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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
In prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, preșcdintclo Republicii 
Socialiste România, joi, 1 de
cembrie, s-au deschis lucrărilo 
sesiunii a VIII-a a celei de-a 
IX-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați,- la sosirea în 
rotonda Palatului Marii Adu
nări Naționale, cu vii și în
delungi aplauze.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lojile 
oficiale au luat loc membrii 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.K. și membrii Con
siliului de Stat.

în sală se aflau — ca invitați 
— conducători de instituții 
centrale, organizații de masă 
și obștești, oameni ai muncii 
din întreprinderile Capitalei, 
din domeniul vieții științifice 
și culturale.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara 
noastră, precum și corespon
denți ai presei străine.

în deschiderea lucrărilor se
siunii, președintele Marii Adu
nări Naționale, tovarășul Nicolae 
Giosan, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

Sesiunea a opta a celei de-a 
noua legislaturi a Marii Adu
nări Naționale își deschide lu
crările în atmosfera de înăl
țătoare vibrație patriotică ge
nerată de magistrala Expunere 
a genialului nostru conducător, 
secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
ședința comună a Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a organis
melor democratice și organiza
țiilor de masă și obștești — 
adoptată în unanimitate ca 
Program de muncă și acțiune 
revoluționară, pentru dezvol
tarea economico-socială a țării 
și ridicarea pe această bază a 
nivelului de civilizație materia
lă și spirituală al oamenilor 
muncii, al întregului nostru 
popor.

Cu sentimente de aleasă dra
goste și prețuire, înaltă stimă 
și profundă recunoștință, depu
tății Marii Adunări Naționale 
vă aduc, și cu acest prilej, un 
călduros și vibrant omagiu, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — erou 
între eroii neamului românesc, 
patriot și revoluționar înflăcărat, 
apărător consecvent al princi
piilor socialismului si comunis
mului, strălucit gînditor și 
proeminentă personalitate a 
lumii contemporane — care 
v-ați consacrat si vă consacrați, 
cu exemplară dăruire si pasiu
ne, întreaga viață si activitatea 
împlinirii idealurilor supreme 
alo pcporului, de dreptate, 
progres și prosperitate, de li
bertate socială, suveranitate și 

independență națională, făuririi 
societății socialiste și comuniste 
în patria noastră, cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

Reprezentanții poporului in 
forul legislativ suprem dau 
expresie prețuirii deosebite 
față de remarcabila activitate 
desfășurată de tovarășa Elena 
Ceaușescu — eminent om po
litic — care, cu dăruire și pa
siune revoluționară, acționează 
pentru dezvoltarea științei, in- 
vățămîntului și culturii. își 

aduce o contribuție de marc 
însemnătate Ia elaborarea și 
înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială a ță
rii, la transpunerea în viață a 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

Stimați tovarăși deputați,
Printr-o fericită coincidență, 

lucrările Marii Adunări Na
ționale se deschid în ziua ani
versării a ■ 70 de ani de la 
făurirea statului național uni
tar român.

Măreț act de dreptate isto
rică, Marea Unire de la 1 De
cembrie 1918 a constituit o 
strălucită victorie a luptei e- 
roice, îndelungate a maselor 
populare, a consfințit împlini
rea visului secular al tuturor 
românilor de a trăi uniți în 
granițele aceleiași țări, într-un 
stat unic, liber și independent, 

însuflețiți de emoționantele 
și caldele aprecieri rostite de 
dumneavoastră. mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu la marca manifes
tare din Piața Republicii, con
sacrată cinstirii proclamării 
statului național unitar român, 
deputății Marii Adunări Na
ționale, împreună cu întreaga 
națiune, aduc un călduros o- 
magiu tuturor • fiilor patriei 
care, de-a lungul secolelor, au 
luptat și s-au jertfii pentru a- 
părarea gliei străbune, pentru 
libertate socială si unitate na
țională. patrioților si militanți- 
lor revoluționari, maselor mun
citorești si țărănești, intelectua
lilor. care in u-mă cu 7 decenii 
au înfăptuit Marea Unire — 

măreț act care și-a găsit 
consfințirea definitivă sub a- 
ceastă cupolă încărcată de is
torie.

Cu îndreptățită mindric pu
tem afirma că, din cei 70 de 
ani care au trecut de Ia fău
rirea statului național unitar 
român, liber și independent, 
se detașează cu strălucire — 
prin marile împliniri fără egal 
în întreaga noastră existență — 
perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lca, dominată de

cisiv de puternica personalitate 
a secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, 
ce poarta ' pecetea gmdirn și 
acțiunii sale revoluționare, pe
rioadă înscrisă pentru totdeau
na cu litere de aur, în 
conștiința națiunii și isto
ria patriei, drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu“.

In aceste momente înăl
țătoare, cind întregul popor, 
strîns unit în jurul partidului, 
al secretarului său general, 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acționează 
cu devotament și hotărîre pen
tru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului de 
dezvoltare economico-socială și 
transpunerea fermă în viață a 
luminosului Program de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate — avînd 
permanent exemplul dumnea- 
vostră însuflețitor de muncă 
și activitate revoluționară — 
reafirmăm angajamentul nos
tru solemn, împreună cu în
tregul popor, de a milita cu 
totală abnegație si răspundere 
patriotică pentru realizarea 
neabătută a sarcinilor ce ne 
revin, spre a intîmpina cu noi 
și mărețe victorii cea de-a 
45-a aniversare a marii noas
tre sărbători naționale și Con
gresul al XIV-lca al partidului, 
de a ne consacra toate forțele, 
energia și capacitatea creatoare 
cauzei înfloririi și prosperității' 
României socialiste, ridicării 
ei pe noi culmi de civilizație 
si progres, colaborării și păcii 
între toate națiunile lumii.

