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ȘEDINȚA COMUNA A PLENAREI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, A ORGANISMELOR 

DEMOCRATICE Șl ORGANIZAȚIILOR DE MASĂ Șl OBȘTEȘTI
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a continuat, 
marți, 29 noiembrie, ședința 
comună a Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a organismelor demo
cratice și organizațiilor de 
masă și obștești.

Prima parte a ședinței de 
dimineață a fost condusă de 
tovarășul Manea Mănescu, mem
bru ai Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

In cadrul dezbaterilor în 
plen asupra problemelor în
scrise pe ordinea de zi au luat 
cuvintul tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, Constantin Radu, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., Ion M. Nicolae, pre
ședintele consiliului de condu
cere al Ministerului Industriei 
Chimice și Petrochimice, Ma
ria Bradea, prim-secretar al 
Comitetului județean Satu Mare 
al P.C.R., Ion Marin, prim- 
vicepreședinte al consiliului de 
conducere al întreprinderii a- 
gricole de stat Insula Mare a 
Brăilei, Iuliana Bucur, pre
ședintele consiliului de condu
cere al Centralei industriei 
linii București, Petre Răducanu, 
președintele Consiliului Oame
nilor Muncii al întreprin
derii „23 August" — Bucu
rești, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vlce- 
prim-ministru al guvernului, 
Iosif Szasz, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Caraș- 

Severin al r.C.R, Petre Fluture, 
președintele consiliului de 
conducere al Ministerului E- 
nergiei Electrice, Constantin 
Popa, membru in Consiliul 
Oamenilor Muncii al Întreprin
derii Miniere Lupeni. județul 
Hunedoara, Miu Dobrescu. 
membru al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R„ pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din Romania.

In continuare, lucrările au 
fost conduse de tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim vicepritn- 
ministru al guvernului.

A luat cuvântul tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului National 
al Științei și Invățămintului. 
Au luat, de asemenea, cuvân
tul tovarășii Carol Dina, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R» Dumitra 
Constantin, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Oamenilor Mun
cii al întreprinderii de Ma
șini Grele București, Nicolae 
Vaidescu. președintele Consi
liului de conducere al Ministe
rului Industriei Electrotehnice, 
Ioan Toma, membra supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R» prim-secretar 
al C.C. al U.T.C» Alexandru 
Czege, președintele consiliului 
de conducere al Cooperativei 
Agricole de Producție Salonta, 
județul Bihor, Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Neacșu, pre
ședintele Consiliului popular al 
comunei Scornicești, județul 
Olt, Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Participanții la dezbaterile in 
plen au dat cea mai înaltă 
apreciere Expunerii tovarășului 

Nicolae Ceausescu — document 
de excepțională însemnătate 
pentru viața partidului si a 
țării — și an exprimat deplina 
aprobare ca acest document, de 
inestimabilă valoare teoretică 
și practică să fie adoptat ca 
program de muncă și acțiune 
revolnționară al partidului, al 
întregului nostru popor, să stea 
la bara întregii activități de 
pregătire și desfășurare, in 
cursul anului viitor, a Congre
sului al XIV-lea al Partidului

DEZBATERI ÎN CONSILIILE PE DOMENII
în cadrul ședinței comune 

a Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
a organismelor democratice și 
organizațiilor de masă și obștești, 
luni după-amiază. au avut ioc. 
asa cum s-a anunțat, dezbateri 
In consiliile pe domenii de acti
vitate.

La baza dezbaterilor din con
silii s-au aflat ideile și orien
tările cuprinse In Expunerea 
t • va r ă ș ■ 1 ■ i NICOLAE
CEAUșESCU cu privire la 
„Stadiul actual al societății so

cialiste românești și perspecti
vele dezvoltării sale viitoare, 
perfecționarea conducerii eco- 
nomieo-sociale, dezvoltarea de
mocrației muncitorești-revolu- 
ționare ; rolul statului și 
al organismelor democratice. 
Creșterea rolului Partidului 
Comunist Român șl activitatea 
ideologică, politico-educativă, 
ridicarea nivelalol de cunoaș
tere științifică de cultură, a 
conștiinței revoluționare. Ra
portul de forțe si caracteristici
le fundamentale ale situației 
internaționale".

Participanții și-au exprimat 
adeziunea deplină față dă ma
gistrala Expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușesru. document 
de inestimabilă valoare teore
tică și practică în numde co

Comunist Român, a noului plan 
cincinal 19*1—1995 și a progra
mului de dezvoltare, pină în 
anul 2000, a României socialiste.

Cei care au luat cuvintul au 
subliniat importanța planurilor 
și programelor aflate pe ordi
nea de zi, ale căror prevederi 
sint in concordanță cu hotărî- 
rile Congresului al XIII-Iea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului și asigură creșterea con
tinuă a forțelor de producție, 
dezvoltarea intensivă a indus- 

muniștilor. al jamenuor muncii 
in toate cotnercile vieții eeo- 
nomico-soriale -ei care au luat 
cuvintul au sustnut in unani
mitate proounerea ca acvst do
cument pol'tic de excepțională 
însemnătate să 5e adoptat ca 
program de muncă și acțiune 
revoluționară al partidului, al 
Întregului nostru popor, să stea 
la baza întregii activități de 
pregătire si des.ăfurare. In 
cursul anului viitor. a Corgre- 
sulul al XIV-lea al P.C.R. a 
noului plan cincinal 1^91—1995 
și a programului de dezvoltare, 
pină In anul 2000 a României 
socialiste.

Exprimtnd sentimentele de 
aleasă stimă șl nețărmurită dra
goste ale întregului partid și 
popor față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanții Ia dez
bateri au adus un fierbinte și 
vibrant omagiu activității sale 
neobosite. contribuției sale de
cisive la elaborarea politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru, la înfăptuirea 
consecventă a Programului 
partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Ro
mâniei spre comunism. Partici
panții la dezbateri au reliefat 
cu Înaltă mlndrie patriotică Ini
țiativele și demersurile secreta- 

triei, agriculturii, a întregii 0- 
conomii, a celorlalte sectoare 
și domenii de activitate, spori
rea necontenită a avuției na
ționale și ridicarea, pe această 
bază, a bunăstării materiale șl 
spirituale a poporului nostru.

Lucrările ședinței comune a 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
organismelor democratice și 
organizațiilor de masă și ob
ștești continuă.

DE ACTIVITATE 
rului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, In 
vederea soluționării probleme
lor fundamentale ale lumii con
temporane. tn concordanță cu 
interesele tuturor popoarelor, 
pentru triumful cauzei generale 
a progresului dezarmării, cola
borării și păcii.

In cuvintul lor. participanții 
la dezbateri au exprimat înalta 
prețuire față de activitatea 
multilaterală desfășurată de 
tovarășa Elena Ceaușescu, mili
tant de frunte al partidului șl 
statului nostru, care aduce 0 
contribuție de cea mai mare 
însemnătate la elaborarea șl' în
făptuirea politicii interne și ex
terne, la dezvoltarea științei, tn- 
vățămlntului si culturii româ
nești.

Dînd o înaltă apreciere con
ținutului documentelor aflate 
Pe ordinea de zi a ședinței co
mune, cei care au luat cuvintul 
au exprimat voința fermă a co
muniștilor. a tuturor oamenilor 
muncii de a acționa cu hotărîre 
per.tru înfăptuirea exemplară a 
hotărârilor Congresului al XIII- 
Iea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a țârii pe anul 1989 șl 
prevederilor pe tntregul cin
cinal.

In întîmpinarea aniversării Marii Uniri 

o reușită Întrecere de cros

Astăzi,

in cadrul etapei

In comuna
în suita multiplelor acțiuni 

inițiate și organizație cu prile
jul aniversării a 70 de am de 
la făurirea statului național 
unitar român, Consiliul pentru 
Educație Fizică și Sport al 
Sectorului Agricol Ilfov și Clu
bul Sportiv Sătesc din acest 
sector au înscris — duminică — 
și un reușit cros de masă dotat 
cu „Cupa Unirii", cu participa
rea tineretului studios din co
muna Pantelimon.

Bucurîndu-se de condiții ex
celente (de altfel, ca și cele
lalte asemănătoare), acțiunea, 
desfășurată în incinta parcului 
din comună, a beneficiat de 
concursul tehnic al unor pro- 
fesori-antrenori avînd specia
litatea atletism (Virgil Costa- 
che, Corina Ivan, Felicia ls- 
trate. Ion Bogdan etc.), pre
cum și al profesorilor de edu
cație fizică de la Școala nr. 65, 
care au pregătit marea majori
tate a oblor care au luat star
tul. A fost o colaborare efecti
vă, pe toată filiera organizato-

PANTELIMON
rică, ceea ce a contri
buit la succesul acțiunii, „pri
ma de acest fel de Ia declan
șarea actualei etape a Dacia- 
dei de iarnă, in comuna Pante
limon", cum ne semnala prof. 
Constantin Lihu, președintele 
Clubului Sportiv Sătesc. „Alte
le vor fi organizate, tot :n 
acest trimestru de școală, pină 
Ia vacanța de iarnă a elevilor, 
in toate comunele aparținătoa
re de Sectorul Agricol Ilfov, in 
perspectiva depistării cit mai 
multor elemente în măsură să 
fie promovate in secțiile clu
bului nostru. Vor avea intîle- 
tate concursurile atletice, tn 
aer liber și în săli, dar și al
tele, la judo, precum și compe
tiții de minifotbal și handbal 
redus. Altfel spus, sintem pre
ocupați să ne asigurăm o pu
ternică bază de masă pentru 
secțiile clubului.»*

Este, desigur, de salutat a- 
oeastă inițiativă a Clubului

(Continuare In vag. a 4-a)

a XV-a la fotbal

SPORTUL STUDENȚESC- 
VICTORIA

Astăzi, la ora 14, pe stadio
nul „Sportul Studențesc", ae 
va disputa meciul dintre Soor- 
tul Studențesc și Victoria din 
cadrul etapei a XV-a a Divizie 
A. Devansul se datorește pro
gramării, la 7 decembrie, a me
ciurilor retur din cadrul turu
lui al III-lea al Cupei U.E.F A. 
fază in care, după ?utn se știe. 
Victoria va Intilni. in deo'asa- 
re, la Turku, formația finlan
deză Palloseura. în perspectiva 
acestei partide, pentru Victoria, 
meciul de azi, din „Regie", 
contează, firește, ca o „repetiție 
generală". Din punctul de ve
dere al formației gazdă, el se 
prezintă ca un important meci 
de clasament.

