor democrației mun- 
citorești-revoluționare șl orga
nizațiilor de masă șl obștești, 
membri de partid eu stagiu din 
Ilegalitate.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu 
a deschis lucrările comune ale 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
consiliilor și birourilor execu
tive ale organismelor democra
ției mundtorești-revoluțlonare 
și organizațiilor de masă și ob
ștești.

A fost adoptată in unanimi
tate următoarea ordine de zi:

1. Stadiul actual al societății 
socialiste românești șl perspec
tivele dezvoltării sale viitoare, 
perfecționarea conducerii coo- 
nomlco-sociale, dezvoltarea de
mocrației muncitorești-revoluți- 
onare: rolul statului șl al orga
nismelor democratice. Creșterea 
rolului Partidului Comunist 
Român șl activitatea ideologi
că, polltico-educativă, ridicarea 
nivelului de cunoaștere științi
fică, de eultnră, a conștiinței 
revoluționare. Raportul de for
țe șl caracteristicile fundamen
tale ale situației internaționale.

2. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România in anul 1989.

3. Proiectul Planului de des- 
voltare a agriculturii. Industriei 
alimentare, silviculturii și gos
podăririi apelor in anul 1989.

4. Proiectul Planului financiar 
centralizat al activității eco- 
nomlco-sociale și proiectul Bu
getului de stat pe anul 1989.

5. Programul privind autocon- 
dueerea și autoaprovizionarea 
pentru asigurarea bunei apro
vizionări a populației cu pro
duse agroalimcntare și bunuri 
industriale de consum pe a» 
nul 1989.

întâmpinat cu urnle ți ovații, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general ol Partidului 
Comunist Român, președintele 
Repub&cii Socialiste România, a 
prezentat expunerea cu privire 
la „Stadiul actual al societății 
socialiste românești ți perspec
tivele dezvoltării sale viitoare, 
perfecționarea conducerii eco- 
nomico-sociale, dezvoltarea de
mocrației muncitorețti-revolu- 
ționare ; rolul statului ți al 
organismelor democratice. Creș
terea rolului Partidului Comunist 
Român ți activitatea idsologicâ, 
pobtico-educativâ, ridicarea ni
velului de cunoaștere științifică, 
de culturâ, a conștiinței revo
luționare. Raportul de forțe ți 
caracteristicile fundamentale ale 
situației internaționale*.

întreaga țară a putut urmă
ri Expunerea secretarului ge
neral al partidului, președin

tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin inter
mediul transmisiei directe la 
radio șt televiziune.

Amplă și profundă analiză 
științifică a dezvoltării socie
tății noastre socialiste în eta
pa actuală și în perspectivă, a 
evoluțiilor și fenomenelor ce 
au loc pe plan internațional, 
contribuție de inestimabilă va
loare la îmbogățirea tezaurului 
politico-ideologic al partidului, 
a teoriei și practicii revoluțio
nare, magistrala Expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a fost urmărită cu cea mal 
mare atenție, cu larg interes 
și deplină aprobare.

Dlnd expresie voinței tuturor 
participanților la plenara co
mună și pornind de la însem
nătatea istorică a orientărilor 
și aprecierilor cuprinse în Ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul genera! 
al partidului, președintele 
Republicii, in cadrul plenarei, 
tovarășul Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. a 
propus ca acest strălucit docu
ment să fie adoptat ca program 
de muncă și acțiune revoluțio
nară al partidului, al întregu
lui popor, să stea la baza' În
tregii activități de pregătire și 
desfășurare, în cursul anului 
viitor, a Congresului al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român, 
a noului plan cincinal 
1991—1995 și a programului de 
dezvoltare, pînă in anul 2000, 
a României socialiste.

Participant!! au primit cu 
entuziasm și deplină aprobare 
această propunere, rcafirmînd 
cu putere adeziunea fierbinte

OBȘTEȘTI
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la ideile și orientările de ex
cepțională însemnătate teoretici 
și practică cuprinsa ia Kxpw- 
nere* tovarășului Nicola* 
Ceaușescu, hotărlrea fermă da 
a acționa, în spirit revoluțio
nar. pentru transpunerea na- 
abătută în viață a acestora.

In cursul după-amiezil, lucră
rile plenarei comune i-a« des
fășurat In consilii pe domeoS 
de activitate; Consiliul pentru 
planificare șl baza de materii 
prime, combustibil șl energlej 
Consiliul pentru industria me
talurgică și construcții de ma
șini; Consiliul pentru industria 
chimică, petrochimică și ușoa
ră; Consiliul pentru construcții 
industriale și materiale de con
strucții; Consiliul pentru trans
porturi și telecomunicații; Con
siliul pentru problemele activi
tății economico-financiare, a- 
plicarea consecventă a noului 
mecanism economic și autoges- 
tiunii; Consiliul pentru proble
mele . autoconducerii și auto- 
aprovizionării și ridicarea nive
lului de trai al oamenilor 
muncii; Consiliul pentru rela
ții economice externe șl coope
rare internațională.

A avut loc, de asemenea, șe
dința Biroului Executiv al Con
siliului Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Ape
lor, birourilor executive ale or
ganelor centrale componenta.

Lucrările comune ale Plena
rei Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, consi
liilor și birourilor executive ale 
organismelor democrației mun- 
citorcști-revoluționare și orga
nizațiilor de masă și obștești 
continuă.



IN întreaga țara continua întrecerile sportive
DEDICATE ANIVERSARII MARII UNIRI DE LA ALBA IULIA

Continuă, în întreaga țară, entuziaste acțiuni sportive de masă 
dedicate aniversării Marii Uniri de la Alba Iulia. Iată cîteva 
dintre corespondențele primite la redacție

VRANCEA. în organizarea 
C.J.E.F.S., a organelor și orga
nizațiilor cu atribuții în dome" 
niul sportului, în județ au 
avut loc numeroase acțiuni de
dicate aniversării Marii Uniri. 
La atletism (cros) pe locul I 
s-au clasat reprezentanții Șco
lii nr. 1 Odobești (clasele V— 
VI), Școlii nr. 5 din Focșani 
(clasele VII—VIII), Liceului nr. 
1 Adjud (clasele IX—X) și Li
ceului nr. 2 din Focsani (cla
sele XI—XII).

O reușită întrecere atletică 
a avut loc și la Panclu, avind 
ca participanți oameni ai mun
cii din întreprinderea locală, 
Tricotex, dar și din alte așe
zări vrîncene — 
Focșani, precum 
Sibiu și Galați.

Menționăm, în 
Sala sporturilor 
s-a dat startul într-o 
tie de minifotbal, cu 
de echipe reprezentînd unități 
economice, iar în diverse așe-

din Adjud și 
și sportivi din

fine, 
din

cA . In
Focșani 

competi- 
peste 40

zări rurale (la Gugeștl, Tătăra- 
nu, Sihlea, Vidra, Soveja ș.a.) 
au loc, de asemenea, o serie de 
concursuri și competiții dedi
cate aceluiași eveniment.

BUCUREȘTI. Unitate de în- 
vățămînt fruntașă în activitatea 
sportivă de masă, Școala nr. 
191, situată în cartierul Drumul 
Taberei, a fost gazda unor fru
moase întreceri sportive (cro
suri, concursuri de tenis de 
masă, meciuri de minifotbal 
etc.), inițiate de unitatea de 
pionieri, în colaborare cu cate
dra de educație fizică 
Elena Roșu și prof. 
Avram). Printre 
Mihaela Neacșu și Răzvan 
dose, precum și colectivul 
sei a VIII-a Ă. (Bogdan 
MAȘ, coresp.).

BRAȘOV. Badmintonul, 
mură de sport dintre cele prac
ticate mai recent în localitate, 
s-a aflat în prim-plan prin in
termediul unei reușite întreceri 
dedicată aniversării Marii U-

(prof. 
Vîorel 

evidențiați, 
Tu- 
cla- 
TA-

ra-

• Pe locul

tn competițiile divizionare de baschet

niri. Au luat parte — alături 
de sportivi din oraș și județ — 
mulți alții din diverse locali
tăți ale țării (Timișoara, Bucu
rești, Reghin. Tg. Mureș, O- 
nești etc.). Organizarea — ex
celentă, prin conlucrarea din
tre C.J.E.F.S. și Comitetul ju
dețean U.T.C. Loc de desfășu
rare, Sala Polivalentă.

Să consemnăm și ocupanții 
locurilor pe podium: FETE, 
simplu: 1. Erica Stich — Tg. 
Mureș, 2. Cristina lonescu — 
București, 3. Liliana Soveja — 
Onești, dublu : 1. E. Stich+E. 
Nagy—Tg. Mureș, 2.L. Soveja + 
M. Olaru — Onești, 3.1. Sandor+ 
E. Ceaușan — Timișoara. BĂ
IEȚI, simplu: 1. FI. Banu 
Timișoara. 2. I. Balasz 

I. SelegeanuMureș, 3.
mișoara ; dublu : 1. FI Banu+I. 
Selegean
Balasz-I-I.
3. I. Daia I P. Cretn 
rești. DUBLU MIXT :
Stich + I. Balasz — Tg. Mu
reș, 2. Irina Sandor+Fl. Banu 
— Timișoara, 3. Maria Vasiîe+ 
Ion Selegean — Timișoara.

— Timișoara, 2. I. 
Both — Tg. Mureș.