La propunerea Biroului Ma

rii Adunări Naționale a fost a- 
doptată în unanimitate urmă
toarea ordine de zi:

L Validarea alegerii unor 
deputați în Marca Adunare Na
țională.

2. Proiectul Legii Planului 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1989.

1 Proiectul Legii Planului de 
dezvoltare a agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și 
gospodăririi apelor al Republi

cii Socialiste România pe anul 
1989.

4. Proiectul Legii Bugetului 
de stat al Republicii Socialiste 
România pc anul 1989.

5. Programul privind auto- 
conduccrea și autoaproviziona- 
rea pentru asigurarea bunei a- 
provizionări a populației cu 
produse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum pe 
anul 1989.

6. Proiectul Legii privind per
fecționarea mecanismului eco- 
nomico-financiar prin îmbună
tățirea sistemului de formare a 
prețurilor.

7. Proiectul Legii privind per
fecționarea sistemului de retri
buire pentru stimularea pro
ducției de export și a expor
tului.

8. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cuprinzind 
norme cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat.

La primul punct al ordinii do 
zi, președintele Comisiei de 
validare, tovarășul Nicolae 
Mihalache. a prezentat Raportul 
acestei comisii privind validarea 
alegerii în Marea Adunare Na
țională a deputaților Ion Popa, 
în Circumscripția electorală nr. 
7 Lupeni, județul Hunedoara, 
și Marcel Dobra, in Circum
scripția electorală nr. 5 Căză- 
nesti, județul Ialomița.

Marea Adunare Națională a 
aprobat, cu unanimitate de vo
turi. raportul Comisiei de va
lidare. Deputății nou aleși an 
d pns apoi jurămîntul de cre
dință și devotament față de 
Republica Socialistă România.

Tovarășul Constantin 

Dăscălescu, prim-ministru al 
guvernului, a prezentat expune
rea asupra proiectelor Legii pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România, Legii pla
nului de dezvoltare a agricul
turii, industriei alimentare, sil
viculturii și gospodăririi apelor 
și Legii Bugetului de stat pe 
anul 1989.

In continuare, tovarășul 
Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului Suprem ai Dez
voltării Economice și Sociale, a 
prezentat coraportul acestui 
Consiliu asupra celor trei pro
iecte de legi.

Raportul comisiilor perma
nente de specialitate ale M.A.N., 
care au examinat și avizat fa
vorabil aceste proiecte de legi 
a fost prezentat de deputata 
Elena Pugna, vicepreședinte al 
Comisiei pentru industrie si ac
tivitatea economico-financiară.

In cadrul dezbaterilor gene
rale asupra acestor proiecte de 
legi, au luat cuvîntul dăputații 
loachim Moga. Maria Enache, 
Stancu Zamfir, Ștefan Kab, 
Gheorghe David. Steliana Isto- 
rlorescu, Ion t rsu.

fn cadrul ședinței de după-a- 
miază an continuat dezbaterile 
generale asvora acelorași pro
iecte de legi.

Au luat cuvîntul deputății 
Ion Dincă. Ion Savu, loan Si* 
mion, Ștefan Korodi, Vasile 
Tomescu, Hie Matei, Gheorghe 
Oprea. Dinu Drăgan. Vasile Mi- 
lea, Maria Lazăr. Gheorghe 
Constantineseu. Gheorghe Dl- 
moiu, Ioan Foriș, Pavel Aron, 
Ioan Ungur. Vasile Bărbuleț.

Marea Adunare Națională, 
după discuția pc articole, a 
adoptat, cu unanimitate de vo
turi, Legea Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1989: Legea 
Pianului de dezvoltare a agri
culturii, industriei alimentare, 
silviculturii si gospodăririi ape
lor al Republicii Socialiste 
România pe anul 1989: Legea 
Bugetului de stat al Republicii 
Socialiste România ne anul 1989.

Elaborate și fundamentate 
sub directa îndrumare a 
secretarului general a! partidu
lui, președintele Republicii, 
tovarășul Nicclae Ceausescu, 
planurile adoptate sînt în depli
nă concordanță cu obiectivele 
stabilite de Congresul al XlII-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului, eu cerințele dezvol
tării in continuare a economiei 
noastre naționale și asigură 
creșterea, in ritm susținut. a 
forțelor de producție, sporirea 
avuției naționale. a bunăstării 
intregn’ui ponor Planurile a- 
doptate. care fundamentează 
multilateral buna funcționare a 
economiei naționale in anul vi
itor. asigură mobilizarea tutu
ror resurselor materiale si u- 
mane în vederea transpunerii, 
cu succes. în viață a Programu
lui partidului de făurire a so
cietății socialiste mu1t!'ateral 
dezvoltate si înaintare a Româ
niei spre comunism.

Lucrările sesiunii continuă.