Partida va fi arbitrată de 
bucureșteanul V. Alexandru, la 
centru, ajutat la linie de V. 
Titorov (Drobeta Tr. Severin) 
și V. Antohl (Iași).

La lași, i interesantă ți valoroasă sesiune de comunicări

ȘTIINȚA-SUPORT PERMANENT, EFICIENT 
Șl STIMULATOR AL ACTIVITĂȚII SPORTIVE

Centru universitar cu renu
me, lașul a găzduit, recent. Se
siunea de comunicări științifice 
din domeniul educației fizice șl 
sportului, organizată de Mi
nisterul Educației și învăță- 
mlntului și Comisia de coordo
nare a activității de cercetare 
științifică a C.N.E.F.S.. prin ca
tedra de specialitate a Institu
tului Politehnic ..Gh. Asachi". 
Această amplă manifestare știin
țifică s-a înscris între acțiunile 
consacrate dezbaterii ..Te
zelor din aprilie", generos pro
gram de muncă pentru accele
rarea dezvoltării social-econo
mice a tării.

Pornind de la indicațiile și 
orientările tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului, tnvătămlntul 
trebuie să se afle tn primele 
rînduri ale luptei pentru nou, 
să fie un tnvățămint revoluțio
nar. în acest spirit, tnvătămln
tul. știința si cultura stnt con
cepute ca factori activi a! dez
voltării, întreaga activitate din 
aceste domenii fiind condusă cu 

înaltă competență de tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele 
Consiliului National al Stiintel 
șl învătămintului.

Subliniind faptul că temati
ca sesiunii — abordînd aspec
te ale educației fizice tn tn- 
vățămîntul de toate gradele, ale 
sportului de performanță, ale 
problemelor de pedagogie . șl 
psihologie, ale medicinii spor
tive — a fost stabilită cores
punzător indicațiilor și orien
tărilor cuprinse In documentele 
de partid șl de stat trebuie să 
arătăm că manifestarea știin
țifică de la Iași a reunit ca
dre din tnvătămlntul superior 
din toate marile centre univer
sitare ale țării, București, Iași, 
Cluj-Napoca, Timișoara, Craio
va. Galați.

Sltuindu-se la o tnaltă tinută 
științifică, lucrările prezentate 
— de reală valoare teoretică, 
metodologică si practică — au

(Continuare ta pop. t-3)



Sporturile de iarnă
START SPRE... DOUA OLIMPIADE! „NAȚIONALELE" DE SCRIMA PE ECHIPE

reintră

In actualitate

între concluziile pe care ple- 
naral Federației Române de 
Schiteiatlon și Bob-Sanie le-a 
pus Sn evidență a fost aceea, 
puți» Îmbucurătoare, a unui 
anui>e regres olimpic tn spor
turile noastre de iarnă. La 
Jocurile de la Calgary, singură 
Mihaela Fera a realizat un salt 
față tie predecesoarea sa de la 
Sarajevo. Liliana Ichim. Măsu
rat tn locuri de clasament, se 
poatș vorbi despre un progres 
de 14 locuri, de la locul 35 la 
locul* 21 sau, in alt limbaj, de 
o „urcare" de la 60 la 50 de 
puncte FIS. Nu e mult, dar e 
ceva. In schimb, la toate ade

se 
la 
de 
la 
la 

14 (Gabriela Haja) la IT (LL 
via Pelin); schiul ford feminin 
de la 32 (Elena Reit). la 39 
(Rodica Drăgus); biatloniștii. 
neavînd valoare, nici n-au pu
tut intra In delegație...

Ei bine. ce a determinat 
acest regres? „La eriginea *- 
eestei realități neplăcute, afir
mă Alexandru Wagner, secre
tar adjunct al federației. s-au 
aflat • serie de greșeli funda
mentale ale procesului de pre
gătire, săvîrsite Ia toate nive- 
lurîle performanței — secții, 
cluburi. Județe, loturi naționa
le șl olimpice".

Cauza principală, „cauza-cau- 
zelor". opinăm, pentru care 
performerii gheții și zăpezii

lalte discipline, avantajul nu 
află de partea participant: lor 
ultimele Jocuri Olimpice 
iarnă: bo berii de la locul 1, 
locul 24: sanie feminin, de

din țara noastră nu reușesc să 
se înscrie ferm pe drumul mic
șorării decalajelor care ii des
part de forțele existente pe 
plan internațional este faptul 
că »ei efectuează doar 40—50 
la sută din volumul pregătirii 
specifice realizat pe plan mon
dial", fapt menționat expres In 
Raportul la plenară. E momen
tul să subliniem că. o dată pus 
degetul pe rană, meritul lucră
rilor (în principal al activului 

. federației și mai puțin al ce
lor care au luat cuvîntul...) ră- 
mîne acela al depistării unora 
dintre căile sporirii substanți
ale a acestui volum de muncă. 
Bunăoară, dacă pîrtiiTe de schi 
alpin, omologate, din Bucegi ți 
Poiana Brașov, nu au putut fi, 
folos te In exclusivitate de că
tre eomponenții loturilor nați
onale si sportivii fruntași din 
cluburi. în ultima vreme s-au 
făcut eforturi tn a se realiza 
o colaborare cu forurile de 
resort din Ministerul Turismu
lui. proprietarul acestor pîr+ii. 
pentru că. trebuie spus, orieît 
ar părea de ciudat schi ol ro
mânesc nu are in proprietate 
nici • suprafață pentru schi! 
„Nici o suprafață ți niei un 
mijloc mecanic de urcare, fapt 
eare rarefiază tnaceeptabil 
frecventa eoboririlor. Intensita
tea lucrului, numărul de kilo
metri ți de porți străbătuți de 
schiorii noștri" — sublinia. Jn 
cuvîntul său. un mare animato- 
al schiului brașovean. prof 
Mîhaf Bară.

Le ochi fond, neacoperirea 
volumului de muncă a foot 
cauzată, intre altele, si de fap
tul că traseele de pe Valea 
Rișnoavei sînt lipsite de un 
anume grad de dificultate, nea
părat necesar pentru realizarea 
unui progres dorit ți posibil.

Amenajarea, în măsura posibi
lităților, aici sau tn alte părți, 
a unor trasee grele, solicitante, 
a devenit una dintre priorități
le sezonului care a Început. 
Nici biatloniștii nu și-au Înde
plinit parametrii normali de 
muncă specifică, atît în privin
ța numărului de kilometri par
curși pe schiuri, cit și în cea 
a tragerilor la nivel minim 
obligatoriu. ȘI această proble
mă pare a fi primit unele so
luții — cei drept, cam tirziu.

Punctînd aceste cîteva aspec
te privind conținutul pregătirii 
și mai cu seamă volumul său, 
nu trebuie uitate șl altele, in
tre care interesul, capacitatea 
și sufletul pe care le pun în 
activitatea lor, adesea anonimă, 
antrenorii, profesorii, instructo
rii de la cluburi și asociații 
sportive. Or, fără ele, marea 
performanță, cea care vrem să 
se vadă in competițiile inter
naționale, nu are șanse mari 
de a izbindi pe drumul pe care 
se pornește in acest sezon. Da
rea de seamă a fost foarte 
zgircită — ți Pe bună dreptate 
— cu acest capitol: „tn afara 
CSS Bistrița, a județului Bis- 
trița-Năsăud și a CSS Șoimii 
Sibiu e greu să mai fie altci
neva evidențiat". Iată pentru 
ce este nevoie de • schimbare 
totală de aplică a tuturor celor 
care lucrează în marea perfor
mantă din 
de iarnă, 
chiar din 
unul extrem de important — 
primul al unui ciclu aparte, 
care duce sore două Olimpiade 
albe, din 1992 și din 1994. Am
bele se contopesc intr-un sin
gur obiectiv, aflat In fața ace
leași generații de performeri 
și antrenori.

Radu T1MOFTE

sporturile noastre 
începind. urgent, 
acest sezon —

ALE JUNIORILOR S-AU ÎNCHEIAT CU REZULTATE NORMALE
Etapa a doua a Campionate

lor Naționale de scrimă pe echi
pe ale juniorilor I. la sfirșltul 
căreia aveau să fie cunoscute 
formațiile campioane, s-a 
fășurat în sala din 
Mare. Cele mai bune 
reprezentative de cluburi 
dlnea a fost stabilită 
prima stapă) și-au apărat 
sele după sistemul turneu, 
apreciere generală, trebuie 
că multe dintre asalturi au__
dîrz disputate, 'dar, în final, re
zultatele au fost cele scontate

Scrima sătmăreană a fost din 
nou la înălțime pe aceste me
leaguri aflîndu-se. cum se știe, 
principala pepinieră a țării. 
Astfel, trei echipe de floretă fe
minină au încheiat acest cam
pionat intre primele patru, a- 
nume Clubul Sportiv (locul 1, 
cu Dolores Gregorovlciu, Eliza 
Bandula, Diana Borota, Daniela 
Dance șl Janet Boț ta compo
nență) Luceafărul (3) și CSS 
ILF (4). La floretă masculin, 
formațiile locale au ocupat pri
mele două locuri, prin Flacăra 
(campionii se numesc A. Balint. 
A. Săveanu, L Varga, P. 
Kosztner șl T. Oros) șl, respec
tiv. Clubul Sportiv. Pe locul 3 
— formația din Tîrgu Mureș. La 
spală a riști gat. firesc. repre
zentativa Institutului de Educa
ție Fizică și Sport cu G. Epu- 
reseu din nou în prim-pla.i ca 
ți ta întrecerea individuală 
(ceilalți comnonentl ai echipe» 
stat : T. Badea, V. Tone, A. Pa- 
pacocea ți P. Ungureanul. C.S. 
Satu Mare s -a situat pe locul 3. 
cu spadasini tineri țl de pers
pectivă ta alcătuire, cum stat T. 
Andrașfi (locul 3 la individual 
tacă junior 2) ți A Fekete. În
că junaor 3. Sabia a triumfat 
prin sportivii de la Centrul de 
tineret Tractorul Brașov, 
acolo unde funcționează și 
trai olimpic. Au contribuit 
obținerea performanței D. zaru, D. Grigore, A. Alba, 
Iliescu șl C. Aiiincăi.