- Bucu-
1. Erica

Un nou succes al sportului de masă
xm

EDIȚIA JUBILIARA (a XX-a) A CAMPIONATULUI
NATIONAL SĂTESC DE TRÎNTĂ
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I, reprezentanții județului Vîlcea, care au 
obținut 3 titluri de campioni

In organizarea excelentă a 
Comitetului județean Vîloea al 
U.T.C. și C.J.E.F.S., la Rîmni- 
cu Vilcca a avut loc finala pe 
țară a celei de a XX-a ediții a 
Campionatului Național Sătesc 
de trîntă, dotat eu „Cupa 
U.T.C.", întrecere înscrisă sub 
genericul Daciadei. Cei peste 
250 de sportivi, reprezentînd 
toate județele țării, au oferit 
— timp de două zile — dispute 
de bun nivel tehnic, deosebit 
de apreciate de numerosul pu
blic prezent în Sala Sporturi
lor din localitate. O frumoasă 
impres’e au lăsat-o voinicii din 
județul Vîlcea, care au cuce-

rit trei titluri, precum și cei 
din județele Bistrița-N'ăsăud și 
Mehedinți, cu două și. respec
tiv, un titlu cîștigat. Lăudabil 
s-au prezentat și reprezentanții 
județelor Vrancea, Brașov și 
Cluj, care, s-au ,,bătut“ cu 
multă ardoare pentru un loc cit 
mai bun în întrecere, în pers
pectiva de a deveni luptători 
la „libere" sau la greco-ro- 
mane.

Iată primii trei clasați, pe 
categorii, cărora li s-au oferit 
premii, diplome și, evident, 
primilor, titlul de campioni: 
cat. 56 kg: 1. Cornel Andriuc 
(Mehedinți), 2. Robert Peter

—-----————■■ . ————

„VLĂSTARELE" UNE! PEPINIERE VRÎNCENE

(Mureș), 3. Petru Vîlcan (Vîl
cea); cat. 62 kg: 1. Adrian Cul
că (Vîlcea). 2. Nicolae Dumitru 
(Vrancea), 3. Adrian Goaga 
(Prahova); cat. 68 kg: 1. Za- 
haria Archinrdean (Bistrița-Nă- 
sâud), 2. Lucian Lucanu (Vran
cea), 3. Nicolae ~ 
hova); cat. 76 
Buga (Vîlcea), 
(Brașov), 3.
(Vrancea) ; cat. 
niel Vertic ", 
2. Mihai Stoica (Vîlcea), 3. Flo
rin Creiner (T.mis); cat. +87 
kg: 1. Nicolae Vi’cu (Vîlcea), 
2. loan Mtircșan (Cluj), 3. Dra
gan Boghicieniei (Timiș) 
Mihai Caravan (Gorj).

Clasament pe județe: 1. 
cea, 2. Bistrița-Năsăud, 3. 
hedinți.

Organizatorii au oferit 
premiu special, lui Petre 
can (Harghita), cel mai 
sportiv al competiției. 
Dragomir ROȘIANU, coresp.

Pavelescu (Pra- 
kg: 1. Lucian 
2. Nicu Ene 
Radu Bădica 
87 kg : 1. Da- 

(Bistrița-Năsăud),

Si
Vîl-
Me-

un 
Vîl- 

tînăT

U“ A CÎȘTIGAT DETAȘAT DERBYUL CD VOINȚA BU
Amănunte de Ia meciurile des

fășurate în cadrul etapei a IX-a 
a Campionatelor 
baschet :

V»

Naționale de

FEMININ

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA — VOINȚA 
C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 84—68. Der
byul Diviziei A a fost onorat pe 
deplin de ambele formații, care 
au luptat mult pentru victorie 
și au practicat un joc spectacu
los, răsplătit deseori cu aplauze 
de numerosul public. Campioa
nele țării au fost permanent în 
prim-,plan, superioritatea lor fi
ind determinată de apărarea a- 
gresivă practicată, cu Ildiko Ma- 
nasses (cea mai bună de pe te
ren), Virginia Popa și Paula Mi- 
săilă permanent active, tntercep- 
tînd multe mingi, fructificate cu 
predilecție de Aurora Dragoș și 
aceeași Manasses. Scorul a evo
luat tot timpul în favoarea clu- 
jencelor : 19—7 (min. 9), 23—15
(min. 13), 55—37 (min. 23). Oaspe
tele au încercat să contracareze 
printr-un joc pozițional (în care 
prestația cea mai bună au a- 
vut-o Luminița Ciocan. Roxana 
Ștefan și junioara Svetlana Si- 
mion, ultima fiind o reală re
velație), dar nu au Izbutit de- 
cît . să limiteze proporțiile sco
rului. Menționăm că din forma
ția Voinței a lipsit Elena Vasile 
Au înscris : Manasses 19, Dra
go? 17. Kiss 16, Popa 11, Enyedi 
6, Misăilă 4. Veres 6, Moroșan 5 
pentru „U“, respectiv Stefan 17, 
Ciocan 17, Simion 16, Jugănaru 5, 
Filip 5, Borș 2, Urogdi 2, Cocîr- 
lan 4. Arbitri : R. Stănciulescu si 
N. Gali.

Mircea RADU, coresp.

? -- - —' — —
ficiind în schimb de 12 aruncări 
libere, dintre care a transformat 8). 
Mai notăm că au fost eliminate 
pentru 5 greșeli personale : Bidu- 
ianu, Cristescu, Iancu, Huțan și 
Zahiu de la Rapid, Nițulescu, 
Manea și Preduțoiu de la Chi
mistul. Au înscris : Marina 32, 
Popa 22 (4X3 p), Biduianu. 13,
Cristescu 11, Iancu 2, Zahiu 2 

respectiv Barbu 
Manea 13. L. Nițulescu 11, 

>, Sacerdoțeanu 3, Pre- 
Stocheci 2. Arbitrii M.

I. Varga au alternat 
de arbitraj competent 
de nesiguranță, in 
aprecierea greșelilor

------- 11, 
pentru Rapid, 
38, 
lonescu 6, 
duțoiu 1, 
llodrea și 
perioadele 
cu unele 
special în 
personale.

Dumitru STĂNCULESCU

Celor eaie răsfoiesc buletinele 
eu rezultate tehnice ale competi
țiilor republicane de gimnastică 
din acest an nu le poate scăpa 
amănuntul că, la categoria a 
IV-a, topurile au mereu în frun
te sportive legitimate la Clubul 
Sportiv Școlar de gimnastică din 
Focșani. La finala Campionatului 
Republican al cluburilor sporti
ve școlare, disputată la CIuj-Na- 
poca Gina Gogean s-a impus 
atlt la Individual compus, cit șl 
în trei finale 
Grațiela Lazăr 
cui al treilea 
finala pe țară 
Republican de 
de municipiul 1 
pat locul I la individual compus 
și în două finale, Grațiela si- 
tuîndu-se de trei ori pe locul al 
doilea. Dacă vom mai adăuga 
amănuntul că o altă sportivă 
vrineeană, Angela Ghimpu, a o- 
cupat locul 12 la individual com
pus, concluzia apare firească șl la 
tndemîna oricui : la C.S.Ș. Foc
șani se muncește bine, cu eficien
ță. Eficiență atestată. între ăltele, 
și de rezultatele anterioare obți- - 
nute de Ștefnnia Marin, partici
pantă în 1982 la Camrv^na+ele 
Europen-e de Junioare. Mariana 
Tudor, pînâ de curînd componentă 
a lotului nostru reprezentativ. 
Diana Bostan, selecțîonatâ în mal 
multe rînduri în lotul reprezen
tativ de junioare, ca șl de suc
cesele Lilianeî Moldoveanu în di
verse întreceri naționale. Și lată 
că acum o altă generație de 
lente autentice se afirmă din 
în ce mai viguros. Semn

. Focșan’u! este hotărît ca șl 
aici înainte să aibă 
spus în gimnastica 
mlnlnă.

Pe Sergiu Popa, _ ______  ,_
pasionat profesionist al gimnas
ticii. care. împreună cu sofia «a, 
Tatiana Popa, a pus practic, 

r 
j

I i f
I (
J j { u

pe aparate. Iar 
• s-a situat pe 1O- 

la Individual. în 
a Campionatului 
Junioare, găzduite 

Bacău, Gina a ocu-

un cuvint 
noastră

entuziast

ta
ce 
că 
de 
de 
fe-

si

bazele gimnasticii in orașul de 
pe Milcov, l-am întilnit recent, 
la finalele Campionatului Repu
blican al junioarelor, in postura 
în care este cunoscut șl apre
ciat în gimnastica noastră femi
nină, aceea de „om în arenă", 
alături de gimnastele focșenene, 
însoțindu-le și aslstîndu-le schimb 
cu schimb. L-am rugat să facă 
unele aprecieri pe marginea ac
tivității de Ia C.S.Ș. „Avem In 
pregătire două echipe de cate
goria a IV-a, 
și-au dovedit 
tatea pe plan 
tele din acest 
In acest sens.
Maria Ferenț , 
ajut și eu atît cit Îmi 
timpul liber) alcătuiesc 
cuplu valoros, care se comple
tează excelent tn activitatea coti
diană. Ceea ce aș dori să subli
niez este faptul că la noi, la 
Focșani, gimnastica se practică 
cu multă plăcere șl nu puține 
sînt fetițele noastre care vin dls- 
de-dimineată Ia sală de Ia dis
tanțe apreciabile, fără a-și pre
cupeți nici un efort fn dorința 
lor de a fi bune atît ia gim
nastică, cit și la învățătură. Ac
tivitatea este astfel organizată 
Incit să lansăm mereu noi ta
lente. Jenica și Mihal Stăneu- 
lescu au fn pregătire fetițe din 
clasele i și a Il-a, profesoarele 
Elena Arglnteanu șl Adriana Les- 
covar lucrează pentru selecție, 
iar după doi ani cele mai bune 
dintre fete sînt preluate de cei
lalți antrenori, care le cizelează 
șl perfecționează măiestria. Con
siderăm că e bine așa“.

fntr-adevăr, e bine, de vreme 
ce rezultatele sînt atlt de spec
taculoase, de promițătoare In 
perspectiva marilor obligații ale 
gimnasticii noastre feminine.