Reportajul nostru

la Baia Mare

DE LA „TROFEUL CARPAJI" LA PREOCUPĂRILE 
PENTRU PREGĂTIREA VIITORILOR PERFORMERI

Nu încape îndoiaiă că dacă 
duminica trecută l-ai fi între
bat pe oricare băimărean la 
care spectacol sportiv ar vrea 
să asiste, răspunsul ar fi fost 
Invariabil: „Mai e vorbă ? La 
Trofeul Carpați" I

Cu toate acestea — șl aici îi 
avem tn vedere mai ales pe 
unii profesori de educație fi
zică — nu toți cei care ar fi 
dorit au și fost prezenți la a- 
ceastă competiție Desigur, ni
meni nu l-ar fi obligat pe 
Marian Slavic, unul dintre an
trenorii coordonatori ai Cen
trului Olimpic de Înot, pe șe
ful catedrei de educație fizică 
de la Școala nr 11 (și cu clase 
de atletism), Vasile Lanț, pe 

colegul său Ilie Bolocvschi, pe 
Olimpiu Mascan, pe metodista 
de la C.JE.F.S. Aurelia Hen- 
drea, pe directorul Clubului 
Sportiv Municipal Școlar. Liviu 
Cimpean, să renunțe la cele 
trei meciuri de duminică sau 
poate la unul singur. Ei pu
teau fi prezenți în Sala „Da
cia" și nimeni nu avea ce să 
le reproșeze. Dar i-am găsit 
pe fiecare la locul său de 
muncă; la bazinul de înot, la 
Școala nr. 11. Peste o sută de 
copii (selecționați din nu mai 
puțin de 3 000 de elevi și pre
școlari) au participat dumini
că la primul lor concurs. Tri
bunele bazinului olimpic erau 
arhipline, locurile fiind ocupa

te de părinți, de bunici, dar 
în cea mai mare parte de co
piii care își așteptau rîndul să 
intre în bazin sau care ieși
seră deja...

A fost un excelent concurs 
dotat cu .Cupa Unirii". înche
iat cu lacrimi de fericire, cu 
premii și cu locuri pe... po
dium : Cristina Pop (6 ani. 
Școala nr. 11), Maria Both (7, 
21), Diana Teglaș (8. 19), Alina 
Covaci (9, 19), Ioana Pop (10, 
14). Numele înscrise aici sînt 
doar cele ale câștigătorilor pri
mului loc. Am putea comple-

(Continuare in oaa 2—3)

După Campionatele Naționale de vitezâ în coastă

ÎNTRECERI SPECTACULOASE, 

ÎNVINGĂTORI MERITUOȘI
Sînt voci în lumea automo

bilismului, și nu puține, care 
apreciază că viteza In coastă 
ar fi înrudită mai degrabă cu 
raliul, mai exact cu probele 
speciale ale acestuia, decît cu 
un concurs de viteză oronriu- 
zis Afirmație la care pînă la 
un punct subscriem, cu men
țiunea suplimentară că o pro
bă de coastă ni se pare sensi
bil mai dificilă decît .specia
lele" unui raliu, pilotului re- 
venindu-i în acest caz șl difi
cila misiune a coptlotului 
— aceea de memorare pertec- 
tă a traseului, de cunoaștere 

pînă la nivel de amănunt a 
tuturor viraielor, denivelărilor, 
specificului diferitelor porțiuni 
ale traseului Or. !n cele
(de regulă; două urcări de an
trenament pe care le are la 
dispoziție concurentul. vom 
conveni că este destul de difi
cil de înregistrat fidel profilul 
a patru, cinci sau chiar șase 
kilometri de traseu Insumînd 
uneori cîteva zeci de viraje. 
Este vorba, așadar, de un

(Continuare in nap. 1—3)



BIN VlftTASPORTIVA A SATELOR
VOINICII DIN

Părăsind Capitala. dincolo 
de Chitila, spre Tita. drum al 
de asfalt ne poartă prin fru
moase sate dimbovițene. care 
îți oferă o imagine mereu 
proaspătă. Ne oprim la Lungu
ieții o așez-: re ca case mari. 
Lnele cu etaj, cu magazine. 
mia cultural, dispensare, gră
dinițe, centrală iele-:—că. di
verse unități de prestăr. •er- 
vici către populație, ta cu
dion cu o capacitate oe 10B# 
de locuri ți nota jcoe.4 <fi- 
țoseaua pr-.nejpală. care are 
terenuri de handbal. voȘeL pa
tă redusă ți ■ec'xsae de at>- 

cătenilor mei. ne-a sp-_s Ml* 
eolae Damitru. soc re tac cu 
prctxerne de prop^go~dă al 
comitetului comunal de partid, 
«int legate ea șt ia Uitat *e 
pămint. măiestria Ier ia iega- 
micultură fiind reaeraită. as
tăzi se trăiește, ia han mari.
ea Ia oraș, țăranii abițaaia- 
du-se să-și ordoneze taaditnle 
de viață după specificai eaa- 
fortului urban*.

Aflăm că oameni- de axă. 
dincolo de munca pe ogoarele 
C.A.P.-ului sau pe loturile per
sonale, în timpul liber ascul
tă muzică, vizionează filme fi 
spectacole ori practică aportu
rile preferate. Consiliul Popular 
(președinte — Valeria Dobre. 
o prietenă statornică a tutu
ror sporturilor) urmrnd să mă
rească aria stadionului cu un 
teren de fotbal pentru antre
namente și o pistă de po
pice în aer liber, cu vestiarele 
necesare. Asociația sportivă 
Fulgerul, aparținînd C.A.P.- 
ului, are sute de membri. E- 
chipa de fotbal activează In 
seria a H-a a campionatului 
județean, jocul cu balonul ro
tund avînd o mane priză la ti
nerii cooperatori. De aici, s-au 
lansat fotbaliști tatentați c® 
frații Ion și Emil Marinescu, 
Samuel Antonescu și Marian 
Oancca. care au promovat la

Supravegheați de Marian Slavic. viitorii performeri c 
hiatului băimărean ri-au luat locul pe bloc-ftarturi peatm aa 

prim concurs. Foto : Andrei FARCAȘ — Ba-a Mare

REPORTAJUL NOSTRU LA BAIA MARE
(Urmare dtn pag. I)

ta lista cu Încă un lung șir 
de nume de elevi de la șco
lile nr. 2, 4, 6, 12, 15, 17, 19 
etc., de la grădinițele nr. 1, 7, 
9, 10, 20, 25, apoi de la 26 
la 31, de la 34 la 36 etc.