des- 
Satu 
șase 
(or- 

după
șan- 

Ca
spus 
fost

adică 
cen- 

la 
Văr-

Însemnări GINDUL-TOT UNA CU FAPTA!
Dintre cele văzute și auzite 

In recenta noastră aflare prin 
Gorj, am ales trei dialoguri 
pe care le redăm prescurtat. 
Primul cr Dumitru Secotă, 
președintele JJEFS. • La ce 
să vă gîndițl, acum, după ce 
v-ați durat aici, la Tg. Jiu, 
o mlndrete de complex sportiv 
și ați pus pe roate un cen
tru olimpic de lupte libere 
pentru juniori, după ce două 
gorjence. crosisia Viorica Ghi- 
can și șahista Corina 'Peptan, 
au devenit campioane mon
diale ? • Printre altele, ne 
gîndim ți Ia tribuna de 12.000 
de locuri a stadionului. De va 
fi să urcăm cîndva la 
fotbal, de cite ori vor juca 
„Pandurii" acasă, tot de atitea 
ori . 12.000 de spectatori, cu 
ochii la fazele de pe teren, 
vor face, fără să-și dea sea
ma, cel puțin o oră de încor
dări și relaxări de mușchi, in 
fond exerciții fizice izometrice

și izotonîce în aer liber. Căci, 
după părerea mea, doar apa
rent spectatorul este un seden
tar—

Al doilea dialog, cu infor- 
maticianul Cornel Pășcălău, 
antrenorul campioanei mondi
ale de șah. • V-ați gindit 
vreodată că localitatea Sadu- 
Bumbești ar putea să figureze 
în fișa biografică a unui cam
pion mondial ? • La așa ceva 
— nu 1 Dar, sincer să fiu, 
m-am gindit că dacă eu nu 
o angrenez imediat într-o ac
tivitate de pregătire perma
nentă și disciplinată, asta o 
va face oricum cineva, în- 
trucît aptitudinile Corinei Pep- 
tan indicau, chiar de la vîr- 
sta de 7—8 ani, mari perspec
tive de creștere, de afirmare.

Al treilea, cu inginerul de ex
ploatări și transporturi foresti
ere Ion Teodorescu. • Aici, la 
Baia de Fier, aflată la poalele 
sudice ale Parîngulul, la Cheile

Galbenului, in dreptul punc
tului „Peștera Muierii", ați 
construit, la altitudinea de 780 
de metri, un teren de fotbal 
gazonat, cu tribună de 2.000 de 
locuri. Este prima realizare de 
aoest fel din nordul Gorjului, 
pe traseul Tg. Jiu — Rm. Vîl- 
eea, pe care ați pus-o la dis
poziția „Avîntului", 
sportivă a țapinarilor, 
lor 
de 
un 
în 
mai spuneți o dată, și pentru 
cititorii ziarului „Sportul", cum 
ați reușit această performanță? 
• La început, m-a surprins șl 
pe mine acest gînd eare mi-a 
venit și care, materializat, în
semna ceva deosebit pentrn 
consătenii mei. Era frumos, dar 
părea greu de transpus in fap
tă. Am întors pe toate fețele 
ideea, într-o Seară de iulie

asociația 
mineri

și a celorlalți meșteșugari 
prin partea locului, în doar 
an de zile, lucrînd numai 

timpul liber. Noi știm, dar

cra- 
fi 

mal 
atî-

1987. Soneria ceasului deșteptă
tor m-a găsit dimineața visind 
cu ochii deschiși: in timpul 
nopții, făcusem schițele, planu
rile de lucru, organizare» 
popularizării, a mobilizării ete. 
etc. Am fi putut inaugura mal 
repede stadionul, dacă pentrn 
uriașul volum de muncă 
transformarea unui gen de 
ter într-o terasă — ne-ar 
stat la dispoziție zilnic 
mult de 350 de persoane —
ta reușeam să „absorbim" pen
tru munca obștească de Ia cele 
1200—1300 de .fumuri".
avut, pot spune, șl puțin noroc, 
în sensul că printre instrumen
tele de lucru mai... secrete an 
figurat șl cîteva „chei" ale suc
cesului. Pe una, de pildă, eran 
gravate cuvintele „Cnnoaște-ți 
oamenii!". Și îi cunoaștem I

Acestea au fost, pe scuri, 
convorbirile cu trei gorjeni, al 
căror obicei este de a face ca 
gîndul să meargă mină-n mină 
cu fapta...

Am

Horio CRISTEA

BASCHET.
tră șl-a 
și-a făcut 
așa cum se 
ficialitate 
parcurs nu 
acestea nu 
relor, față < 
tru ambiția 
neau cu șansa » doua*. Aceste opinii 
aparțin antrenorului Constantin Moraru, 
după ce echipa sa. Voința Brașov, a su
ferit prima trefrîngere. la Satu Mare, In 
fața formației Mobila C.S.Ș. Apreciem 
obiectivitatea și spiritul autocritic al an
trenorului C. Moraru. recunoscut de alt
fel și în anii în eare evolua la C.S.U. 
Brașov pentru corectitudinea sa. Dar, cită 
deosebire Intre fair-play-ul antrenorului 
brașovean și văicărelile eu care ne-au 
obișnuit (în mod cu totul regretabili ma
joritatea antrenorilor echipelor divizionare 
de baschet, care găsesc orice scuză 
o tnfrîngere (arbitri, public etc). 
Insă necunoașterea propriilor 
(D. St.).

FAIR-PLAY. „Echipa noas- 
subestimat adversarele, nu 
pregătirea dinaintea meciului 

cuvenea, a tratat cu super- 
tnceputul partidei, iar pe 
și-a mai putut reveni. Toate 
scad din meritele învtagătoa- 

de care am toată stima pen- 
cu care au luptat, deși por- 

cu șansa a doua**. ‘
antrenorului Constantin

ratlva Constructorul Ploiești, fost 
pugilist de performanță. (M. Tr.). Și el

HANDBAL, pentru a treia 
„Trofeul Carpați* la masculin s-a ____
șurat In Sala „Dacia" din Bala Mare. în 
tribunele ei, timp de 5 zile, din primul și 
pînă în ultimul minut al celor trei jocuri 
ale fiecărei reuniuni, nu era Ioc să... a- 
runci un ac, semn că interesul pentru 
handbal este aici la cote superioare. • 
DUPĂ cursurile și seminariile zilnice (di
mineața), cei peste 60 de antrenori din

oara 
desfă-

pentru 
evittnd 
greșeli.

vinimnimnmrmiimiiiiiiiiiiiiHiiiĂ

POST-SCRIPTUM
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consumîndu-se, poate, și ultimul moment 
psihologic, cînd, singur cu- portarul ad
vers (Bogdan Crețu), Malecu a șutat tare 
în acesta, balonul ducîndu-se în bară ! Si 
atunci C.S.U. se afla în superioritate nu
merică... • CU O Zi ÎNAINTE. în ulti
mele secunde ale jocului, la o diferență 
confortabilă, tînărul rapidist Voicu a ra
tat o ocazie... unică, trimitlnd pur și 
simplu afară balonul pe lîngă poarta 
goală, într-un ... ’ _;._2 ' “ ’
(între buturile C.S.U., în primul meci) se 
îndrepta spre colțul bazinului, eliminat I 
• DE BUN AUGUR este faptul că, la Ra
pid, pe lista marcatorilor apar. în ulti
mul timp, tot mai des numele unor ju
cători foarte tineri. Să fie semnalul 
reveniri a echipei care, odată, se 
pentru titlu ? (G. ROT.).

unică, trimițînd
pe lingă _____

moment cînd Paul Lisac

unei 
lupta

BOX. cum arătam în cronica noas
tră de la Brăila, primele gale ale tur
neului de selecție pentru alcătuirea Io
turilor naționale de juniori șl seniori s-au 
organizat în sala de antrenament a fos
tului Box-Club din localitate. Am revă
zut una dintre cele mai bune săli de box. 
care nu are egal in țară. în plus. în 
locul rezervat pregătirii pugiliștilor brăi- 
leni. se găseau suspendați nu mai pu
țin de 18 saci de antrenament, Împăr
ți ti in grupe de cite patru și șase perne 
de perete, fără să mai amintim de rin
gul montat în mijlocul spațioasei săli. Ne 
întrebăm, firește, cărui fapt se datorește, 
totuși, regresul valoric al boxului brăi- 
lean. altădată n rinei nai centru de se
lecție pentru loturile naționale (și, ce 
modeste erau încăperile în care se an
trenau boxerii 1) ? • ÎN RlNDUL tine
rilor selecționați la Centrul de pregătire 
olimpică de la Galați se află și junio
rul ploieștean Leonard Nicoiae (Voința — 
antrenor Râul Eremia). în timpul meciu
lui său cu craloveanul FI. Nedea. pe care 
L. Nicoiae l-a învins la puncte, printre 
cel mal înflăcărați (șl competent!) su
porteri al juniorului ploieștean l-am tn- 
tîlnlt chiar pe tatăl său, zugrav la Coope-

toată țara, sosiți pe cont propriu la 
cursul de perfecționare, organizat ds 
C.N.E.F.S., și-au continuat pregătirea asiș- 
tind la jocuri, notlnd, analizind. făclnd 
aprecieri asupra meciurilor, tocmai in spi
ritul cursului. • IN ZIUA FINALEI (pu
tem numi așa meciul dintre echipele Româ
niei și R. D. Germane) unul dintre ti
nerii cars bat tot mai insistent la porțile 
afirmării. Nicoiae Popescu, a împlinit 22 
de ani. Colegii mal virstnici și mal ex
perimentați l-au făcut cadou o frumoasă 
victorie a echipei naționale, l-au îmbră
țișat și i-au urat toate cele bune, așa 
cum se întimplă ta orice familie, a BUNĂ 
DISPOZI ț le după terminarea „Trofeului 
Carpați*. Un singur jucător era abătut — 
Dumitru Berbece. De ce ’ Ii reproducem 
textual cuvintele : „Sint tare amărit. l-am 
răspuns tocmai lui nea Cornel Oțelea. E- 
ram nervos că ratasem, dar nu trebuia 
să fac așa ceva. N-am să mi-o iert nicio
dată. Sper că mă va înțelege totuși..." 
(M. V.).