Constantin MACOVEI

la fiatiiioarul „23 August'

ÎNTRECEREA JUNIORILOR I
ne-a spus el, care 
deja competitivi- 
național. Rezulta - 
an sînt elocvente 
Tatiana

(pe care
Popa și 
lc mai 
permite 

deja un

LA HOCHEI
Pe patinoarul „23 August" 

din Capitală se desfășoară în
trecerile turului al III-lea al 
Campionatului Republican de 
juniori I la hochei, cu partici
parea formațiilor din prima 
grupă valorică: C.S.Ș. Miercu
rea Cine, C.S.Ș. Gheorgheni. 
C.S.Ș. 2 Constructorul Galați $i 
C.S.Ș. Triumf București.

REZULTATE: Miercurea Ciuc 
— Galați 6-4 (î-0, 3—2, 2—2). 
Gheorgheni — Triumf 8—1 
(2—1. 4—0. 2-0). Gheorgheni — 
Galați 6—0 (1-0, 1—0, 4—0).
Miercurea Cuc — Triumf 4—2 
(2—0, 1—1, 1—1).

Astăzi partidele au loc de la 
orele 8 și 10,30, rmercurj e zi 
de pauză, joi meciurile se dis
pută de la orele 8 și 17,30, iar 
vineri si sîmbătă — de la orele 
9 și 11,15.

DE LA I. D. M. S
I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștință celor interesați 

că magazinele auto I.D.M.S. livrează numai oină la data de 30 
noiembrie 1988 autoturisme DACIA berlină și break, cum
părătorilor care au banii depuși la CEC în cont pentru au
toturism anterior datei de 31 decembrie 1984.

La livrarea autoturismelor, cumpărătorii trebuie să pre
zinte, In mod obligatoriu, comunicarea cu numărul de or
dine pe tară.

Vînzările se efectuează In funcție de stocul de autoturis
me si capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin 
(conform arondării teritoriale a județelor de domiciliu ale 
cumpărători lori.

Informații suplimentare ae pot obține de la toate maga
zinele aut* LD M.S. •( la telefonul 11.39.50 — lnt. 121. 
11» Si 17».

iJ J jI

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE — 
VOINȚA BRAȘOV 86—73. In mod 
surprinzător, meciul a fost la 
discreția gazdelor, care, foarte 
ambițioase, au adus brașovencc- 
lor prima lor Infrîngere. Au în
scris : Szenes 28, Chindriș 18, 
SzScs 16, DezsS 9, Fabian 6, 
Toth 3, Lepeduș 4. Pasca 2 pen
tru sătmărence, respectiv Jere- 
ble 27, Hînda 23, Menihardt 10, 
Turtoi 6, Cășvean 5, Grecu 2. 
Arbitri : Gh. isofache — M. Tro
fim. (Ștefan VIDA; coresp.).

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI — 
CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VÎLCEA 
82—74. Cu fosta internațională 
Viorica Balal-Ciocan la conducerea 
tehnică, echipa Ranid a practicat 
permanent un joc apropiat spe
cificului vtrstel majorității bas
chetbalistelor ce o compun, a- 
dlcă activ și tenace tn apărare, 
eu acțiuni tn viteză in atac. Me
lania Marina. Eugenia Popa ș! 
Anișoara Biduianu și-au Impul
sionat permanent echipierele, au 
și marcat, tot așa cum la vîl- 
cence Antoaneta Barbu, Laura 
Nițulescu si Magdalena Manea 
au dus greu’. Scorul a alternat 
deseori. Iar In min. 40 ambele 
formații au ratat eîte un atac. 
In prelungiri, rapidlstele au gre
șit mai puțin, au fost mal efi
ciente sl au realizat o victorie 
meritată. Notăm că la Chimistul, 
din min. 29, v'lceanca Antoaneta 
Barbu nu a mal reușit să Înscrie 
nici un coș (este drept, ea bene-

OLIMPIA BUCUREȘTI — ME
TALUL I.M.P.S. SALONTA CRI- 
ȘUL 80—55. Meci dominat net de 
bucureștence, din rîndul cărora 
s-au remarcat tinerele jucă
toare Milica Gavriliuc și Gabrie
la Szoke. Oaspetele au dezilu
zionat. Au înscris : Marinache 16, 
G. Szoke 16. Cristea 15, Gavri
liuc 12, D. Popa 10, Bîră 6. Stoi- 
chiță 3, Stingă 2 pentru Olimpia, 
respectiv Balogh 19, Flaundra 12, 
Jiros 7, Gulyas 5, Leitner 4, 
Marchiș 4. Pop 2. Popa 2. Ar
bitri : A. Cuțov — FI. Panaitescu. 
(Nicoleta Aldea).

CONSTRUCTORUL C.S.Ș. A- 
RAD — CONPREF C.S.Ș. 1 CON
STANȚA 85—G6. Au înscris : Blîn- 
dul 21, K. Chepețan 17, Neusatz 
11, Weichelt 3. Nastor 4, Ciupe
11, Latco 2, G. Nagy 16 pentru 
gazde, respectiv Oprescu 10. Si- 
mioană 8, Teodoroviciu 10, Tu
ci ora n 2, Constandache 2, Alio- 
man 18, Popescu 10, lonescu 4, 
Ivănescu 2. Arbitri : V. Constan- 
tinescu — Al. Columban. (Ni
colae STRAJAN, coresp.).

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI 89—86. 
Gazdele au condus cu 58—44 
(min. 26), apoi oaspetele nu au 
putut decît să reducă din han
dicap. Au înscris : Jakabfi 34, 
Sandor 21, M. Nagy 12, Podrackzi
12, Bod 3, lie? 3, Bulgăr 1 pen
tru Comerțul, respectiv Petre 27, 
Făgărășanu 23, Mitroi 10, Neto- 
Iițchi 13. Moldoveanu 7. Laszlo 
4, Vasilescu 2. Arbitri : G. Dutka 
— St. Hegyesi. (C. ALBU, coresp.).

MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 114—102 (59—47). 
Am 
mal

asistat la unul dintre cele 
frumoase meciuri din actu

alul campionat, cu faze spec
taculoase cr'ate mai ales de 
trei talentațl jucători rapidlști. 
Marinache, Pcpovici și Suciu, și 
de inepuizabilul Niculescu. tn 
prima repriză echipele au condus 
pe rînd. pentru ca în mimai a- 
proximatlv un minut Dinnino să 
se desprindă la 12 puncte. Totuși. 
In repriza secundă, rapidiștii 
încearcă și reușesc să reducă din 
handicap, dar nu rezistă și ast
fel Dinamo se impune Intr-un 
final la fel de captivant. Marca
tori : Niculescu 43, David 19, Si- 
nevici 17, V, Constantin 18, Popa 
9, Vinereanu 8, Uglai 2, respec-

se

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE SCRIMĂ 
ALE JUNIORILOR

Campionatele Republicane de 
scrimă ale juniorilor I au con
tinuat la Satu Mare, pe plan
șele sălii din localitate evo- 
luînd în ultimele probe indivi
duale floretistele și spadasinii. 
Și ambele întreceri au stat sub 
semnul surprizelor. Astfel, în 
disputa tinerelor floretiste, 
principala favorită, Laura Ba
dea (Steaua), componentă a lo
tului reprezentativ și revelația 
sezonului trecut, a capotat în 
asaltul final în fața Mioarei 
David (Tractorul Brașov), a- 
ceasta din urmă susținîndu-și 
cu putere candidatura, de ase
menea, pentru lotul național de 
senioare. De remarcat faptul că 
în finala de 8 s-au calificat trei

Anotimpul curei balneare la

reprezentante ale clubului bra
șovean Tractorul.

Iată rezultatele finalei femi
nine de floretă: Mioara David 
(Tractorul Bv.) — Luminița 
Găitan (Tractorul Bv.) 8—6. 
Emoke Muzsnai (C.S.S. —- I.L.F. 
S. Mare) — Iudit Szabo (Trac
torul Bv.) 8—5, Laura Badea 
(Steaua) — Hajnalko Szabo (Lu- 
ceafărul S. Mare) 10—8 (I), Eli
za Bandula (C.S. S. Mare) — 
Diana Borota (C.S. S. Mare) 
8—4; David — Muzsnai 8—1, 
Badea — Bandula 8—4: pentru 
loc 3—4 : Bandula — Muzsnai 
8—1 ; pentru loc 1—2 : David — 
Badea 8—6.

Finala probei individuale a 
spadasinilor a adus în primul 
asalt, T. Andrasfi — M. Adam, 
prima surpriză, stelistul M.

1
SOVATA

s

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

rată Ursii, unic tn Europa alte 4 lacuri saline in slujba Iul 
Esculap : nămol sapropelic, aeroionlzare negativă, climat de 
cruțare.

Cui se recomandă virtuțile terapeutice ale stațiunii Sovata 7 
Persoanelor cu :
• afecțiuni ginecologice (In specia! pentru combaterea ste

rilității) ;
• afecțiuni reumatismale :

O afecțiuni past-traumatlce ;
• afecțiuni neurologice periferice
Important de știut :
Eficiența curei balneare la Sovata asupra organismului este 

imediată. Iar ameliorarea sau vindecarea afecțiunii «e reali
zează după efectuarea unor cure balneare repetate. In funcție 
de indicațiile medicului.La tei oe important ae știut l

fn această perioadă se acordă reduceri de tarife ; plecări In 
orice zl solicitată de turiști : cazare pe perioade mal mari sau 
mai miel deelt seriile de 18 zile.