Ningea superb duminică di
mineață în Baia Mare. La ora 
8 dimineața, înainte de a în
cepe programul -Trofeului Car- 
pați", plecăm la Școala nr. 11 
însoțiți de Aurelia Hendrea, 
metodist* la C.J.E.F.S. Mara
mureș. In sala de sport, ani
mație deosebită. Erau in toi 
meciurile din -Cupa Unirii* Ia 
minifotbal, cu 26 de echipe, 
practic fiecare clasă cu repre
zentativa ei. Am asistat la vreo 
3 partide și mărturisim că un 
„ochi“ avizat ar fi descoperit 
în mod sigur doi-trei copil de 
mare talent. Timpul nu este 
însă pierdut! Profesorului Va- 
sile Lanț l-a fost greu să e- 
vidențieze cîteva nume de 
mini... fotbaliști, dar s-a oprit, 
fără ezitare, asupra cîtorva 
clase cu echipe valoroase: a

DIVIZIA B DE TINERET LA BASCHET

LUNGULETU-«i
echipe din București, Tirgo- 
viște sau Găiești. De aseme
nea, handbalul are mulți prie
teni, echipa Fulgerul intilnin- 
du-se adesea cu formații din 
PotJogi, Poiana, Odobești și 
Slobozia Mare, iar la con
cursurile de șah și tenis de 
mssi organizate la Căminul 
cultural, «int invitați parteneri 
de Întrecere din Tîtu. ^Șco
larii a» asociație separată, a 
coatinnat interiocutorul. con- 
fcdets: FrCetuI activității
«țxxtive dJa Diferi
tele echipe aje elerilsr unt 
pregătite de eei trei prafesori 
de educație fizică de la sediile

—De cteva minote se aflăm 
la Soceia sr. 1 de pe treptele 
căre-a tetele p băieți coboa
ră direct pe teren -rSe de 

că la Lancaăeța âai există o 
scoa-ă. care are n teren de 
■uazhKba: fi • alta te. sa tu?

•ețxn as la ispcn-e ,±repnrr- 
ghhET* de brndha- souet șt 
sectoare de a^eccs. Errt de 
la cele trei unitățt de Sarăta
min’. au o singur* asocUpe 
sportivă. b-T^—iîsT.ă Vounsa. 
Știți dț membri areî Aproa
pe 1 Mt de eteri, pasinr sțl de 
sport si angajați ta entuziaste 
întreceri ale DaeiadeL Forma
țiile de gimnastică «rtirdc* F 
handbal, precum fi jocătorilde 
tenia de masă Gabriela Slăvi
tă și Emil Sirio au reușit ai 
se califice în etapele superi
oare ale amplei noastre com
petiții naționale. Dar premiul 
cel mare pe Mzue de aport
I- au obținut frații ▼ateăffa 
(clasa a Vil-a) fi Gtergîaaa 
Predescu (clase a m-a). de la 
Școala nr. 1 Valentin • dobto- 
dit lntr-un turneu in ierna, țfcnal 
categoria I de clasificare la 
șah, iar Giorgi a na și-* înde
plinit norma de categoria a
II- a in concursurile republica
ne. Stimulați de succesele co-

7-a D șl E, 1 l-a A M C. i 
6-a B, a 5-a E Patra ecr;pe 
de fete și tot atltea ce băieți 
se pregăteau să intre In com
petiția de handbal. In acest 
timp, profesorii Olimpia Mas
cau și Lenuța Jula țineau • 
ultimă... consfătuire cu eievH- 
atleți îndrumați către Cubul 
Sportiv Municipal Școlar. Ca 
un preambul, la examenele de 
verificare la care urmau să Ia 
parte la CSMS. s-a organizat 
un campionat de atletism al 
școlii (alergări pe distanța de 
50 de m. săritură In lungime, 
aruncarea mingii de oină), prin- I 
tre cei mai buni fiind Adrian 
Neamțn. Cristian Miche, Cî- 
prian Cirța, Sorta Stănirică. ! 
Directorul școlii — se putea 
altfel ? —. prof. Filip Romu
lus, era. de asemenea, prezent 
în școală—

A fost o duminică eu un 
-Trofeu Carpați- excelent or
ganizat. dar și eu un alt Tro
feu, ca să spunem așa. -Tro
feul grijii pentru viitorul spor
tului băimărean*.

Ion GAVRIIESCU

șani — Confecția C.S.Ș. Tulcea 
82-75 (54—46), ROMLUX Tîrgo
viște — Robotul I.P.E.P. Bacău 
68—78 (30—45); seria a n-a: Con
structorul T.A.G.C.M. Craiova — 
Politehnica C.S.Ș. Timișoara 57— 
72 (27—39), Mobila n C.S.ș. Satu 
Mare — P.T.T. București 77—74 
(47—42), Rapid C.S.Ș. 1 Oradea — 
Crișul Metalul I.M.P.S. Salonta 
II 86—52 (45—22); restanță: Gaz 
Metan C.S.Ș. Mediaș — Construc
torul Craiova 87—72 (38—41).