POLO, in MECIUL DE DUMINICA 
’ dintre C.S.U. Construcții T.M.U.C.B. și 

Rapid București, la scorul de 4—4. prima 
echipă a forțat un rezultat favorabil, lă- 
sînd. deliberat, în unele faze, unul și 
chiar doi lucători pe contraatac, mai ales 
după ce portarul său, din această par
tidă, Sorin Mara, a „scos" un 4 m tras 
de Lupescu. Tactica n-a reușit Insă, la 4—5

RUGBY. FRUMOS EXEMPLU de 
șament față de acest sport au oferit 
bătă miile de spectatori care nu au ,___
seamă de timpul defel îmbietor, tn tribu
nele Stadionului Giuleștl fiind prezenți 
autentici iubitori al jocului cu balonul 
oval din București, dar șl din celelalte 
centre rugbystice. • ORGANIZAREA unui 
asemenea eveniment sportiv, cum este 
meciul de rugby România — Franța, nu 
este o sarcină ușoară, mai ales în con
dițiile meteorologice date, zăpada căzută 
pe teren săptămina trecută (ca să ne 
referim la un singur aspect) necesitind 
eforturi cu totul deosebite pentru asigu
rarea unui spațiu de joc acceptabil. Iar 
numărul celor care au contribuit, într-un 
fel sau altul, la o bună organizare este 
apreciabil. Cîteva nume totuși : A. Boji- 
nescu, o. Udriște, R. Nicolescu, E. Ignat, 
N. Roibu, N. Soare. L. Huzună. S. Ville- 
Gorun, Fi. Constantin, apoi grupul in
ternaționalilor de pînă mai ieri (E. Stoica, 
M. Munteanu, M. Paraschiv, M. Tonescu, 
S. Fuicu), angrenați cu această ocazie „In. 
mod exemplar", cum remarca C. Mitrea, 
secretarul F.R.R. * IDEEA doctorului G. 
Eftimescu de a organiza o întîlnire a ar
bitrului galez C. Noriing 
tre cei mai buni din 

de la
(a

ata- 
sîm- 
ținut

socotit prfn- 
lume — cu „cavale- 
noi a fost benefică 
spus-o chiar oaspe- 
la echipa națională 
profesorului Floren- 

. a cărui contribuție la asi
gurarea unei pregătiri fizice foarte bune 
este Incontestabilă, sublinia metodistul Rene 
Chirlac, cunoscutul internațional de altădată. (G. R.).

rii fluierului1 
de ambele părți 
tele). * UN DEBUT 
a fost și acela al... 
tin Marinescu.

In continuare, vă prezentăm 
clasamentul final și rezultatele 
etapei a doua : floretă masculin
— I. Flacăra Satu Mare 5 victo
rii, campioană națională (9—4 cu 
C.S. Satu Mare, 9—5 cu C.S.U. 
Tg. Mureș, B—8, 35—35 t.d. cu
Petrolul Ploiești. 9—5 eu C.s.ș. 
Constanța 9—0 cu Progresul), 2. 
C.S. Satu Mare 4 v (8—8, 55—50 
t.d. cu C.S.U. “ 
cu Petrolul 
C.S.Ș. Constanța, 
greșul) 3. C.S.U. 
(9—4 eu Petrolul 
cu Progresul), 4 
iești 2 v (9—5 cu ., 
ța. 9—4 cu Progresul). 
Constanța 2 v (9—3 cu 
Tg. Mureș 9—7 ~
8. Progresul București 0 v ; 
ble : 1. Centru] Olimpic de 
neret Tractorul Brașov 5 v 
campioană națională (9—4 
C.S.Ș. Voința Slobozia. 9—0 
C.S.M, Unirea Iași, 9—3 cu 
namo, 9—o cu Șoimii 2Z.Z___
9—2 cu Progresul), 2. C.S.Ș. Vo
ința Slobozia 4 v (S— 4 cu C.S.M 
Unirea Iași. 9—6 cu Dinamo. 9—2 
cu Șoimii I.M.U.C. si 9—1 cu 
Progresul), 3. C.S.M. Unirea 
Iași 3 v (9—7 cu Dinamo 0—7 cu 
Șoimii I.M.U.C., 9—6 cu Progre
sul), 4. Dinamo București a v 
(8—7 cu Șoimii I.M.U.C., 9—3 cu 
Progresul). 5. Șoimii I.M.U.C 
București lv (9—3 cu Progre
sul) 8. Progresul București 0 v ; 
floretă feminin : 1. Clubul Spor
tiv Satu Mare 5 v — campioană 
națională (9—7 cu Tractorul
Brașov. 9—4 cu Luceafărul Satu 
Mare. 9—2 cu 
Mare 9—« cu 
Progresul) 2.
4 v (9—2 cu 
Mare. 9—5 cu 
Mane 9—6 cu 
Progresul) 3.
Mare 3 v (8—6 _ ____ ____
Satu Mare. 9—5 cu Dlnamo, 9—3 
cu Progresul), 4. C.S.Ș. I.L.F. 
Satu Mare 2 v (9—4 cu Dlnamo. 
9—2 cu Progresul). 5. Dinamo 
București 1 v (9—7 cu Progre
sul), t. Progresul București Ov; 
spadă masculin : t. I.E.F.S. 5 V
— campioană națională (S—7 
cu C. S. Satu Mare 9—4 eu 
C.S.Ș. Olimpia Craiova, 8—8, 
63—62 t.d. cu C.T A.S.. 9—1 cu 
Tractorul Brașov. 9—2 cu Tri
umf Buc.), 2. Clubul Soortiv Sa- 
țu_ Mare 3 v (8—7 cu C.S.Ș. O-

TractO
Triumf 

Olimpia 
C.T.A.S.,

8— 5 cu Tractorul Brașov, 9—2 
cu Triumf București), 4. Centrul 
de tineret aJ Armatei Steaua 2 v 
(8—6 cu C.S. Satu Mare. 9—2 cu 
Triumf
Brașov
9— 6 cu
Triumf

Tg. Mureș, 9—3 
Ploiești, 9—5 cu 

9—2 cu Pro- 
Tg. Mureș 2 v 
Ploiești, 9—4 
Petrolul Plo • 
C.S.Ș. Constan- 

’ ‘ C.S.Ș.
C.S.U. 

cu Progresul), 
sa- 
Ti-

5.

cu 
cu 

Di- 
I.M.U.C.

C.S.Ș. I.L.F. Satu 
Dlnamo. 9—1 cu 
Tractorul Brașov 
Luceafărul Satu 
C.S.Ș. I.L.F. Satu 
Dlnamo. 9—3 cu 
Luceafărul Satu 
cu C.S.Ș. I.L.F.

5.

limrxîa Craiova. 9—1 cu 
nd Brașov 9—4 cu 
București) 3. C.S.Ș. 
Craiova 3 v (9—7 cu

București). 5. Tractorul 
2 V (9—6 cu C.T.A.S., 
Triumf București).

București 0 v.
Doino STANESCU

e.

PARTIDE INTERESANTE, CU
Ieri s-au disputat la patinoa

rul „23 August“ ultimele oartide 
din prima parte a turului al lu
lea al Campionatului Republican 
de juniori I la h chei.

C.S.Ș. MIERCUREA CIUC — 
C.S.Ș. GHEORGHENI o—5 (5—2,
1—1» 0—2). Partida și-a meritat 
titlul de derby al neînvinselor. 
S-a jucat tinerește, adică vioi, 
s-a combinat frumos, ambele 
formații dovedind reate calități, 
ca unele care dau numeroși ju
cători lotului de juniori (M. Ciuc 
8, Gheorgheni 1>. Juniorii din 
Gheorgheni au început tare șl în 
min. 9 conduceau cu 2—0, anun- 
țînd o _ victorie detașată, dar în 

a devenit egal, 
la pauză cel din 
tă ia conducerea

min. 17 scorul 
pentru ca ptnă 
Miercurea Ciuc 
cu... 5—2!

La reluare jocul s-a. echilibrat 
mai ales că apărările s-au con
solidat de ambele părți, destră-

SESIUNE DE
(Urmare iin pag. 1)

creat o fertilă bază de discuții, 
de dezbateri constructive, o- 
rientate pe rinei mari capitole:
• educația fizică în învățămînt
• sport de performanță • psi
hologie sportivă • pedagogie 
sportivă • medicină sportivă. 
Materialul care a inspirat dez
baterile a însumat peste 50 de 
lucrări !

Merită evidențiat faptul că 
lucrările prezentate în sesiune 
se înscriu în planul de cer
cetare departamental (integrat 
în plănui unic de cercetare 
științifică al domeniului) 
care beneficiari direeți 
M.E.I. și C.N.E.F.S.

Au reținut atenția titlurile : 
„Dinamica parametrilor somato- 
funcționali și motrici la copii 
de 10—11 ani, cuprinși în gru
pele de pregătire sportivă" — 
lucrare de mare întindere pro
blematică coordonată de conf. 
univ. Elena Firea, rectorul In
stitutului do educație fizică și 
sport : „Studiu privind perfec
ționarea sistemului competițio- 
nal local și județean în vederea 
creșterii eficienței instruirii la 
disciplinele: lupte, judo, tenis,

în 
sînt
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Ieri, sorfii au stabilit

TIVANTE IN AMBELE CAMPIONATE 
ate — mas- 
disputa cede baschet 
de-a drep- 

lieți. de pil- 
kua, Dinamo 
I s-au deșii locuri aie 
Intru urmă- 
Ipentru cali- 
flă 1—6) se 
Iu mai pu- 
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|u mai ră- 
Idoar două |te. Prima 
Lminică, în 
te I.C.E.D, 
I iar cealal- 
I a turului, 
Iradiționalul
■ meci-derby 
I fete, cam- 
I cunoscută, 
fțile, de-a- 
1, cînd va 
diversitatea 
Ița Brașov. 
Irătat etapa 1 nu sînt 
Bației Mo- 
IPORTUL" pentru eficacitate 
Leanu (Fa- 
■lescu (Di-
■ m. Chirilă
■ 4. R. PO-
■ 5. FI. Er-
■ p, 6. R. 
a 2n p. 7. 
■ară) 199 p, 
■ița) 196 p 
■d.) 195 p, 
n p. ii. v. ■2. Al. Ta- 
■79 p : fe
lt Jerebie 
|rei meciuri DINAMO - STEAUA 
Kilitate lo- 
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a adecvată 
■n-iile Cam- g Colegiul
■ propus și 
■at ca re
fl desfășoa-
■ 11 martie
■BASCHETULUI" LA ARAD 
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Blntre Se- 
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■c.S.S. Ti- 
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Bsectaculo- 
■uă_«elec- 
■l3«|^ena 
■che. Ro- 
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■lia Stoi-
■ Melania