Biletele se pot procura de la agențiile oficiilor județene de 
turism șl ale I.T.H.R. București, precum si de la comitetele 
de sindicat din Întreprinderi sl Instituții.
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VA AȘTEPTAM EA «UE
• Stațiune balneoclimaterică în județul 

cută din antichitate pentru valorile terape 
termale ;
• Factori naturali de cură deosebit de 

sau ameliorării în principal a afecțiunilo 
tor. sistemului nervos periferic și aparat
• Cura profilactică activă aplicată cu sv 

lane ;
• Aeroionizarea negativă ca La 3000 m
• Hoteluri cu baze proprii de trata men 

diferite proceduri medicale eficienta, indl: 
temperatură specifice perioadei toamnă-iar
• Numeroase posibilități de petrecere r 

a timpului liber (club cinema, piscine, sa 
dicală. jocuri mecanice, biliard, mînibowlin
• Drumeții montane și excursii * 

etc
De reținut :

— In această perioadă se acordă
— plecări în orice zi solicitată de .
— cazare ne perioade mai mari sau mai 

18 zile.
Biletele se obțin de la agențiile Oficiilor 

filialele I.T.H.R. București și de la comiți 
întreprinderi.
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pentru gazde, respectiv Dâian îl, 
Herbert 18. Bretz 12, Apos» 7. 
Mun tea nu 6. Corui 5, Pelzer 4, 
Palliegy 2, Bleahu 8, Arbitri :
I. Antonescu — O. Vestinixu. 
(Constantin CREȚU, coresp.).

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA — 
RAMIRA BAIA MARE 81—71 
(42—43). Au înscris : BAicexnu Î2, 
Tecău 13, Mftntilâ 11, Mihlilescu
II, Ilucă 10, Cu coș 0. Moldovea- 
nu 6 pentru gazde, respectiv 
Florea 24, Mara 17. D. Dumitru 
14, Popescu 15. Cociș t. Arbitri : 
B. Bădilâ — Z. Raduly. (Cornel 
POPA, coresp.).
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SERIA 1
Steaua Minerul Vatra Dornei — 

Minerul Gura Humorului 1—1 
(1—1). Carpați Gălănești — Ce
tatea Tg. Neamț 1—0 (0—0), A-
vintul Frasin — Foresta Fălti
ceni 0—2 (0—0), Fortus Iași —
Laminorul Roman 3—1 (1—0),
Metalul Rădăuți — Metalul Boto
șani 3—0 (1—0). Metalul Roman — 
Constructorul Iași 2—1 (2—0),
Aurora Tg. Frumos — ,C.S.M. Bu- 
cecea 2—1 (1—1), zimbrul Șiret 
— I.T.A. Celuloza piatra Neamț 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri tn clasa
ment, după etapa a XlV-a, penul
tima, a turului campionatului : 
1. MINERUL GURA HUMORULUI 
22 p (25—5), 2. Foresta Fălticeni 
19 p (26—10), 3. Cetatea Tg. Neamț 
17 p (25—13). 4. Aurora Tg. Fru
mos 17 p (14—15)... pe ultimele 
locuri : 15. Avîntul Frasin t P 
(27—30), 16. Celuloza P. Neamț
4 p (9—28).

SERIA A II-a
Viitorul Vaslui — Unirea Ne

grești 5—3 (3—0). Gloria C.F.R.
Galați — Textila Bunuși 5—0 
(2—0). C.S.M. Borzeștl — Știința' 
NAVROM Galați 2—1 (1—0), Vic
toria C.F.R. Tecuci — Șantierul 
Naval Galați 0—0, Petrolul Moi- 
nești — Mecanica Vaslui 0—0, 
Minerul Comănești — Steaua Me
canica Huși 2—1 (1—1). Partiza
nul Bacău — MECON Mun. Gh.

ADMINISTRAȚIA DE
C1ȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 23 NOIEMBRIE: 
cat. 1 : 2 variante 25% — auto
turism „Dacia 1300“ (70.000 lei) ; 
cat 2 : 3 variante 25% a 15.620 
lei ; cat. 3 : 10,50 a 4.463 lei ; cat. 
4 : 53,75 a 872 lei ; cat. 5 : 131,50 
a 356 lei : cat. X : 179,00 a 262 
lei ; eat. Z : 2.306,25 a 100 lei. 
REPORT LA CATEGORIA 1 : 
19.550 lei.

Participanții Comarnescu Călin- 
Mihai din Arad șl Radu Marius- 
Constantin din București, au cîș- 
tigat, fiecare, cite un autoturism 
„Dacia 1300- (70.000 lei).

® Și această săptămînă, se 
anunță bogată și interesantă in 
acțiuni demne de „LUNA CA
DOURILOR^, Fără îndoială că 
una dintre acțiunile cu ca
racter aparte, care se remarcă 
prin varietatea cîștigurilor (au
toturisme, excursii peste hotare 
și importante sume de bani), 
precum și prin atractivitatea for
mulei, va fi noua TRAGERE EX-
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DIVIZIA C — REZULTATELE ETAPEI A XlV-a
Gbeorgiuu-Dei *—i <•—!>. Me- 
cacc Sport Galati — Prrictarsi 
Bacău 2—1 p—•).

Pe primele tocmi : L GIXX1A 
C.I JL galați s p aa—». s. 
Viitorul Vaslui X p
X Mecanica Huși K p (B—ID— 
pc ultimele tocuri : 15. Mecaoc
Sport Galați 9 p (21—r. ■. m. Șan
tierul Naval Galați 1 p (U—M»-

SEBIA A lU-a

Olimpia Rm. Sărat — PetroiBl 
Iasca Brăua 5—• P—a». Ctamta 
Buzău — BM. CS.S Tuăeea 3—4

1—•). ArruU.um Ml.-- — Pro
gresul Isaccea a—* a—r , -
norul Brăila — A.SA. Bzzla «—: 
(3—0). Granirul BabâUag — Pesrt- 
lui Berea 3—♦ (*—•). Victoria Tte:- 
dărei — Foresta Cupești 9—• 
(1—0). C.S. Progresul P-s-a — 
Hidrotehnica Buzău »—a O—I). 
Autobuzul Voința Odobeștl — Ce
luloza Adj ud 1—o (1—•>.

Pe primele locuri : L OLIM
PIA RM. SABAT 24 p (31—«), X 
C.S. Progresul Brăila » p (31—1P. 
3. Autobuzul Odobești 19 p 
(16—20).... pe ultimele locuri : 14. 
A.S.A. Buzău 19 p (16—95), IX 
Granitul Babadag 19 p (19—27). 
16. Laminorul Brăila 9 p (16—31).

SERIA A IV-a

Unirea Slobozia — Montana Si
naia 2—0 (0—0), Portul Constan
ța — CONPREF Constanța 1—0 
(0—0), Victoria Muntenii Buzău— 
Progresul C.S.S. Medgidia 0—1 
(0—0), Unirea Urzioopl — Victo
ria Florești 3—1 (0—1). Unirea 
Cîmpina — Olimpia Slobozia 3—0 
(1—0), Șantierul Naval Oltenița — 
ISCIP Ulmeni 2—1 (1—0), Victo
ria Lehliu — Petrolul Băicoi 1—0 
(l—0), Voința I.C.S. Medgidia — 
Viitorul Chlrnogi 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 23 p (35—7), 2. Pro
gresul Medgidia 21 p (34—15), 9. 
Montana Sinaia 20 p (37—13). 4. 
Portul Constanța 20 p (33—18)... 
pe ultimele locuri : 15. Viitorul 
Chlrnogi 7 p (14—48). 16. Victo
ria Muntenii Buzău 2 p (9—48).

SERIA a V-a
Autobuzul București — A.S.I.C.

București 4—0 (1—0), C.F.R. B.T.A.

STAT LOTO-PRONOSPORT IWORMEAZA
CEPȚIONALA LOTO, programa
tă să albă loc duminică, 4 de
cembrie.
• La concursul PRONOSPORT 

de duminică. 4 decembrie, stnt 
programate următoarele partide i 
1. Cesena — Bologna : 2. como — 
A scoli ; 3. Lazlo — Atalanta ; 4.

CURĂ DE SĂNĂTATE LA BĂILE FELIX
O cură de sănătate la Băile Felix nu este 

condiționată de sezon pentru simplul motiv 
că aici sint create toate condițiile unui sejur 
agreabil indiferent de stareț timpului : -în 
construcția hotelurilor sînt încorporate uni
tăți de alimentație publică săli de. agrement 
și, bineînțeles, bazele de tratament.

< BĂILE Felix înseamnă :
• ape termomînerale
• nămo! sapropelic
O climat sedativ
• factori naturali de cură importanți în vin

decarea sau ameliorarea afecțiunilor reumatis
male, neurologice și ortopedice, bolilor meta
bolice șl de nutriție

© posibilități de excursii $1 agrement.
Important de știut. în această perioadă se 

acordă reduceri de tarife : plecări în orice zi 
solicitată de turiști ; cazare pe perioade mal 
mari sau mal mici decit seriile de 18 zile.

Biletele se obțin de la agențiile oficiilor ju
dețene de turism și ale I.T.H.R. București, pre
cum ș! de la comitetele sindicatelor din În
treprinderi și instituții.