Corespondenți: șt. Vida, I. Tu
dor, E. Ciocirlan, FL Jecheanu, I. 
Ghișa, V. Popovich

• Entuziastele întreceri ale § 
Dociadei • Premiul cel mare
• Talente promovote la e- | 
chipe din oraș • Acasă la S. 
un gospodar cu flăcăi pa- §

sionați de atletica grea § 
tiuillllllllllllllllllllll^

legilor Kw, aproape toți elevii 
din Lungulețu și-au cumpărat 
garnituri de șah, pnegătindu-se 
pentru simultanele pe care le 
vor da in cursul iernii frații 
Predescu. Cine i-a introdus 
pe acești copii in tainele apor
tului minții? Chiar părinții lor. 
Constantin și Elena Predescu, 
care s-au născut aici în sat, 
aici au crescut, aici s-au în
tors, după etagiatură, ca pro
fesori. ei de fizică și chimie, 
ea de limba română și fran
ceză.

„Dorim să înființăm an club 
de șah. eu sediul la Căminul 
cultural sau la una din cele 
trei grădinițe. Colaborăm in 
tot ceea ce facem eu ceilalți 
doi colegi. Dorina Chiar si Ma
ri» Neacșu, cadre didactice pe 
care te poți bizui orirind". 
Acest dialog l-am purtat cu 
profesorul Die Radu, in drum 
sore locuința cooperatorului 
Gbeerztee Ridai despre care 
aerisea că are o încăpere des
tinată ta exclusivitate pentru 
przritcarea aportului. Gazda 
ce-e acute pentru că băieții 

»fc e-n dus după tretcuri in sat. 
-De dai ani. ne explici le-am

oosre. gsstere de M 3 ta M kg 
ti haltere de fife—te grectât.

tar
1. Dinamo Bac. M 10 1 32 21
2. Steaua ia 9 2 29 U(3 20
3. Ekxmd Zalău ia 0 3 26 .12 194, CalcuJatorjl M 7 4 24:17 18I. Vîinxxd Be. 11 0 5 21:10 17<. Univ. C.F.R. Cv. 5 6 17:19 16
7. CSMU Sjceava 11 5 0 17:20 16a. Electroni ”r=ș H 4 7 18:22 16
t. Exnlorări B.M. 11 4 7 1715

ie. Reionul Săv. 11 4 7 14 .*24 15
n. Tractorul Bv. 11 3 8 14:25 15
M. IATSA Pitești 11 1 10 9:30 12

forțele saa ați venit, așa. fa- 
timpUter? Pe C—tH ai mea 
no l-a întrecut tac* steaesL
Clteodată. taai mai ăneere *i eu 
puterile*. Am aEat. i ara răs
pund. deoarece >1 a-a voctxt

să v* rurtessher-L SL drer t a* 
vă spunem, plăcută ne-a fbst 
eurpriza—

Troian lOAMîTESCU

Azi și miine, la hochei

PARTIDE DE MARE ATRACȚIE
CWe n Ga^țL rapa

trw- Ca exeepcia
St» - v eare S$i p&rtreaxi <Set>> 
«ti prte-zj loc. ee£eia?te 5 frr- 
Bitf! Joeeft meeturl der^srre. ceea 
ee eoefert un interes c3eo*

L- leesee ecedW. stat <Se as- 
teswaî panâde de sn dinamism 
apari»- âe cantate, sper Im. In 
rare sporxKrtatea s& fie doml- 
canîA.

La patmcarsl *23 me-
eturfle la ora n. ca si
Ia Galați, iar la Miere^rea Ciuc 
la oca KJA

isiniiim ftisiwn i\ divizia a ui judo
• Echipele orâdene au
La Oraoea s-au desfășurat 

intreceriJe resîarz.e ale etapei 
a IlI-a a Diviziei A de judo, 
cu participarea echipelor Con- 
structiral Alba Iulia, Universi
tatea C.F.R. CI a j-Napoca, Danu
biana Bu-uresti, Carpați Mîrșa, 
Rulmentul Birlad, Rapid Sinteza 
și T.C.I. Oradea. Cele două 
formari locale au obținut cite 
patru victorii, urrini spectacu
los in clasament: Rapid Sinteza 
de pe locul 12 pe 5 si T.C.I. de 
Pe 16 pe 10. Iată rezultatele: 
Rapid Sinteza cu Carpați 1—2, 
Constructorul 4—2, Danubiana 
3—3 (0—2 la ipponaveiaț), Uni
versitatea C.F.R. 4—3 și cu 
Rulmentul 6—1 ; T.CX cu Da
nubiana 5—2, Rulmentul 5—1, 
Carpați 5—2. Universitatea 
C.F.R. 3—4 și cu Constructorul 
5—2; Universitatea C.F.R. cu 
Danubiana 4—3, Rulmentul 2—4

La linele turului în Campionatul ntasruiin dc volei

CONSECINȚE ALE INSUFICIENTEI 
PREGĂTIRI FIZICE

Deși derbyul Dinamo — Steaua 
a salvat intrucitva aparențele, 
prima parte a -Campionatului 
masculin de volei nu ne-a con
vins deloc că divizionarele A, 
in general, au ridicat cîtuși de 
puțin ștacheta față de sezonul 
precedent. Dimpotrivă, am zice, 
pe ici, pe colo au mai coborît-o. 
Lucru confirmat încă dinaintea 
startului în noua ediție și de re
zultatele (slabe) obținute de 
sportivi la probele de control, 
teste la care ne-am mai referit...