Roxana 
■lae Mar- 
Mschivescu 
^Blan. Da- 
^»ițulescu, 
Mhiu. Lau- 
^^îcea. Co-

bila Satu Mare asupra Voinței 
Brașov fiind cu totul 
tată.
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PROGRAMUL „I6“-IMII.OR „CUPH RBMilllfl
• Șase divizionare C și opt divizionare B calificate, alături de 
formațiile din prima categorie, in această fază O Meciurile vor 

avea loc la începutul sezonului competițional 1989
PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
IIIIIIItlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUIIIIhMASCULIN

Steaua 9 9 0 943:727 18
Dlnamo Buc. 9 8 1 996:731 17
I.C.E.D. Buc. 9 8 1 904:752 17
Dlnamo Or. 9 5 4 822:807 14
Balanța Sb. 9 4 5 822:802 13
Met. Tg. Mureș 9 4 5 847:986 13
Farul C-ța 9 3 6 775:867 12
RAMIRA B. M. 9 3 6 771:861 12
Rapid Buc. 9 3 6 885:886 12
„U“ Cluj-N. 9 3 6 778:870 12
ELBA Tmș. 9 3 6 715:855 12
Ac. Mii. Buc. 9 1 8 706:820 10

FEMININ
Voința Bv. 10 9 1 884:667 19
„U“ Cluj-N. 9 8 1 738:569 17
Olimpia Buc. 10 7 3 717:602 17
Voința Buc. 9 7 2 673:551 16
Metalul Sal. 9 5 4 633:613 14
Comerțul Tg. M. 9 4 5 684:785 13
Chim. Rm. V. 9 4 5 717^709 13
Polit. Buc. 9 4 5 609:604 13
Constr. Arad 9 2 7 600 .-745 11
Rapid Buc. 9 3 7 599:725 11
Mobila S. Mare 9 2 7 523:674 11
CONPREF c-ta 9 1 8 571:7tM 19

(Voința Brașov) 301 p. 2. Came
lia Hînda (Voința Brașov) 261 p. 
3. Antoaneta Barou 'Chimistul! 
243 p, 4. Magdalena Manea (Chi
mistul) 214 p, 5. Suzana sandor 
(Comerțul) 194 p. 6—7. Gabriela 
Balogh (Metalul) șl Roxana Ște
fan (Voința Buc.) 182 p. 8. Editb 
Jakabfi (Comerțul) 172 p. 9—10- 
Măllna Marinache (Olimpia) și 
Melania Marina (Rapid) 187 p. 
11. Lavinla Bllndul (Constructo
rul) 160 p, 12. Gabriela Kiss 
(,U“) 159 p.

1989, după care să se dispute 
doar un turneu pe grupe valo
rice (1—6, 7—12). între 15 șl 19 
martie. în felul acesta, vor a- 
vea loc doar trei manșe ale der- 
byului Dinamo — Steaua, în loc 
de cinci (conform programării 
inițiale, care prevedea trei tur
nee pe grupe valorice).

druța Lascu. Nicoleta 
Erzsebet Ambrus ; antrenori : 
Adriana Niculescu și Horia Pod 
(junioare).

Cu mult Interes a fost urmă
rit și concursul de aruncări la 
coș. Pe locurile fruntașe s-au 
clasat, la senioare — aruncări libere: Melania Marina (12 din 
12) ; aruncări de 3 puncte : Mă
lina Marinache (8 din 10). con
cursul pivoților : Gabriela Petre 
20 p ; la junioare — aruncări li
bere: Ioana Cocîrlan (12 din 
12) ; aruncări de 3 puncte : Doi
na Tocală (5 din 10). concursul 
pivoților ; Daniela Moroșan 16 p. 
O mențiune pentru organizare, 
asigurată de federație cu spriji
nul A. S. Constructorul Arad.

Rubrică redactată de 
Dumitru STANCULESCU

loan.

JUNIMILOR I LA HOCHEI
superiori la toate japirolei-, in- 
ceplnd cu patinalul. juniorii gă- 
lățeni au dominat partida de la 
început pînă la sftrșit avînd — 
la rîndu-le — clțlva membri ei 
lotului de juniori, intre care G. 
Dan, marcator Insistent și pre
zență la numeroase faze de gol. 
Handicapați de programul 
de ore de patina! juniorii 
Triumf au făcut cu greu 
presiunii colegilor gălățeni, 
ratat cîteva ocazii bune, 
al 5-lea l-au primit din ofsaid.

Au marcat: Dan 5, F Spiridon 
4, Gîscă 3, Stoica 1, To ader 1, 
Coadă 1, Pavel 1, Zapșa 1, res- 
oectiv Bucur 1, Pândele t, Pa
vel 1.

Au arbitrat: Radu Dobrescu — 
Daniel Trandafir. Gheorglie Bă- 
lășoiu.

redus 
de la 

față 
au și 
Golul

Mircea COSTEA

rectorul Elena Firea a insistat, 
în alocuțiunea sa pe necesita
tea legării permanente a cer
cetării cu practica, a angrenă
rii profesorilor de educație fi
zică din invățămint in cerce
tare.

în încheierea sesiunii, Arthur 
Hoffmann, secretarul Comisiei 
de coordonare a activității ști
ințifice a C.N.E.F.S., a subliniat 
că lucrările prezentate au avut 
marea calitate de a oferi date 
interesante, concluzii teoretice, 
precum și soluții practice vi- 

' - ‘ și
tineretului 
concluziile 

socotite utile și 
noului ciclu o- 
cu o puternică 

atingerea marii

zînd «vitalizarea selecției 
pregătirii fizice a 
studios. Evident, 
reieșite pot fi 
în perspectiva 
limpic, slujind 
bază teoretică 
performante.

Subliniind valoarea și largul 
interes de care s-a bucurat se
siunea de comunicări științifi
ce din domeniul educației și 
sportului, nutrim speranța că 
roadele ei vor apărea cît mai 
curînd în sălile de antrena
ment, pe terenuri și pe stadioa

ne, llustrînd. cu frumoase re
zultate practice, incontestabile 
cîștiguri în plan teoretic, știin
țific.

Elena DOBINCA
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Populara competiție „Cupa 
României'*, întrecere pusă sub 
egida Daciadei, intră in fazele 
sale avansate. Este vorba de 
etapa „16“-itnilor, moment în 
care apar în competiție divizio
narele A. Acestea vor întîlni 
echipele din eșaloanele inferi
oare care au cîștigat dreptul 
de a juca tn acest moment 
prestigios al întrecerii. prin 
calificări succesive și merituoa
se. Să ne oprim, in primei rînd, 
asupra reprezentantelor eșalo
nului nr. 3, Divizia C. șase la 
număr : Mureșul Deva, Auto
matica București, ROVA Ro
șiorii de Vede, Steaua Mecanica 
Huși, Progresul C.S.S. Medgi
dia, Unirea Slobozia. Să sub
liniem și aid. în acest mo
ment dnd sorții au definitivat 
programul etapei _16“-imilor.
Progresul GS.Ș. Medgidia (Dh. Q 
Unirea Slobozia (C) 
GF.R. Timișoara (B) 
Gaz Metan Mediaș (B) 
Pandurii Tg. Jiu (B) 
Glorie Bistrița (B) 
Gloria Buzău (B) 
Rova Roșiori (C) 
Mureșul Explorări Deva (C) 
AS. A. Explorări C-lung. Mold. (B) 
Electromureș Tg. Mureș (B) 
Armătura Zalău (B) 
Automatica București (C) 
Steaua Mecanica Huși (C) 
Inter Sibiu (A) 
F.C Farul (A)

meritele acestor formații mici, 
dar cu amoifti foarte mari. 
Din Divizia B vor fi prezente 
Gloria Buzău. Pandurii Tg. Jiu. 
Gaz Metan Mediaș. C.F.R. Ti
mișoara, Armătura Zalău. Glo
ria Bistrița. A.S.A. Explorări 
Cîmpulung Moldovenesc și Elec- 
tromures Tg. Mureș, deci opt tn 
total. Acestui gruc ie 14 con. 
curente li s-au adăugat cele 18 
divizionare A. ded un total de 
32 de echipe prezente la star
tul „16“-imilor.

Operațiunea tragerii la sorți 
s-a efectuat Ieri la amiază, la 
sediul F.R F. Ea s-a efectuat 
prin extragerea, dintr-o urnă, a 
biletelor cu numele diviziona
relor A. cealaltă urnă conți- 
nînd bilele cu numele divizio
narelor B și C lată* ce au «ta- 
bilit sorții :

TOTUL, ÎN NOUĂ MINUTE
Politehnica lași - F. C. M. Progresul Brăila 4-0 (3-0)
Practic, se poate spune că 

acest „cap de afiș" al etapei de 
duminică a seriei I și-a aflat 
deznodămintul tn numai nouă 
minute, 26—35, perioadă tn care 
„unsprezecele* ieșean a găsit de 
trei ori drumul ipre poarta lui 
Brătianu. tnclinind decisiv și 
convingător balanța. Cu un 
Pavelluc harnic și mobilizator la 
„mijloc* și un Senov inspirat In 
careul advers, elevii lui L. An- 
tohi s-au impus limpede 1» ta
ta unui adversar tenace care nu 
s-a împăcat ușor eu perspecti
va tnfrîngerll. Ingenuncheatl de 
aceste minute „de toc* ale ieșe
nilor, oaspeților au le-a rămas 
decit varianta golului de onoa
re. pe care nu l-au realizat în
să nici din lovitură de ta 11 m 
(Tltlrișcă. șut afară ta mia. 48). 
Cu un atac lipsit de servidfle 
hd R. ~ ■ -----
eiuslv 
nu se

Iată . ___________
tru goluri: tn mia. 2*. Mineta 
oprește balonul ca câini la ea- 
rea, lovitura de pedeapsă acor
dată de .centralul* S. Petrică (a 
cărui prestație trebuie remarca
tă) fiind transformată de PA- 
VELIUC: 1—«; tn min. n, car- 
aer executat de Barrtajaa la eol-

țul scurt, „cap“ oERTOV: Z—0; 
în min. 35, Croitoru șutează, 
Brătianu respinge defectuos și a- 
celașl SERTOV. pe fază, reia tn 
plasă: 3—0: n min. 89, BURDU-i: 
JAN ia o acțiune pe cont pro
priu și, de la 10 m, lateral dreap
ta, lobează peste goal-keeperul 
brăilean: 4—0. Un gol trumos al 
unei victorii frumoase.