VITEZA A DOUA...
de contraatac d s trei la unu, 
qeea ce atrage atenția și asup.ra 
formulei cam poetice a apără
rii gazdă. în care Anghelinei a 
incenut bine, dar a sfîrșit 
uneori cu erori individuale deter
minate in primul rind de lipsa 
dublajului. Baicea fiind jucăto- 
rul cel mai avid de gol.

între Oțelul șl „U" a existat 
In primul rfnd o mare diferență 
la capitolul medie de vlrstă. Dar 
Oțelul pare să mal aibă com
plexul iul „U". Acum un an și 
iumătate l-am văzut pe gălățeni 
plirzind In fața clujenilor eu 
—3. pe același stadion. Șl era 

tn teren șl Aglu. Iar Burcea se 
afla tot în partea superioară a 
topuhrt

loan CHIRILÂ

MATEUȚ Șl MAI NOII LUI
Meciul de ta Brașov, dintre 

FCW «l zmbhbo. a sens In re- 
Eef docucța „ncruite val- ca, 
țnr eempenarea sa. să-’ poată

Bjci-resîmtl 1-au foâosx pe B. 
B.rr pe poseti lat Andoee. pe 
Sebx. ca taoOAi stexga ta jocul 
kM Virșa x pe Biduciciu Tîrf. 
te aona andt de obtoel acționea
ză Vlscv.xI Itezpă pauză. au 

acărțs te te—jție Tzr.tș d 
Necart mresaa dtz 1 tt-
eSmte-s: t*utul la Dteasel.
care S-au teiocaz pe C-rt tears

*c de tetspa pregtexă de 9L 
Loeocu * Ti. C"*w tlCz-r-

eeoe—. ec pte pâaaaz. ei tt5-

Mnrinlrt Fîriă Bzezrețti — Ml- 
nerizl Șcrixgi 9—3 (•—•). M _s«- 
rri Cteritrim* — ABA O-tm-A 
Brzzf Flxcît: J—1 (3—1). JCnersE 
FEtpești — EectroriSsczl Curtea 
Ce Argeș 9—9 0-04. Unirea pi
tești — Progres-d IriergA Bncu- 
reșt 9—: C—O'. IUPS Ctdma — 
Teîm:=e-Al Bnetzreșfi 9—9 (9—T). 
Forestierii Biberii — Eecsrica 
Titu 3—2 n—0). Electrica Fieri — 
Metalul FEpeșu 9—1 O—O». Avi
cola Crevedia — Cimentul Ftem 
9-2 (9-91.

Pe primele tocuri: u MECANI
CA FINA BUCUREȘTI » 9 (29- 
7), 1. CbUnia Brazi 17 p (31—U), 
9. Muscelul Clmpuiurg 1( p CX— 
16), 4. Unirea Pitești 1( p (91— 
19)... pe ultimele tocuri : 19—14. 
Electrica Reni 10 p că—24). Bee- 
trica Titu 19 p (16—25). 1X Fores
tierul Băbeni 19 p (17—31), ÎL Ci
mentul Fienl I p (13—15).

SERIA A Vil a

I.O.B. Balș — Constructorul 
T.C.I. Craiova 9—1 (0—1), Recol
ta Stoicănești — Progresul Băl- 
lești 2—0 (1—0), Petrolul Stolna
— Dacia Cozia Călimănești 9—9 
(2—0). Minerul Mătăsari — Petro
lul Țicleni 1—0 (0—0), Sportul
Muncitoresc Drăgănești Olt — Me
canizatorul Simian 4—0 (3—0).
Constructorul Șoimii Craiova — 
Termoconstructorul Drobeta Tr. 
Severin 5—0 (3—0). Progresul Co
rabia — Dierna Orșova 1—0 fi—0).

Milan — Lecce ; S. Napoli — 
Fiorentina ; 6. Pescara — Inter ; 
7. Pisa — Juventus ; 8. Samp- 
doria — Roma ; 9. Torino — Ve
rona ; 10. Bari — Genoa : 11. Li
cata — Udinese : 12. Messina — 
Aveilino ; 13. Padova — Cre-
monese.

UNA DIN
A.S.A. Tg. Mureș șl-a legat 

mari speranțe de meciul cu Hu
nedoara. N-a putut să-și vadă 
visul cu ochii, intructt a căzut 
în vechile păcate plătite atît de 
greu pe parcursul acestui cam
pionat : apărare In zonă, inde
cisă, nesincronizată, mijloc co
nectat numai la una din fazele 
jocului, atac uzat, fără forță de 
penetrație. Ba mai mult, A.S.A. 
a mai dat și peste un portar 
(loniță) aflat într -o formă deo
sebită. cari l-a permis să scoată 
trei goluri ca și făcute, in prima 
repriză.

Pe ultimul loc tn clasament, 
cu 6 puncte șl cu un „adevăr" 
care o copleșește, A.S.A. are tn 
față (nemaiavind ce pierde) o in
finitate de variante, fără ca 
vreuna s-o scutească de obsesia 
retrogradării (îngroșată după 
meciul de duminică). Una dintre 
ele. cea mal frumoasă poate, ar 
fi întinerirea masivă a echipei, 
Infuzia element ?lor proaspete, 
cu dor de fotbal, cu dorință de 
afirmare, cu valoare fie șl tn 
perspectivă, care să garanteze 
reînscrierea fotbalului tîrgmu- 

rr. ițind cu siguranță balonul in 
■țMi P-i’U,:: apărate de Polgar ; 
în plus, a intrat in reușite com
binații- mai ales cu Mateuț, din-d 
culoare șl consist mță acțiunilor 
dlnamoviste. De altfel, Răduclo- 
iu si Timiș au înscris cite un 
gol in .amicalul" de vinerea 
trecută. de la Sf. Gheorghe. cu 
ÎAÎ.^.S.A. încheiat cu scorul de 
5—1 (3—1) tn favoarea dlnamo- 
vlștltor. eriela'.ie trei goluri a- 
rtedv-1 ca autori pe Mateuț (2) 
si Cătetearx Referindu-ne la 
Bucur, trebuie spus că el a ju- 
eat ca o siguranță demnă de 
mată iaurt» plasamentul, de
tecta si precizia paselor scoțlnd 
te evufestă eatnățfie promiță-.a*- 
fie aăe acestui tteir jj teu strat 
tentat cectraL Nici Sabou *1 
TOmOR care aa aaal prins efieva 
«zvrrter* pe parwireM eempte- 
natater. ap s-au lăsat mal pre
test eomriîxztod teatr-o bună mă-

Vutcrri CS3. Drăgășanl — Me- 
mZurgtaeal Sada I—4 c—05.

• Meesri Progresul Corabia — 
Sp- M. Drășăueșu Olt (din etapa 
a XI-3 s-a omologat eu 3—0 tn 
tavoarea echipei din Drăgănești 
OK.

Pe primele locuri : L CON
STRUCTORUL T.CJ. CRAIOVA 
19 p (33—9), X Sp. M. Drăgănești 
OK IT p (29-21), 3. Dacia Căli
mănești 17 p (21—16)... pe ulti
mele locuri : 15. Metalurgistul Sa
dr II p (11—23), 16. Minerul Mă- 
tâsari 11 p (15—23).

SERIA A VIII-a

M-.-.erul Orav’ța — Vagonul 
Arad 3—3 (9—0). C.F.R. victo
ria Cara-sebeș — UN. Timișoara 
3—1 (9—1) Minerul Moldova Nouă 
— Unirea Stenic-: Au 5—0 (3—0), 
EnerzA Auto Tunlțoara — C-SM 
Cara-sebeș 9-0 (6-0). AS. Ste- 
marunri Sirbesc — Strungul Cbl- 
Xneu criș 3—9 (1—0). Motorul 
IACA. Arad — C.S_M. Lugoj 1—9 
(0—0. Auto mecanica Reșița — Pe
trolul Arad 3-1 O—l). Minerul
Astea — Unirea Tomnatic 9—9 
O—•).
• Mecte Minerul Oravtța — 

C5AL Lugoj din etapa a XH-a 
ipe teren 1—1) s-a omologat eu 
9—0 te favoarea echipei Minerul.

Pe primele tocuri : L VAGO
NUL ARAD 24 P (07—21), L 
C^AL Lugoj 19 p (33—19). X Mi
nerul Moldova Nouă 19 p 09—10, 
4 Minerul Antes IS p <39—30— pe 
ultimele tocuri . IX C-’A Ca
ransebeș 19 p (12 -93). 1L Mine
rul Oravtța I o (lt -*î).

SERIA A DC-a

Șotehl Llpova — Metalurgistul 
Cugir 1—0 (S-T, Mureșul Ex
plorări. Deva - LPA. Sibiu 3—0 
O—•). CS V. Mecanica Sibiu — 
TextiLa Clscădie 6—2 (3—1), 901- 
nerul Lupenl — Automecanlca 
Mediaș 9—1 (1—1). Metalul Atud 
— Carpațl Mlrș a 3—1 (1—0), Car- 
pați Agnita — Aurul Brad 9—1 
0—0. Retezatul Hațeg — Mine
rul Știința Vulcan 2—1 Q—0), E- 
nergia Săsdori — C.F.R. simeria 
9-0 (2-0). ____

Pe primele locuri : 1. MUREȘUL 
DEVA 23 p (30—0, 1 Metalurgia- 
tul Cugir 21 p (23—îl), 9. Aurul 
Brad 1« p (33—16)... pe ultimele 
tocuri : 14. Retezatul Hațeg 11 P 
(17—21), 15. Automecanica Media* 
11 p (16—29), 19. Textila Cisnădie 
10 p (93—34).

SERIA A X-a
ÎMASA Sf. Gheorghe — Viito

rul Gheorgheni 3—0 (1—0), Meta
lul Tg. Secuiesc — Electro Sf.