Prima concluzie desprinsă pe 
parcursul celor 11 etape este că, 
într -adevăr, . echipele n-au intrat 
în competiție cu suficiente acu
mulări pe plan fizic, ou o bază 
In măsură să le asigure uin po
tențial de joc ridicat și constant. 
Iar efectul acestei precare rezer
ve atletice a fost reflectat lim
pede de calitatea scăzută a jocu
rilor (cu mid excepții), de frec
vente oscilații de formă șl, deo
potrivă, de mai anevoioasa ex
primare tehnico-tactică. Chiar 
fruntașele s-au încadrat în acest 
context, fiind adesea puse în di
ficultate de echipe mai modeste 
din punctul de vedere al selec
ției. dar aflate în zi mai bună. 
Dacă la începutul campionatului, 
de pildă, Universitatea C.F.R. 
Cmteva părea să facă minuni, 
mai apoi resursele ei s-au epui
zat pur și simplu, plerzînd de 
etoei ori în • etape 1 Elcond Di- 
namo Zalău a alternat șl ea Cu 
nzdtate de excepție (Intre care 
vtewrta asupra campioanei) cu 
■Iteie mai slabe. In deplasare (3 
tafriagert din 4 jocuri susținute 
aterl*), ta timp ce Explorări 

Mosorul Baia Mare demarase

eesc en adns te C-A_P. Osmi

■wutaa te reduade ac-jcsulăr; 
flzsee «4 cor.iedr.ței lor pe al-e 
placxrh ar fl de subhniat unde 
ear-rme ta ptan tehnic si tactic 
e.-Mrnțlațe de majoritatea par
tidelor. Vm se nC-ft ta canta
te» e««.'-rir»w de bază sservieta. 
trr'-jrv ioVjjă de ataci. <2kni- 
n tl fie rab aapectul forței, fie 
al fteirt qMtnr-ri Oepiaslrijor
Weaalei. Aba. si eea mai viz3>l- 
M. »a o0=»St fes foarte scăzutul 
rarvtamr-c apără.- ! ta ambele

Boemei a hsat urmâtaarele mâ- 
suri :

— Suspendarea pe C etape de 
la ecrljcerea oricărui meci, In
cepted eu 1 decembrie a.c., a 
artrer.aru’ui Octavian Corduban, 
antrenor principal al echipei de 
copii a C^-M. Dunărea Galați, 
pentru substituirea de jucători 
tn partida cu C.S.Ș. Gheorgheni, 
dkt cadrul Campionatului Repu
blican pentru copii.

Meciul respectiv a fost omo
logat cu 5—0 in favoarea forma
ției C-S.Ș. Gheorgheni.

— Suspendarea pe timp de un 
an din activitatea competiționa- 
lă, începind cu 21 noiembrie a.c., 
a Jucătorului jremia Gherghișan. 
de la C.S.M. Dunărea Galați, 
pentru lovirea repetată, intențio
nată. a arbitrului central al me
dului Progresul Miercurea Ciuc 
— C.S.M. Dunărea Galați, din 
cadrul Diviziei A. prima grupă 
valorică.

obținut cîte 4 victorii
(!?) și cu Carpafi 4—3 ; Con
structorul cu Rulmentul 4—3, 
Carpați 2—5 și cu Danubiana 
2—2 (1—0); Carpați — Danubia
na 3-—3 (1—0). 

1. STEAUA 15 15 0 99- 5 15
2. Dinamo Buc. 15 15 0 97- 5 15
3. Rapid Buc. 15 14 1 60-32 14
4. Dinamo Bv. 15 13 2 80-19 13
5» Rapid Sinteza 15 9 6 55-39 9
6. „U“ C.F.R. 15 9 6 54-44 9
7. A.S.A. Tg. M. 15 9 6 50-44 9
8. Strungul 15 9 6 48-49 9
9. C.S.M. Borzești 15 9 6 45-48 9

10. T.C.I. Oradea 15 7 8 56-41 7
11. Petrochimistul 14 7 7 38-52 7
12. Constr. Alba 15 7 8 38-57 7
13. „Poli- iași 14 6 8 36-48 6
11. Constr. M. Ciuc 15 6 9 40-54 6
15. Carpați Mîrșa 14 5 9 36-54 5
10. Nitramonia 14 4 10 37-47 ‘4
17. Independența 14 4 10 29-65 4
18. Danubiana 14 3 11 32-57 3
19. Locomotiva 14 1 13 22-73 1
20. Rulmentul 14 1 13 18-74 1
21. Oțelul Galați 14 0 14 15-78 0

linii, dar In mod deosebit in li
nia a doua. Există părerea, în
dreptățită, că echipele masculine 
au rămas mult In urmă, la acest 
capitol, față de cele femininr. E 
drept, șl ca urmare a neglijării, 
în cadrul procesului de antrena
ment, a pregătirii compartimen
tului defensiv. Dar situația nu 
este, după părerea noastră, deloc 
străină de sărăcia „fondului atle
tic". Motiv care stă la baza gru
pării tardive și eficienței scăzu
te a blocajului, altădată punct 
forte la echipele noastre de 
băieți. De aici, o eficiență înșelă
toare a atacului I

în fine, lipsa de resurse atle
tice își pune vădit amprenta a- 
suipra vitezei de joc (departe de 
oerințele pe plan internațional) șl 
a combinațiilor. Chiar dacă am 
avea ridicători -coordonatori cu 
posibilități de a imprima mingii, 
din poignde, viteză mare (ceea 
ce n-u este cazul !), mișcarea len
tă a trăgătorilor, detenta scăzută 
ar face dificilă realizarea unei 
astfel de acțiuni. De aceea se 
joacă mal mult simplu în atac, 
mlzîndu-se — cum arătam — pa 
deficiențele apărării...