A arbitrat 8. P-trică (Craiova). 
POLITEHNICA IAȘI-. Ctmpea- 

nu — Dușmanu Gheorghiu CO
VRIG. FRÎNCU - Florean (min. 
69 Drăgoi), Codru (mia. 60 Pîrv). 
PAVELIUC, Burdujan — CRO- 
ITORU, SERTOV

F.C.M. PROGRESUL: Brătianu 
— Rusu (min. 46 A. Marin). CO
MA N. Darie. — ‘ -------
Titirișcă 
tode —

Vlorei ți -are a trăi» ex- 
prin sprintările Ijd Glonț 
obține credem, prea mult 
cum s-au .nscria cele pa

Mlnciu — Pascu. 
(mln. 64 Cataros), tf- 

Văsil, Stamate GLONȚ.
Mihai CIUCA

★ 
scăorre tlooarefică. ștl-Dlntr-o___ ________

rea despre partida Steaua Ml zii — 
Metalul Piopenl a apărut incom
pletă. Meciul s-a încheiat ou re
zultatul de 4— <2—0) Dentru
echipa din MizIL eolurlle 
fiind realizate de Gola (min. 7). 
C. Lazăr (mln. » si 17) ‘
(mln. 73). respectiv
(mln. 58).

TORENTUL PRIMEI
Electr»Breș - Minerul Mitra

Butoi 
Vaslle

REPRIZE
5-1 (5-0)

Primele echipe din programul 
de maj sus sini gazde și orga
nizatoare ale intilnirilor. Etapa 
„16“-imilor se va disputa la în
ceputul stagiunii competiționaie 
1989, după toate probabilitățile 
în finalul lunii februarie, data 
urmind a 6 stabilită în funcție 
și de programul echipelor noas-

tre prezente In cupele europene.
Criteriile de calificare sint 

cele cunoscute: dacă după 90 
de minute scorul este egal, se 
joacă prelungiri, iar dacă ega
litatea persistă se procedează la 
executarea loviturilor de La 11 
metri pentru stabilirea caECca- 
telor in optimile de finală.

Anotimpul curei balneare la

SOVATA
• Cura balneara eficienta șl odihnă activă ;
• Factori naturali terapeutici de valoare : lacul cu apă să

rată Ursu unie in Europa < alte 4 lacuri saline tn slujba 'ui 
Eseu lap ; cămoi sapropelio. aerolonizare negativă climat de 
cruțare

Cui te recomandă virtuțile terapeutice ale stațiunii Sovata t
Persoanelor eu :
• afecțiuni 

mită ții) ;
• afecțiuni
• afecțiuni
• afecțiuni __ ____________
Important de știut :
Eficienta curei balneare la Sovata asupra oreanlsnulul este 

tmedlată iar ameliorarea sau vindecarea afecțiunii ae reali
zează după efectuarea unor eure balneare repetate la funcție 
de indicațiile medicului.Ea te> ae important ae șuut 1

în această perioadă se acordă reduceri de tarife : plecări ta 
orice zi solicitata de turiști : cazare pe perioade mal mari sau 
mai mici decit seriile de 18 zile.

Biletele se pot procura de la agențiile oficiilor Județene de 
turism ți ale t.T.H.R. București precum si de la comitetele 
de sindicat din întreprinderi și instituții.

Au fost două reprize distincte, 
în prima distanța valorică dla- 
tre combatante 9-a mă-urat m... 
diferența dintre torurile ocupate 
de ele în clasament (gazdele, po
ziția a m-a. oaspeții .'anteraă- 
autoritară). Prnfitltd de «lăblciu- 
nea cronică a .mljtoculul- advers 
(un fel de culoar tu asUe vrai
ște), de rigiditatea (undat Dor 
centrali și de stîngăcfile portaru
lui Niță. Electromures a .cotro
pit- tot terenul dl» față cata- 
pultlnd minge după minge In ca
reul Hâtrului. Tota'a zt demina
re »-a concretizat tn no mal pu
țin de cinci goluri (VARGA 
mln. 1. CRISTEA. mln. 19, 
KONCZ, min. tr STOICA min. 
S3 și L. POPA min. 40), toate 
(eu excepția celui al lui Koncz, 
cu șut de la distanță), cu relu
ări tn plasă, după centrări ne
stingherite. din -oale unghiurile.

Repriza 
previzibil, 
nerul s-a 
priel sale____ . __ __________
ieșit la atac, ront-aatacurile fi-

a doua, tn mod lm- 
a fost echilibrată. Ml- 
ridicat deasupra nro- 
condlțll de victimă, a

prima parte s-aurave dl» ____  „____
format într-o ofensivă 
«vînoasă*. Mijlocașii au ieșit din 
panica evidentă eare-i cuprinsese 
la start (alungtndu-i pe llaJa de 
„19*1. susțlntnd aceste șarje, ast
fel că repriza s-a terminat eu 
un onorabil... t—0 pentru oas
peți. după golul hli S Ut CEA NU 
(min. S3) care a fructificat, cu 
capul, o lovitură de colț. în tot 
acest timp, gazdele potolite, la 
adăpostul unui avans consistent. 
9-au mulțumit să “emoorizeze. eu 
L. Popa la pupitru intr-adevăr 
oel mai bun Ju'ător al întîlrilrii.

Arbitrul A. Cuzmanovlci (Reși
ța) a oondu' formațiile:

ELECTROMUREȘ: Maier —
BALINT, KONCZ S Popa (mln. 
60 Ursu), Gal — Dirul, STOICA. 
Cristea (min. 60 Sâlăjan), t. 
POPA — VARGA Panici.

MINERUL: Mită - Dumitra,
Dobrică Fotaehe Botonea — 
Dumitru (mln. 35 ‘ 1 POPESCU), 
Baciu, NAPU 'min. 58 lacob), 
Cojocaru — SUICEANU Șișcă.

Ion CU°EN

trans- 
fiuentă.

reu-natisrtale : 
post-traumatice î 
neuroloclce periferice

JOC DESCHIS, SPECTACULOS...
A.S. Parolei Vulcan - Gloria Reșița 1-0 (1-0)
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• Stațiune balneoclimaterică tn județul Caraș-Severin ouoo»- §
cută din antichitate pentru valorile terapeutice ale apelor sale § 
termale : §
• Factori natural! de curt deosebit de favorabhi vindecăm S 

sau ameliorării tn principal a afecțiunilor aparatului tocomo- & 
tor sistemului nervos perif-rlc si aparatului respirator :
• Cure profilactică activă aplicată cu succes la Băile Hercu- §

lane ; Ș
• Aeroionlzarea negativă ca la 9000 m altitudine :
• Hoteluri cu baze proprii de tratament in care se aplică § 

diferite proceduri medicale eficiente, indiferent de variațiile de % 
temperatură specifice perioade! toamnă-iarnă :
• Numeroase posibilități de petrecere plăcută si tnstructlvâ § 

a timpului liber (club cinema, piscine, sală de gimnastică me- § 
dleaiă. Jocuri mecanice biliard, mlnfbowllng. terenuri de sport); &
• Drumeții montane și excursii - -

etc
De reținut :

— tn această perioadă 9e acordă
— plecări în orice zi solicitată de ____
— cazare pe perioade mal mari sau mai mici dectt strlile de 

18 zile.
Biletele se obțin de la agențiile Oficiilor Județene de turism, 

filialele l.T.H.R. București și de la comitetele sindicatelor din 
întreprinderi.

tn împrejurimi. Pe Dunăre.

red uceri de tarife 
turiști
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ADMINISTRAȚIA
• Tragerea obișnuită de astăzi, 

miercuri. 30 noiembrie, va avea 
loc în București. în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2. tnce- 
pînd de la ora 15,50. La radio, 
pe programul 
diate aspecte 
operațiunilor 
16.15. .

I. vor putea fi au
de la desfășurarea 
de tragere, la ora

rigorile iernii. A. S.• Cu toate
Loto-Pronosport continuă să a- 
tribule numeroșilor cîstlgători au
toturismele „Dacia 1300“ de care 
au beneficiat la sistemele noas
tre. Tată numele cîtorva dintre 
partlclpanțli care. într-o Intîlni- 
re cu redactorul rubricii de fată.

DE STAT

celașl Barbu) ți 34 (Păuna), res
pectiv pe cele ale Gloriei (care a 
lăsat o foarte bună impresie), 
din min 19 (ZsizsllO. 25 (Croito
rii — șut la b=ra laterală). 30 
(Zstzsf». 41 'Kapornyai). 59 
(Sdnteie), 68 șl S5 (Intervenții 
de ultim moment ale defensivei 
locale). Unicul gol 
fost marcat dintr-o 
mia. 14. NTCHTMIS 
tapeeabP o 'oritură 
18 m. acordată n 
faoh asupra lui “ăuna.

A arbitrat L Tănase (Tîrgoviș-

al partidei a 
fază fixă. in 
transformtnd 
liberă de ta 
urma unui

ANUH.Ț
LD..M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștința celor interesați că 

Dentru autoturismele OLTCTT Club not opta persoanele care 
au depus banii tn cont pentru autoturisn anterior date! de w 
ivn’e ’987.

înscrierile nrin transfer se not face la Comolexui au to 
r.D.M S. București, din str Vstea Cascadelor nr. 24 sector 6.