VARIANTE..
reșean la altitudinea primei 
scene. Lingă un nucleu solid (să 
zicem, Varo, Jenei, Botezan, E- 
ne, Maler) s-ar putea planta 
jucători de la „speranțe", a că
ror prestație de excepție tn 
campionat (locul m, pînă In 
momentul d? față) a fost întă
rită și de acest ultim 8—0 cu 
Corvlnttl (o firmă mult mal a- 
rătoasă, luminată de toate pro
moțiile „grădiniței de copii" hu- 
nedorene). Un precedent s-a șl 
creat, prin titularizarea acestui 
tehndc, inventiv, activ șl chiar 
bătăios Ovldlu Maier, care pro
vine dintr-o echipă rurală de 
prin părțile Uioaxel („leagănul" 
lui Bazil Marian). Admitted că 
talentatul Maler simbolizează 
viitorul echipei, o anume ne- 
integrare (sau asimilare) îl eos- 
stă. deocamdată, căci, lucru 
perfect vizibil șl com intat după 
med, după un Început de par
tidă fulminant, tn care i-a reu
șit totul, „veteranii" echipei 
l-au izolat, trimitîndu-1 mingi 
puține șl „piezișe". Și atunci T...

Ion CUPEN

COECHIPIERI
sură la succesul echipei oare l-a 
promovat în Divizia A. O men
țiune specială pentru Nicoară, 
un jucător cu un gabarit gen 
Cămătaru. care, deși a jucat nu
mai 24 de minute, și-a făcut un 
debut de bun augur, plecările 
scurte, fentele și driblingurile 
făctad parte din arsenalul său.

Meciul de la Brașov a de
monstrat că la Dinamo schim
bul de mîine est) ta mare par
te asigurat Buna comportare a 
tinerilor amintiți se datorează șl 
nestăvilita pofte de joc a iul 
Mateuț. care, practic, a tras e- 
ehipa după el șl l-a mobilizat 
(șl obligat) exemplar Ia efort pe 
tinerii coechipieri. Mijlocașul o- 
fenstv dinamovist a fost „argin
tul srtu-, mereu ta focul luptei, 
constructor și realizator ta ega
lă măsură.

Gheorghe NERTEA

• Autobuzul a reve
nit la șefia grupei 
„bucureștene" • Mu
reșul Deva a depășit-o 
cu 2 puncte pe Me
talurgistul Cugir, care 
a condus timp de 10 
etape in seria a IX-a 
• Continuă „duelul" 
dintre Gloria C.F.R. 
(22 p.) și Viitorul Vaslui 
(21 p.) pentru primul 
loc în seria a ll-a

Gheorghe 3—« (9—0), Precizia Să- 
cele — Unirea Cristur 4—0 (2—0), 
Relonul Săvinești — Metalul Si
ghișoara 3—0 (2—0), Minerul Ba- 
raolt — Nitramonia Făgăraș 1—0 
(•—•), Progresul Odorhel — Ci
mentul Hoghlz 6—1 O—0), Rapid 
Miercurea Cioc — Minerul Bălan 
4—0 (0—0), Carpați Brașov — 
Carpați Covasna 2—0 (1—0)..

Pe primele tocuri : 1. IMASA 
SF. GHEORGHE 22 p (28—8), X 
Electro Sf. Gheorghe 18 p (16—11), 
X Viitorul Gheorgheni 17 p (30— 
13), 4. Carpațl Brașov- 17 p (21— 
29)... pe ultimele locuri : 14. Mi
nerul Bălan 10 p (21—23), ÎS. 
Carpați Covasna 10 p (11—32), 19. 
Cimentul Hoghlz 6 p (14—48).

SERLA A Vi a

Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — 
Metalotehnica Tg. Mureș 5—0 
(3—0), Chimia Năsăud — Olimpia 
Gherla 2—0 (0—0), Industria Ste
mei Cimpia Turzil — Lacul Ursu 
Sovata 1—0 (1—0). Laminorul Be- 
clean — Mecanica Bistrița 1—9 
(0—1), Sticla Arieșul Turda — La~ 
minorul Victoria Zalău 4—0 (1—0),' 
IZOMAT Șimleul SHvaniei — Mu
reșul Luduș 1—0 (0—0). Otelul 
Reghin — C.U.G. Cluj-Napoca 
3—0 (0—0), Minerul Sărmășag — 
Metalul Reghin 3-0 (3—0).

Pe primele tocuri : 1. MINE
RUL SARMAȘAG 19 P (21—7), L 
ej.R. Cluj-Napoca 17 p (27—13). 
9. Mureșul Luduș 17 p (16—18) 
pe ultimele locuri 1 14. Metalul 
Reghin 11 p (16-22), lfi. Lacul 
Ursu Sovata îl p (13—33), 18. I*" 
minorul Beclean 10 p (15—28).

SERIA A XII-8

Votata Oradea — Someșul Satn 
Mare 8—0, Minerul Borșa — Mi
nerul Turt 3—1 (3—1), C.I.L. Si-ț 
ghet — Minerul Baia Sprie 8—0 
(2—0). Chimia Tășnad — înfrăți
rea Oradea 9—1 (0—1), Gloria 
Betas — Victoria Cărei 3—8 (3—0),' 
Oțelul Oraș dr. Petru Groza — 
Minerul Bălța 1—0 (0—0). Bradul 
Vișeu — Oașul Negrești 2—1 
(0—0). Minerul Suncuiu? — CU- 
PROM Baia Mare 0—2 (0-1).

Pe primele locuri S 1. SOMEȘUL 
SATU MARE 20 p (34—12), 9.
Bradul Vișeu 16 p (13—17). L 
C.Î.L. Sighet ÎS p (23—17), 4. Mi
nerul Borșa 15 p (22—18)... pe ul
timele locuri : 14. Minerul Turt 
12 p (13—17), ÎS. Minerul Sun- 
eutaș 12 p (19—24), 18. Chimia 
Tășnad 12 p (13—23).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vO- 
tunuri din toeaUUtile reopectlvo.

'ț.o-b



OLIMPIADAAPLAUZE PENTRU GIMNAȘTII ROMANI

PREZENTA TOT MAI ACTIVĂ
Sărbătoarea națională a iugoslaviei

LA „CUPA EL VET IEI" DE SAH
ZURICH. 28 (prin telefon). 

La tradiționala „Cupă a Elve
ției", desfășurată duminică du
pă -amiază în Sala Sporturilor 
din Zurich, In prezența a pes
te 5 000 de spectatori, au fost 
prezenți și trei gimnaști din 
țara noastră (Gabriela Potorac, 
Augustina Badea șl Marius 
Tobă), alături de sportive șl 
sportivi 
Japonia, 
Franța, 
garla.

Ca și 
cîștigată 
Nicușor 
mânească a fost bine 
zentată aici și în acest an, pu
blicul apiaudind din nou un 
frumos succes al reprezentan
ților țării noastre. L-au realizat, 
de data aceasta. Gabriela Po
torac, medaliată la ultima e- 
diție a Jocurilor Olimpice de 
vară, și Marius Tobă. Să fa
cem precizarea că. asemenea

dn R. D. Germană, 
R. P. Chineză, Cuba, 
Italia, Bulgaria. Un-
]a ediția precedentă, 
de Daniela Silivaș șl 

Pascu. gimnastica ro- 
repre-

altor întreceri internaționale, 
„Cupa Elveției* se desfășoară 
nu individual, d pe cupluri 
mixte, prin adiționarea notelor 
obținute de ambii parteneri. 
Gabriela Potorac și Marius 
Tobă au avut evoluții aplau
date in tot concursul, victoria 
lor conturindu-se in ultimul 
schimb, cind ambii sportivi au 
fost notați cu 9,90 — la bimă 
și, respectiv, inele. Gabriela 
Potorac și Marius Tobă au 
reușit astfel să-1 depășească 
pe Barbel Wlelgoss — Jorg 
Behrendt, din R- D. Germană, 
clasați pe locul al doilea. O 
frumoasă evoluție a avut și 
Augustina Badea, care a con
curat în cuplu cu gimnastul ja
ponez Daisuke Nishikawa, o- 
cupînd locul al treilea.

Peste două zile, gimnaștil ro
mâni și ceilalți concurenți vor 
fi prezenți la Chiasso, la .Me
morialul Gander*.

Doru Dinu GLAVAN

ATENA. 28 (Agerpres). Re
zultate înregistrate în runda a 
13-a a Olimpiadei de șah de la 
Salonic: feminin: U.R.S.S. — 
Cuba 2—1: R.P. Chineză — Ce
hoslovacia 2,5—0,5: România — 
Polonia 1—0 (2); Olanda — An
glia 1—1 (1); India — Spania 
1.5—1,5; Ungaria — S.UA 2,5— 
0,5; Bulgaria — Argentina 2—1; 
Iugoslavia — Grecia 1,5—0,5 
(1) ; Suedia — Austria 2—1; 
masculin : U.R.S.S. — Bulgaria 
3—1; România — Irlanda 3—1; 
Filipice — Anglia 2—2; Olanda
— Suedia 2,5—1,5; Cehoslovacia
— Islanda 1,5—1,5(1): Cuba — 
Polonia 2,5—1,5; India — Aus
tralia 3,5—0,5: Argentina — 
R.F. Germania 2,5—1,5; Unga
ria — R.P. Chineză 1,5—0,5(2); 
R.D. Germană — Columbia 2—1 
(I) ; S.U.A. — Iugoslavia 2,5—1,5.