Sînt cîteva aspecte pe care toți 
antrenorii echipelor noastre mas
culine din primul eșalon trebuie 
să le aibă în vedere în perioada 
de vacanță comoetițlonală. O 
bună pregătire fizică de Iarnă, 
acumulări reale șl consistente pe 
plan atletic ar da altă față re
turului de campionat. Fără aceas ■ 
tâ bază, exprimările tehnico-tac
tice nu vor marca creșterea do
rită. Ș! să nu uităm că marile 
performanțe obținute In trecut 
de voleiul nostru au avut ca 
fundament o bună pregătire fizi
că.-

Aurelian BREBEANU
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Etapa a IV-a, masculin, seria
1 : C.s.u. Torentul Galați — Aca
demia Militară Mecanică Fină n 
București 75—76 (29—37); restan
ță : Electrica Fieni — URBIS 
București 90—91 (48—54); seria a 
II-a: OTELINOX Tîrgoviște — O- 
Jimpia C.S.ș. Arad 104—70 (63— 
29), Mecanica C.S.Ș. Mediaș — 
Constructorul T.A.G.C.M. Craio
va 82—72 (38—41), ICIM C.S.Ș. 
Brașov — Automatica București 
72—81 (40—56); feminin, seria I:
Voința C.S.ș. Unirea lași — Co
merțul C.S.ș. Sf. Gheorghe 76— 
72 (41—38), Confecția C.S.ș. Foc
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ANUNȚ
OJT Brașov Predeal or

ganizează in -ana d» 3 de
cembrie 1988, la Clăbucet-So- 
sire, examenul pentru ghid 
monitor de 6chi. Relații su
plimentare la te ernj 922 
56501 — interior 130.

CAMPIONATELE
(Urmi'e dm zig 1)

specific diferit al coastei în 
comparație cu circuitul și de 
aceea nu întotdeauna ierarhii
le celor două variante ale au- 
tomobilismului-viteză coincid.

Și, totuși, comparînd clasa
mentele campionatelor noastre, 
vom constata că, la grupele 
CI și C2, nu numai că numele 
campionilor sînt aceleași, dar 
coincide și maniera catego
rică în care performerii, au 
izbutit să-și adjudece titlurile. 
Și Nicu Grigoraș (CI), și 
Victor Nicoară (C2), ambii la 

IAP Dacia. au învins fără 
drept de apel în toate cele 
cinci mapșe ale actualei 
ediții a întrecerii — con
cursurile de la Măgura. Va
lea Domanului, Giitîi. Meseș 
și Rîșnov — dovedind că sînt 
piloți polivalenți și. totodată,
------------------------- ) wiv’iiai-inin.iuawwtr

0 NOUĂ ETAPĂ ÎN „CU
După ce în prima decadă a lu

nii noiembrie s-a desfășurat eta
pa I (preliminară) a „Cupei Ro
mâniei” (ediția a X-a la mascu
lin și a XII-a la feminin) — în 
această primă fază fiind prezen
te la start doar divizionare B —, 
începînd de azi competiția trece 
într-o etapă superioară. Mai în- 
tîl, revenind la faza preliminară, 
să reamintim forma-Tle din eșa
lonul valoric secund calificate 
pentru etapa a II-a, principală, a 
popularei competiții, care, cum 
se știe, este asimilată, printr-o 
hotărîre a C.N.E.F.S., cu turneul 
de handbal de performanță al se
niorilor din cadrul DACIADEI. 
Deci, din Divizia B s-au calificat 
Moldosrn Vas’ui, A.S.A. Buzău, 
Strunrul Arad si Autoturisme Ti
mișoara (la masculin); C.S.M. Sf. 
Gheorghe, Textila Bubuși, C.F.R. 
Craiova și Universitatea’ Farmec 
CIuj-Naroea (’a feminin).

Cea de a doua etapă, care va 
avea loc începînd de azi și pînă 
duminică, se desfășoară după ur
mătorul program:

Mcscul’n
Seria A (Em. Vîlcea), vineri: 

Steaua — A.S.A. Electmm’Treș 
Tg. Mureș, Universitatea Craiova
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LA OLIMPIADA

a greșit în 
preolim- 

pentru pri- 
ri în sec- 
i a întnece- 
iul celei de 
le urcă e-

Sovietice, 
dei, în a- 
Pentru noi, 

de la Sa- 
lătătoare de 
tetele noas- 
> obținut pe 

se mențin 
superioară a
1 schimb pe 

undeva în
ii, după o 

strălucire, 
sm jn ispita 
•ite și 6ă 
cerea acasă 
impice de 
i, pentru a 
mai multe

consemnăm 
>ri mele e-

npiadei de 
antă este 
iștilor eo- 

adjudecau 
r încă îna- 
runde. La 

campionul 
Slasțarov a 

serie. Una 
fața filipi- 
Torre, o 

ă Pe fișa 
re — Kas- 
1988) l.d4 
g5 Ng7 4.c3
6.e3 0—0 7. 
9.0—0 e5

12.b5 
I. C :e5, 

16.TC1 
b7 18.Nf3 
d8 2O.Dc2 
:b7 22.e:d4
el 24.T:el 
!6.g3 hl 27.
2 Te4 29. 
T:h4 31.Df3 
33.Dd5 Df6

36. 
f3 T:f3 38.