Informații suo’imentare se oot obține de la toate magazine
le auto I.D.M.S. si la telefon 1I-S9 50 — int. 121. 176 sau 179.

lOTO-PROMO^PORT INFORMFAZA
s!-au manifestat satisfacția de a 
fi jucat cu perseverentă, fntrînd 
în posesia cite unui autoturism 
și a unor suite de cîștiguri in 
bani : Florin Soare 'din Călan 
Hunedoara). la PRONOSPORT 
Carol Sambach (Miercurea Ciuc) 
la PRONOEXPRES Tudor Fusea 
(București). Toan Boedan (corn. 
Poiana. Sibiu’ Florentin Ma’ees- 
cu (Pitești) si Valentin Sabău 
(Lipova. Arad’, tot! la LOTO. 
Neculaî Grieoras 'Botoșani’. Ste
fan Costaebe tBucurestb 
Gherman (Sîntana Arad’ si
xandru Cocar (Oravlta 1ud. Ca- 
raș-Severin). toți la LOZ In 
PLIC. Desigur că lista rămtne

tuturor participantilor. 
că ți seria acțiunilor ce 
a fi organizate se men- 
outin la fel de inte-

loen 
Ale-

• CÎSTIGCRILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 27 
NOIEMBRIE 19S8. Categoria 1 
(13 rezultate' : 2 variante ‘25% 
— aufturisme . Dacia 1300“ 
<73 COC leii 
zuitare' :
19 695 lei 
a 4 924 -ei 
zuitate) : 31

, Dacia
categoria 2 <12 re- 

2 variante 100% a 
si 136 variante 25% 

categoria 3 : <11 re- 
variante 100% a

3 299 lei și 1 309 variante 25% 
a 825 lei. Report la categoria 
1 ; 332 676 lei, ‘ -
autoturismele
(70 000 lei) ao revenit partici- 
panților Popa C, Constantin 
din Bacău și Tivlea I Con
stantin din Suceava. La cate
goria 2. participantul Macovei 
loan din Oradea a obținut un 
autoturism „Dacia 1300“ (70 000 
lei) șl alte premii în numerar 
prin cumul de cîștiguri pe a- 
celasî buletin achitat în cotă 
de 25%.

La categoria 1, 
„Dacia 1300“



Principala concluzie după meciul de rugby cu Franța

ECHIPA NOASTRĂ REVINE PE DRUMUL CEL BUN
Reinnodarea firului frumoaselor performante necesită
însă o muncă fi mai susținută, la toate nivelurile

O partidă cu echipa Franței 
are, întotdeauna, o încărcătură 
aparte. Dar datele problemei 
păreau chiar mai complicate 
acum pentru jucătorii noștri. 
Reprezentativa cocoșului galic 
venea la București în postură 
de vicecampioană a lumii, du
pă ce cu puține zile înainte 
surclasase puternica națională 
argentinianâ, căreia Ii adminis
trase nouă eseuri (la zero!) in do
uă jocuri-test! Mai erau aminti
rile ultimelor întîlniri directe, 
3—20 la București in 36 12—55 
la Cupa Mondială și 3—49 la 
Agen, anul trecut Se adăuga 
recentul 9—23 de la Alma Ata... 
Toate la un loc generau multe 
rezerve iubitorilor rugbyului, 
destui fiind aceia care se te-

Plecare cu balonul, după grămadă, a inepuizabilului Dumitraș... 
Foto : Aurel D. NEAGU

Intre 10 și 17 decembrie

PRIMUL CAMPIONAT MONDIAL DE ȘAH RAPID
CIUDAD DE MEXICO 25 

(Agerpres). Primul Campionat 
Mondial de șah rapid se va 
desfășura anul acesta în peri
oada 10—17 decembrie la Ciu
dad de Mexico. în șahul rapid 
fiecare jucător are 30 de mi
nute timp de gîndire pentru o 
partidă. La turneul din Mexic 
va participa și marele maestru 
sovietic A. Karpov, cîștigâtoru!

Campionatului European de 
șah rapid, desfășurat la Gijon 
(Spania).

meau de o înfringere de pro
porții.’

Echipa noastră a crezut insă 
în sansa ei I Au declarat-o ju
cătorii (și antrenorii) înaintea 
meciului de sîmbătă, au dove- 
dit-o apoi în teren, luptînd ad
mirabil, fără menajamente, pen
tru fiecare minge. Pînă la ur
mă, au pierdut cu 12—16 șl 
au ieșit abătuți de pe gazon 
din cauza rezultatului (cit de 
afectat era. spre pildă, Hara- 
lambie Dumitraș, unul dintre 
cei mal buni jucători din te
ren !), dar nu înainte de a fi 
forțat, pur și simplu, autode- 
pășirea. Dar șansa, care are 
adesea rolul ei în sport, nu a 
fost de partea lor, de n-ar fi 
să amintim că măcar două din 
cele patru lovituri de pedeap
să ratate de Ignat puteau în
semna puncte prețioase, 
punctele... victoriei.

Sigur, au existat și imper
fecțiuni in jocul „tricolorilor" 
noștri — ne- vom opri mai jos 
asupra lor —, însă e prea 
proaspătă o imagine de la ma
sa presei pentru a nu reveni 
asupra ei : numerosul grup ai 
gazetarilor francezi repeta în 
răstimp „Ce buni sînt acești 
români, ce surpriză plăcută !" 
O impresie generală favorabi
lă. așadar, argumentînd prin
cipalul ciștig al . naționalei ro
mâne — combativitatea regă
sită, capacitatea de exprimare 
din nou superioară, convinge
rea că întineritul XV se află 
pe drumul ccl bun.

De o parte, s-au găsit în te
ren celebrii Blanco Oul îi da
torează, tn fond, reprezentativa 
oaspete succesul, strălucitul 
fundaș fiind autor și coautor 
al eseurilor). Sella, Rodriguez,

Champ, Garnet — ultimii trei 
fiind „vîrfurile" unui pachet 
de înaintași extrem de puter
nic și percutant, căruia puține 
grămezi din lume îi rezistă. De 
cealaltă, o echipă cu doar doi 
jucători victorioși în trecut în 
fața Franței, Murariu și Lungu. 
dar cu doi debutanți absoluți 
(Nicolae Fulina și Traian Oro- 
ian), plus alți cîțiva cu pu
țină experiență internațională, 
precum Sandu Ciorăscu. Geor
ge Dumitrescu, Gheorghe Ion. 
loan Doja, Daniel Neaga, Ni
colae Răcean, majoritatea de 
22—23 de ani. Ei bine, sîmbă
tă grămada noastră nu numai 
că a făcut joc egal cu celebrul 
„opt" al înaintării franceze, 
dar l-a și dominat în margine 
(31—22!), Dumitraș, Doja, Cîo- 
răscu sau Murariu făcînd să 
se vorbească iarăși despre o 
specialitate românească în a- 
cest atît de important moment 
al unui meci de rugby. Pilierii 
Leonte șl Dumitrescu au re
zistat onorabil, talonerul Ion a 
impresionat prin energia spe
cifică lui, Rădulescu s-a anga
jat în joc, pînă în momentul 
accidentării, cu toată experien
ța sa, iar Neaga rămîne îndeo
sebi cu* satisfacția înscrierii ți
nui eseu al curajului.

în ceea ce privește linia de 
treisferturi. componenții săi au 
arătat o seamă de calități. Nu
mai că ea a fost prea puțin 
jucată, „dispecerul" Ignat pre
ferind șutul (în Ideea de a 
cantona disputa tn jumătatea 
adversă) fără suficientă preci
zie însă, de multe ori balonul 
trimis spre tușă fiind recupe
rat de oaspeți. Măcar tn uiti-

0 REUȘITĂ ÎNTRECERE DE CROS

mele 20 de minute se impunea, 
credem, mai mult curaj în lan
sarea explozivilor atacanți, in 
susținerea acestei afirmații ve
nind chiar faza care a condus 
la aplaudatul eseu — cursa iul 
Răcean. Avem convingerea că 
un joc abil de pase ar fi dus 
la o nouă Intrare în terenul 
de țintă ! Pe de altă parte, nu 
uităm că s-au greșit o serie 
de transmisii sau recepții de 
balon (greu de controlat, ce-i 
drept, in condițiile de tempe
ratură și teren), iar placajele 
decisive au alternat cu altele 
fără vlagă și promptitudine.

A apărut limpede pentru toți 
cei prezenți în tribunele de la 
Giulești : echipa de rugby a 
României revine pc drumul ccl 
bun ! Conducerea tehnică, al
cătuită din Theodor Radulescu 
și Gheorghe Nica vor trage 
acum, nu ne îndoim, toate con
cluziile, astfel incit invățănun- 
tele partidei cu Franța să con
ducă la o pregătire și mai sus
ținută, dirijată inspirat și rea
list. Reinnodarea șirului perfor- 
manțelor de larg ecou interna
țional este posibilă — a de
monstrat-o meciul de sîmbătă ! 
—, dar materializarea renăscu
telor aspirații se poate face 
numai pe calea dăruirii în 
muncă, aceeași care a permis 
memorabilele rezultate cu Sco
ția. Țara Galilor. Irlanda și. nu 
în ultimul rind, cu „ Frants. 
Iar totul trebuie să înceapă, 
de bună seamă, de la nivelul 
cluburilor, in multe dintre ele 
procesul de pregătire desfășu- 
rîndu-se în mod nererespunză- 
tor. Dacă Steaua. Dinamo, Ști
ința CEMTN Baia Mare, Con- 
(acîoare Buzău, Universitatea 
Timișoara au contribuit acum 
la formarea unei reprezentative 
de competitivitate crescută, fa
tă de recentele evoluții, le aș
teptăm în continuare pe cele
lalte divizionare, alcătuirea 
unei naționale puternice consti
tuind, în fond, țelul dinții al 
tuturor, mai presus de orice 
interese de campionat!

Un joc s-a încheiat, cu pro
misiunile și învățămintele sa
le, altul — cel cu Țara Galilor, 
de la 10 decembrie — bate la 
ușâ...

Oimitrie CALLIMACH.I 
Geo RAEȚCHI

SPORT DEMONSTRATIV
LA J. 0. 1992

MADRID, 29 (Agerpres). 
Unul din sporturile demonstra
tive la Jocurile Olimpice de 
vară din anul 1992, de la Bar
celona, vor fi „Săriturile la 
plasa elastică1*.

Cu toate că în ultimul timp 
Comitetul Olimpic s-a pronun
țat împotriva extinderii numă
rului de sporturi la J.O., pre
ședintele C.I.O., J.A. Sama
ranch, a declarat că „niasa e- 
lastică” va fi acceptată ea 
sport demonstrativ la Barce. 
Iona.

CONfiRESUL INTERNATIONAL

..MEDICINA $1 SPORTUL**
HAVANA, 29 (Agerpres). La 

Havana s-au desfășurat lucră
rile Congresului internațional 
„Medicina și sportul" la care 
au participat 250 de specialiști 
din peste 20 de țări. Tema cen
trală a fost „Importanța activi
tății fizice pentru sănătatea o* 
inului". Medicul spaniol Ermi- 
nlo Menendes. fost sportiv de 
performanță (medaliat la Jocu
rile Olimpice), a arătat în re
feratul său că pregătirea biolo
gică este toarte importantă în 
sportul de înalt nivel, dar în 
nici un caz aceasta nu trebuie 
să in dudă ceea ce în mod cu
rent este cunoscut sub numele 
de doping.