IN PERFORMANTA SPORTIVĂ MONDIALĂ
Popoarele Iugoslaviei socialiste sărbătoresc In fiecare 

an, la 29 noiembrie, două evenimente memorabile ale 
istoriei lor : in 1943, ia Jaice. au fost puse temeliile noU 
Iugoslavii, iar în 1945 Adunarea Constituantă a tării a 
adoptat Declarația prin care a fost proclamată Republica 
Populară Federativă. De atunci, sub conducerea comu
niștilor, au fost obținute rezultate fără precedent în toate 
domeniile de activitate, făurindu-se chipul nou al socie
tății socialiste. Performanța sportivă la înalt nivel si acti
vitatea fizică pentru toti au ' 
demne de atenție.

înregistrat, si ele, succese

PE GHEAȚA ȘI PE ZĂPADĂ
® Primele opțiuni în „Cupa Mondială* la schi și 

viteză
la

patinaj
• Proba masculină de sla

lom SUPEHURIAȘ desfășurată 
pe plrtla de la Schladming (Aus
tria). în cadrul „Cupei Mondia
le* la schi, a revenit sportivului 
elvețian Pirmin Zurbriggen. cu 
timpul de 1:31,65. Pe locurile ur
mătoare s-au' situat francezul 
Franck Piccard — 131,77 șl aus
triacul Leonhardt Stock — 1 '.32,15.

• Concursul International de 
SĂNIUȚE de Ia Oberhof (R. D. 
Germană) a fost ciștigat de spor
tivul sovietic Iurl Șartșenko, ln-

reglstrat in două 
timpul de 1:29,75. Pe ______
clasat Jorg Hoffmann (R.D. Ger
mană) — 1:29,87.
• Proba individuală masculină 

din cadrul concursului de PATI
NAJ ARTISTIC de la Tokio a 
fost cîștlgată de sportivul sovie
tic Aleksandr Fadeev, urmat de 
cehoslovacul Petr Barna șl ca
nadianul Kurt Browning.

în proba feminină, pe primul 
loc s-a situat concurenta japo-

manșe 
locul doi

cu 
s-a

nezâ Midori Ito, iar ia perechi 
victoria a revenit cuplului sovie
tic Larlsa Jelezneva — Oleg Ma
karov.
• In cadrul concursului de 

SCin-FOND desfășurat Ia Pudas- 
jaervl (Finlanda), sportiva fin
landeză Marja-LIIsa Klrvesnta- 
ml a terminat învingătoare tn 
proba de 10 km. cu timpul de 
33:20. Pe locul secund s-a situat 
compatrioata sa Pirkko Maeaettae 
— 33:41.

Turneul de selecție pentru alcătuirea loturilor de box

• „Cupa Mondială* la PATI
NAJ VITEZA a debutat cu un 
concurs desfășurat la Berlin, ia 
care Jens-Uwe Mey (RJ>. Ger
mană) a cîștigat proba masculi
nă de 500 m, cu timpul de 37.27. 
urmat de Andrei Bahvalov 
(U.R.S.SJ — 3S.20.

Printre disciplinele sporti
ve prin care performerii iu
goslavi s-au afirmat în mod 
tradițional in arena inter- 
națională s-au numărat, me
reu, baschetul (titluri mon
diale în 1970 și 1978, titlul o- 
limpic în 1980, titluri euro
pene în 1973, 1975 șl 1977), 
handbalul (echipa masculi
nă, campioană olimpică în 
1972 și 1984 și campioană 
mondială în 1986), fotbalul 
(3 medalii de argint și una 
de bronz la Jocurile Olim
pice) și polo-ul (ultimul ti
tlu olimpic, în 1988). Dar 
despre valențele multiple 
ale performanței din aceas
tă țară „vorbesc", mai cu 
seamă in ultima vreme, și 
sporturile individuale, pre
cum oele specifice iernii. 
Tirul a cîștigat poziții ex
trem de avantajoase in ie- 
rarhiile internaționale 
ultimilor ani, dovada 
mai elocventă fiind 
două medalii olimpice 
aur cucerite chiar in acest 
an, la pistol feminin, de că
tre Jasna Sekarici și, la 
pușcă, de către Goran Ma- 
ximovid. La baza acestor 
progrese cu adevărat excep
ționale se află, in primul 
rînd, faptul că, incepînd 
din deceniu] '80, au fost 
construite numeroase poli
goane moderne, în 
Titograd, Zenica, 
intrate ulterior in 
marilor competiții 
ționale ale acestei 
sportive. La progresul spor
turilor i individuale, jucătorii 
ie tenis de masă au avut, 
la rtadul lor, contribuții e- 
sențiale, Zoran Primorae și

ale 
cea 

cele 
de

orașe ca 
Osijek, 

circuitul 
interna
răm uri

Ilija Lupulescu — vice- 
campioni mondiali ți olim
pici — numărîndu-se In mo
mentul de față, printre cei 
mal buni din lume, iar des
pre Saban Trstena, campi
on olimpic la lupte libere 
in 1984, colegii ziariști din 
Iugoslavia au scris nenumă
rate pagini frumoase despre 
comportarea lui și la Jocu
rile Olimpice din 1988, cind. 
accidentat serios, a luptat 
totuși, riscînd enorm, și in 
finală, în care, deși a pier
dut, a demonstrat o excep
țională forță morală.

In ediția trecută a Cupei 
Mondiale la schi, Mateja 
Svet s-a impus in fruntea 
clasamentului la slalom, du
pă ce însă, cu un an îna
inte, performanța fusese re
alizată, în premieră, de un 
alt mare campion al zăpezii, 
Bojan Krizaj. Ambii. in 
principal — o medalie o- 
limpică de argint a cîștigat 
la Sarajevo și Franko Jure 
— au ridicat școala iugosla
vă de schi alpin pe culmi 
nebănuite cu doar 10 ani in 
urmă. In momentul de față, 
stațiunea de sporturi de 
iarnă construită la Saraje
vo, cu ocazia Olimpiadei 
albe din 1984, a'devenit un 
centru internațional al spor
turilor gheții șl zăpezii, 
care găzduiește foarte des 
mari competiții oficiale, 
concursuri de Cupa Mondi
ală și campionate europene, 
in principal la schi alpin, 
bob, sanie, patinaj artistic ți 
viteză, biatlon, sărituri eu 
schi urile.

Radu TIMOFTE 1
Turneul de selecție pentru 

completarea loturilor naționale 
de box la juniori și seniori 
s-a încheiat, la Brăila, ultimele 
reuniuni fiind organizate in 
condiții propice, atît pentru 
concurenți, cit și pentru spec
tatori.

Firește, pentru că majorita
tea sportivilor remarcați fuse
seră văzuți încă din primele 
zile de către selecționeri, nu
mărul tinerilor talentați, capa
bili de a obține performanțe 
in această disciplină sportivă a 
fost mai redus în ultimele reu
niuni. Totuși, galele finale au 
fost utile și în sensul depistă
rii unor noi elemente bine do
tate pentru boxul de perfor
manța, dar au oferit și un pri
lej âe confirmare a capacității 
de luptă pentru cîțiva_ tineri 
care produseseră o bună im
presie in primele meciuri. în 
prima categorie au fost incluși 
juniorii Florin Van (A.S.A. 
Buzău), Nicolae Pană (Rapid), 
Mihai Garbă (Nicotină Iași), 
Ștefan Duțuc (C.S.M. Suoeava) 
și Dumitru Văduva (Voința 
Tîrgoviște). O evoluție bună a 
avut și Aurelian Moldovan (U- 
tilajul Alba Iulia), care și-a 
justificat selecția anterioară In 
Centrul de pregătire olimpică 
de la Calați.

Și-au reconfirmat selecția 
primară tinerii Iulian Ciobanu 
(CS.M. Craiova), junior foar
te talentat. în vîrstâ de numai 

(C.S.
A- 
«i

Specialiștii federației s-au 
d clarat satisfăcuți de reușita 
acestei acțiuni, remaretnd con
tribuția unor secții ca C.S.M 
Craiova (antrenor V. Fîntină), 
C.S. Botoșani (I. 
C.S.M. Borzești (M. 
nu), P.A.L. Fălticeni 
riac), C.S.M. Bistrița . 
nean). Dar, în același 
activiștii federației și-au ma
nifestat nemulțumirea față de 
felul cum au înțeles să răspun
dă o serie de sportivi invitați 
special la acest turneu de se
lecție: N. Iancu, P. Ohad, I. 
Dudău, I. Coman (Dinamo), 
Gh. Jiga (C.S.M. Cluj-Napoca), 
L. Dorofte! șl 
(Prahova 
și simplu, 
concurs!

Reușita 
mulat forul nostru de speciali
tate, care a hotărît ca în zilele 
de 19—22 decembrie să organi
zeze o nouă competiție de 
aoest gen, la Zalău — unde 
vor participa pugiliști juniori 
născu ți in anii 1972, 1973 și 
chiar 1974 —, la sfirșitul căreia 
se va definitiva lotul național 
de juniori.

Apetrei) 
Pătrățea- 
(C. Chi

ti, Arme- 
timp,

N. Garoseanu 
Ploiești), care, pur 
nu s-au prezentat la

acestei acțiuni a sti-

Mihai TRANCA

In proba de 1 500 m pe pri
mul loc s-a clasat sportivul so
vietic Igor Jelezovskl — 1:57,48.

• Selecționata Australiei învinsă in preliminariile C.M. I
• Bayern Munchen iți păstrează avansul • Paris S.G. 
cițtigă „afară*, Matra pierde.» acasă • Real cedează

teren? • Sredeț și Sparta Praga se distanțează
• La Nadi (FUD, tn meri 

pentru preliminariile Campkmatu- 
lut Mondial selecționata Insulelor 
Fiji a Învins cu scorul de 1—4 
(9—4) formația AustraUeL Unicul 
gol al partidei a fost Înscria, ta 
minutul 63, de Madlgl.
• tn CAMPIONATUL R. F. 