Cu interes a fost urmărită 
expunerea profesorului Oleg 
Kazenko (U.R.S.S.), care a vor
bit despre rolul sportului în 
pregătirea fizică a cosmonauți- 
lor.

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
PATINATORUL român Zsolt Kerekes a terminat învingător în 

concursul internațional de juniori de la Katowice (Polonia), cu 
3,6 puncte. Diferența mare dintre el și următorii clasați pe podium
— sovieticii Serghel Hodeev 6.0 p, respectiv Alexander Ustinov 7.0 p
— s-a datorat foarte bunelor evoluții de la programul original și
cel liber ales unde ttnărul nostru reprezentant a obținut notele 
cele mai mari. Luis Taifas, al doilea concurent al nostru, s-a situ
at pe locul 5, 9.3 p.

CONCURSUL de patinaj artis
tic de la Tokio s-a încheiat cu 
proba de dansuri, in care victo
ria a revenit cuplului sovietic 
Marina Klimova — Serghel Po
nomarenko. Pe locurile urmă
toare s-au situat perechile Maia 
Usova — Aleksandr Zulin 
(U.R.S.S.) șl April Sargent — 
Russ Witherby (S.U.A.).

„CUPA MONDIALA» ta schi a 
programat pe piftia de la Les 
Menulres (Franța) o probă fe
minină de slalom uriaș, tn care 
victoria a revenit sportivei el
vețiene Vreni Schneider, Înregis
trată în două manșe cu timpul 
de 2:03,83. Pe locurile următoa
re s-au situat concurentele aus
triece Anita Wachter — 2:03,22 
șl Ulrike Maier — 2:04.37.

PENTRU noul sezon de Iarnă 
schiorii austrieci din lotul de

combinată nordică se pregătesc 
sub îndrumarea fostului campi
on, Wilfried Vettorl, în echipă 
fiind inclus și fiul acestuia 
Gtlnther. Al doilea fiu al lui vet
torl — Ernst — a fost selecțio
nat în lotul de juniori la schi 
alpin după ce anul trecut a cîș- 
tigat titlul mondial de juniori 
tn proba de coborîre.

PROBA masculină de 15 km 
din cadrul concursului de schi- 
fond de la Gello (Norvegia) a 
revenit sportivului suedez Tor- 
gny Mogren. cu timpul de 35:52. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat coechipierul său Gunde 
Svan — 36:00 s șt norvegianul 
Paal-Gunnar Mlkkelsplass — 
36:30. tn cursa feminină de 10 
km, pe primul loc s a situat 
concurenta norvegiană Mărit El- 
voes — 28:33.

MĂSURI ANTI-DOPING
LA CICLISM

Uniunea internațională de 
ciclism a anunțat că. începînd 
din anul 1989. cicliștii care vor 
fi găsiți a treia oară cu ana
liza pozitivă la controlul anti
doping vor fi excluși oe viață 
din activitatea competițională. 
La prima abatere suspendarea 
va fi de trei luni, iar la cea 
de-a doua de sase luni.

CLASAMENTUL „MARELUI
PREMIU" LA TENIS

în clasamentul general al 
..Marelui Premiu", se menține 
lider tenismanul suedez Mats 
Wilander — 5 943 p. urmat de 
vest-germanul Boris Becker — 
4 979 p. suedezul Stefan Edberg 
— 4 762 p. americanul Andre 
Agassi — 4 328 p. cehoslovacul 
Ivan Lendl — 4 097 p și fran
cezul Henri Leconte — 2 913 p.

Școlarii din Pantelimon sînt mari iubitori ai crosului 
cipă cu entuziasm la concursuri, 
cu zăpadă sau gheată...

(Urmare din pag. 1)

Sportiv Sătesc din Sectorul A- 
gricol Ilfov (singurul cu acest 
profil, in întreaga tară) de a 
realiza — prin intermediul ac
țiunilor sportive de masă — o 
selecție cit mai riguroasa, în 
sprijinul procesului de instru
ire. al calității în performanță. 
Un prim bilanț va avea loc — 
cum am fost informați — la 
finele lunii decembrie, altul va 
urma după vacanța de iarnă 
cu o bogată agendă competițio- 
nală.

Revenind la crosul din comu
na Pantelimon, să consemnăm 
și numele concurenților care 
au urcat pe podiumul de pre
miere, La FETE. 11—12 ani, 
6M m: 1. Valentina Crist ea. 2. 
Manuela Sek. 3. Florentina To- 
aescu; 13—11 ani, 1 000 m: 1. 
Ioana Sinițescu. 2. Polixenia 
Cceîach-e. 3. Daniela Manolache. 
MKTL 11—1! ani, SM mi 1. 
i “-.-■■•-L-u. 1 V. Voicu. 3 T.

și parti- 
chiar daci traseul este acoperit 

Foto: Gabriel MIRON
Manole; 13—14 ani, 1 200 m: 1.
M. Crețoiu, 2. I. Dragalina, 3. 
M. Ștefănescu.

Tiberiu STAMA

• ECHIPA DANEMARCEI IN TURNEUL BRAZILIAN • 
REPREZENTATIVA AUSTRALIEI MAI SPERĂ ! • NAPOLI 

- ÎN FORMĂ
REPREZENTATIVA Danemarcei 

se află în BrazUla unde a sus
ținut două meciuri tn primul a 
dispus de formația Bahia cu 1—0, 
Iar In cel de al doilea a pierdut 
cu 0—1 jocul desfășu'at pe „Ma- 
racana- din Rio de Janeiro. tn

PE SCURT • PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • La Trapani (Ita

lia), tn meci pentru prelimina
riile Campionatului European 
masculin, selecționata Italiei a 
învins cu scorul de 104—56 (58—21) 
formația Ungariei.

CICLISM • Etapa a opta a 
cursei ce se desfășoară în Me- 
xlo a revenit rutierului mexican 
Ignacio Carranza, cronometrat pe 
distanta de 175 km tn 4h 31:51. 
In clasamentul general Individual 
conduce mexicanul Miguel Arroyo,

HANDBAL • Turneul Interna
țional masculin de handbal, dis
putat In localitatea norvegiană 
Toensberg, a fost eiștigat de se
lecționata Suediei — 6 puncte, 
urmată tn clasamentul final de 
formația Norvegiei — 8 puncte 
(golaveraj inferior). In ultima zi

a competiției : Norvegia — Fran
ța 24—22 (11—8) ; Suedia — Nor
vegia (tineret) 29—22 (14—10).

TENIS A In primul tur al tur
neului feminin de la Adelaide, 
suedeza Catarina Lindqvist a to- 
vlns-o cu 6—2, 4—6. 6—1 pe Anne 
Faull (Australia). Alte rezultate : 
Rachel McQuillan (Australia) — 
Laura Garrone (Italia) 7—6. 6—4 : 
Tine Larsen (Danemarca) — Pam 
Jung (S.U.A.) 6—3, 6—4 ; Diane 
Balestrat (Australia) — Cecilia 
Dahlman (Suedlai 6—1, 6—3.

TENIS DE MASA a La Praga 
s-a desfășurat dubla întllnlre In
ternațională amicală dintre selec
ționatele Cehoslovaciei șl R. P. 
Chineze, tn ambele meciuri spor
tivii chinezi au obținut victoria 
cu scorul de 5—0.

fața celebrei echipe Vasco da 
Gama. De remarcat, că din lo
tul selecționat de antrenorul da
nez Sepp Plontek lipsesc inter
naționalii care activează tn stră
inătate.

INFRINGEREA suferită de e- 
chipa Australiei în preliminariile 
C.M. (0—1, în deolasare) cu mo
desta reprezentativă a Insulelor 
Fidji constituie una dln:re ma
rile surprize ale anu' il. Antreno
rul australienilor, Frank Arok, a 
declarat că prestația echipei sale 
a fost cea mal slabă din ultimii 
ani. Să nu uităm că. in acest 
an. Australia a dispus cu 4—1 
de Selecționata olimpică a Bra
ziliei, ajungtnd la J.O pină in 
sferturile de finală. Această ln- 
frîngere a echipei Australiei . nu 
înseamnă totuși eliminarea el din 
preliminariile C.M. Returul par
tidei cu Fidji va avea loc la 3 
decembrie, iăr in cazul unei vic
torii la două puncte diferență, 
Australia va întîlnf în turul ur
mător pe invingătoarea dintie Is
rael și Noua Zeelandă.

ECHIPA Na noii are o compor
tare remarcabilă în campionatul 
Italiei. Duminică. în derbyul e- 
tapel a dispus cu 4—1 de Milan! 
Au marcat Careca 2. Maradona 
șl Franclni, respectiv Vlvdt3. dar

FOTBAL
II meridiane || 

de Ia milanezi au lipsit Ancelo
tti. suspendat, F. Galli, Gullit șl 
Donadonl (accidentat).

SELECȚIONATA U.R.S.S. ■ 
susținut al doilea meci în Ku
wait, cu reprezentativa tării gaz
dă. Fotbaliștii sovietici au ciști» 
gat de astă dată cu 2—0 (1—0), 
prin golurile marcate de Prota
sov (mln. 44) și Aleinikov (min. 
82). Prima partidă revenise tot 
echipei U.R.S.S. (1—0i

LA IBADAN (Nigeria), in pri
ma manșă a finalei Cupe! Cupe
lor Africii, echipa locală Ran
gers Bees a terminat la egalita
te (0—0) cu formația tunisiană 
C.A. Blzerta.

DUPĂ 10 etape, în campionatul 
Greciei conduce echipa P.A.O.K.
— 15 puncte, urmată de formați
ile Heraklis șl A.E.K. Atena — 
cu cite 14 puncte Rezultate În
registrate tn etapa a 10-a: A.EK.
— O.F.I. Creta 3—0: Kalamarla
— Panathinalkos 0—3; Diagoras
— Larissa 0—0: Doxa — Herakii» 
0—2: Olympiakos voios — Ao«- 
llon 2—1: Olympiakos Pireu — 
Levadlakos 3—1; Panlonios — 
Arts 2—0: P.A.O.K. — EthnikOS 
5-1.
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