GERMANLA, după 14 etape, con
duce echipa Bayern Mflnchen — 
25 puncte, urmată de formațiile 
Werder Bremen — 20 puncte (un 
joc mal puțin disputat) d 
Koln — 20 puncte.

Rezultate înregistrate în 
a 16-a : Werder Bremen — 
sruhe 3—1 ; St. Pauli — 
Koln 0—1 ; Bayer Leverkusen — 
SV Hamburg 1—2 ; Kickers Stu
ttgart — Bayer Uerdlngest 3—1 ; 
Bayern Munchen — F.c. Nurn- 
berg 1—0 ; Hanovra — VfL Bo
chum 3—2 : Borussia Dortmund — 
Eintracht Frankfurt pe Main 4—4; 
Borussia Moenchengladbach — 
VfB Stuttgart 2—2.

• Meciurile disputate în etapa 
a 20-a a CAMPIONATULUI FRAN-

r.c.
etapa 
Karl- 

F.C.

TEI s-au încheiat cu următoarei» 
rezultate : Olymplque Marsilia — 
Lllle 1—1 : Strasbourg — St. Etie
nne 9—1 ; Nantes — Caen 9—1 ; 
Matra — Sochaux 0—2 ; Ca
nnes — Monaco 3—2 ; Girondina 
Bordeaux — Paris St. Germain 
0—1 : Laval — Auxerre 0—1 ; 
Lens — Toulouse 1—1 ; Nisa — 
Montpellier 3—3 ; Mett — Touloa 
3-3.

Clasament s I. Paris St. Ger
main — 43 puncte; 3. Auxare — 
42 puncte ; 3. Olymplque Marsi
lia — 3S puncte.
• In etapa a 12-a a CAM

PIONATULUI SPANIEL lidera 
clasamentului, echipa Real Ma
drid, a terminat la egalitate : 3—3 
pj teren propriu eu formația Ath
letic Bilbao. Alte rezultate: El- 
che — Oviedo 0—1 ; Valencia — 
Espanol 1—1 : Osasuna — Malaga 
1—4 ; Sporting Gijon — Cadiz 
1—4 ; Betls Sevilla — F.C. Sevilla 
1—3 : Zaragoza — Logrones 1—1 : 
Valladolid — Celta Vlgo 4-1 ; F.C. 
Barcelona — Murcla 3—1 ; Real

PE SCURT • PE SCURT PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

Socledad — Atletico Madrid 1—3.
Clasament : 1. Real Madrid — 

20 puncte : 2. F.C. Barcelona — 
19 puncte ; 3. F.C. Sevilla — 18 
puncte.
• tn etapa a 14-a a CAMPIO

NATULUI CEHOSLOVACIEI S-a« 
înregistrat următoarele rezultate t 
Spartak Trnava — Sparta Praga 
1—3 : Banlk Ostrava — Inter Bra
tislava 2—0 ; Skoda Risen — 
Slavia Praga 4—2 ; Dunajska 
Streda — Sigma Olomouc 3—1ț 
Dukla Banska Bystrica — PlastJ-

ZURICH, M (Agerpres). — 
Uniunea Europeană de Fot
bal a acceptat apelul echipei 
Galatasaray Istanbul, Înain
tat in urma deciziei Comisi
ei de disciplină, prin cari 
medul cîștigat de formația 
turcă la Istanbul, cu ' ‘ * 
fata echipei elvețiene 
chitei Xamax, urma 
re jucat pe un teren 
Comitetul de apel a 
astfel ca pentru sferturile de 
finală (ale Cupei Campioni
lor Europeni), conform rezul
tatului, să ie califice echipa 
Galatasaray. Aceasta a fost 
Insă sancționată cu amendă 
șl va trebui să joace două 
medurl din cupele europene 
pe un stadion 
distanță de cel puțin 
de Istanbul.

După cum se știe, 
de disciplină hotărlse 
rejucarea întîlnlril, 
in timpul partidei retur 
la Istanbul spectatorii au a- 
runcat eu obiecte tn teren.

5—0. in
Neu- 

să fie 
neutru, 
hotărtt

situat ta o
304 km

Comisia 
inițial 

Intrudt 
de

18 ani, Iulian Trancă 
Briila), în vîrstâ de 15 ani, 
drtan David (C.S. Pitești) 
Gfesorghe Oprea (Chimia 
Metalul Rm. Vtlcea).

Din rindul seniorilor, in 
far a celor remarcați in primele 
zile, antrenorii lotului s-au de
clarat satisfăcut! de evoluțiile 
unor pugiliști mai vechi, cum 
sînt Marcelică Tudoriu (Farul) 
intr-o remarcabilă revenire de 
formă. Radu Petrie (UNIO Sa- 
tu Mare) sau Sava Melinte 
(C.8i Botoșani), dar și de pro
gresai evident realizat de ti
nerii Sorin Cîmpeanu (Olimpia 
București). Mihal Ardeleana 
(Steaua) și Marius Stefan 
(U.M. Timișoara), unii dintre el 
fiind chiar induși în lotul na
tional de seniori.

a-

BASCHET • In continuarea 
turneului pe care U întreprinde 
In S.UA, echipa masculini a 
U.R.S.S. a evoluat la Hampton 
(Virginia) in compania selecțio
natei locale. Baschetballștll so
vietici au obținut victoria eu 
scorul de 95-84 (41—43).

HANDBAL • In penultima zl a 
turneului masculin de la Toens- 
berg (Norvegia), selecționata Sue
diei a Învins cu scorul de 54—ÎS 
(11—8) formația Norvegiei, Iar re
prezentativa Franței a Întrecut cu 
18—17 (8-8) echipa Italiei.

BUGBY • La Split, tn med 
conttnd pentru grupa B a Cam- 
oloratuM European selecționata 
Iugoslaviei a întrecut cu scorul 
de 4—4 (4—0) echipa Olandei.

SCRIMA • Concursul masculin 
de floretă disputat la Vlena In

cadrul „Cupei Mondiale* 
venit acrimerulul italian 
Vltalesta, care l-a Învins 
nală pe sportivul austriac 
Wendt. Pe locul trei s-a 
concurentul vest-german 
ten Weidner.

a re-
Luca 

tn C- 
Jochen 

situat 
Thors-

TENIS • In finala turneului 
de la Mdnchen, jucătorul sovietic 
Aleksandr Volkov l-a întrecut cu 
4—4, 4—3 pe Iugoslavul Goran 
Prlplcl. • Finala turneului de la 
Bruxelles, contlnd pentru „Ma
rele Premiu*, se va disputa între 
jucătorul elvețian Jakob Hlasek 
șl francezul Henri Leconte. In 
semifinale, Hlasek l-a eliminat 
cu 7—4, 3—1 (abandon) pe vest- 
germanul Patrick Kuhnen, Iar 
Leconte l-a învins cu 6—4, l—4, 
6—2 pe australianul John Fitzge
rald • Tenlsmanul peruan Jai
me Yzaga a terminat Învingător 
în turneul de la Itaparlca (Bra
zilia). in finala căruia l-a tntre-

cut eu 7—4, 4—2 pe argentinianul 
Javier Frana. In finala probei de 
dublu, cuplul spaniol Serglo Ca
sai — Emilio Sanch-z a dispus cu 
7—4, 7—4 de perechea Todd Wits- 
ken (S.U.A.) — Jorge Lozano 
(Mexic) • Intr-o partidă demon- 

Hartford 
vest- 

lntre- 
ccho-

stratlvă disputată la 
(Connecticut), jucătorul 
german Boris Becker l-a 
cut cn 7—5, 4—6, 6—2 pe 
slovacul Ivan Lendl,

TENIS DE MASA a „Turneul 
campionilor* la tenis de masă 
s-a Încheiat la Barcelona cu -Vic
toria sportivului suedez 
Llndh, care l-a întrecut tn 
cu 3—1 (21—10, 21—23,
21—13) pe coechipierul său 
Owe Waldner. Tn partida . 
locurile 3—4 Mikael Appelgren 
(Suedia) a dispus cu 2—1 (22—20. 
9—31. 21—7) de Andirzej Grubba 
(Polonia).

Erlk 
finală 
21—17,

Jan- 
pentru

ka Nltra 0—2 ; Slovan Bratisla
va — TE Vltkovlce 3—2.

Pe primul loc al clasamentului 
se află echipa Sparta Praga — 
24 puncte, urmată de formația 
Bânik Ostrava — 19 puncte.
• tn meciurile disputate ta 

etapa a 14-a a campionatului 
BULGARIEI : Beroe Stara Zago- 
ra — Etlr Tlrnovo 1—0 ; Lokomo
tiv Sofia — vitosa Sofia 0-2 I 
Cerno More Varna — Lokomotiv 
Plovdiv 0—1 ; Sllven — Minlor 
Pernlk 0—0; Plrin Blagoevgrad — 
Dunav Ruse 2—0 : Trakla Plov
div — Botev Vrata .4—0 ; Sredeț 
Sofia — Slavia Sofia 4—1.

Clasament: 1. Sredeț — 34
puncte ; 2. Trakla — 19 puncte ; 
3. Etlr — 17 puncte.

41 La Bratislava, tn med tor 
pentru sferturile de finală ale 
Campionatului European feminin, 
selecționatele Cehoslovaciei 
R.F. Germania au terminat 
egalitate : 1—1 (X—0).
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