Rg7 40. 
5 T:c4 42. 
vident : ca
te „pat“ pe 
liber „c“ 
va avansa 

transfor-

Intr-o altă partidă, cam
pionul mondial a fost însă 
la un pas de înfrîngere. în 
fața danezului C. Hansen 
teu albele), este rîndul lui 
să aibă un cal aproape imo
bilizat La „mantinelă", așa 
cum vedem pe diagramă.

Kasparov renunță deli
berat la egalitatea mate
rială, pentru a obține în 
schimb una dinamică : 1...
T:a2 2.Nd5 (rapid duce la 
remiză 2.T:f7+ R:f7 3. 
Nd5+) 2...T-J2+ 3.Rgl Tf5 
4.T:a5 și iată, pe eșichier a 
apărut o poziție extrem de 
interesantă ; cu o figură în 
minus, dar mai liber în 
mișcări, Kasparov forțează 
remiza. 4...Rg5 ! 5.h4+ Rh6 
6.Tb5 (Hansen încearcă să-și 
deslege tumul...) 6...g5 ! 1. 
h:g5-l- R:g5 8.Rh2 TeS 9. 
Rh3 (la O.NeG T:c6 10.N:c6 
urmează 10...fă și apoi 11. 
f4. schimbînd ultimul pion 
alb). Aici, partida s-a dat 
remiză, primul echipier al 
U.R.S.S. obținînd o jumă
tate de Punct foarte greu 
muncită.

Dar cum s-a încheiat par
tida din precedenta noastră 
rubrică ? Față-n față erau 
J. Spselman și V. Korcinoi, 
iar ultima mutare — în po
ziția Rgl, Del, Tc7, Nb3, 
Pa2, b2, d6, f2, g3 Rg7, Dh3, 
Td7, Nf6, Pa7. b7. f7. g«.
h5 — a fost într-adevăr su
perbă : 1. Nc6 !! (atacă si
multan dama și turnul). 
Korcinoi s-a recunoscut în
vins, avînd de ales între 
variantele perdante l...D:e6 
2.D:e6 f:e6 3.T:d7+ Rf8 4. 
T:b7 sau l...f:e8 2.T:d7+
Rh6 3.Df44- cu mat impa- 
rabil !

Radu VOIA

La telefon Turku:

I MECIUL TURUN - VICTORIA SUSCITĂ
I UN INTERES DEOSEBIT

• Ninge și e frig • Noutăți despre T.Ps. • Presa finlandeza 
acordă prima șansă de calificare echipei noastre

Itntre ziariștii care au însoțit-o 
pe Turun Palloseura Turku la 
București, pentru meciul cu 
Victoria din Cupa U.E.F.A., s-a

I numărat și Juha Pekka Jalo, ni
meni altul decît fratele căpita
nului echipei finlandeze. Dor
nici să aflăm cîteva vești proas- 

Ipete despre T.Ps., l-am sunat, 
ieri la radacție, purtind urmă
torul dialog.

— Vă rog, mai tatii cum e 
vremea la Turku 7

— A tot nins, zăpada să albă 
acum 20—25 de centimetri. S -a 

Imai încălzit nițel, să tot fie 
minus 6 grade, dar seara e, de 
regulă, mal frig. Zic seara pen
tru că partida Turun — Victo- 

Iria se va disputa în nocturnă, 
de la ora 16, aceeași aici și la 
București.

I— Ce face Turun 7
—Se antrenează de zor, în 

fiecare seară. Urma să susțină 
o partidă amicală, cu B 1903 

I Copenhaga (n.n. echipă antre
nată de finlandezul Marti Kuu- 
sela, fostul selecționer al „na- 

Iționalei" și viitor antrenor al
Turunului, din primăvară, Lind
holm semnînd deja pentru 
Brage din Suedia), dar ea a că
zut. cluburile ne4n>țelegîndu-se 

Iîn privința rețetei. Așa că bă
ieții lui Tommy Lindholm se 
pregătesc „în familie". Cu elan 
și, nu-i așa 7, cu speranță.

— Ce formație credeți că va 
alinia T.Ps. 7

— Oo, greu de precizat. Pro
babil că Laaksonen, accidentat 
la genunchi, cu piciorul în 
ghips, nu va juca. Nici Koykka 
(n.n. absent șl în partida tur), 
incomplet refăcut.

— Cum vede fratele dumnea
voastră meciul de miercuri 7

— El e optimist, dar cum ar 
putea fi altfel 7! Presa finlande
ză însă îl acordă prima șansă 
Victoriei. „Helslngin Sanomat", 
de pildă, aprecia că 60 la sută 
dim șansele de calificare în eta
pa a 4-a a Cuipei U.E.F.A. apar
țin echipei române.

— Terenul de joc cum se pre
zintă 7

— Cred că bine. Gazonul e 
prevăzut cu o instalație subte
rană de încălzire.

— O ultimă chestiune : parti
da suscită un interes deosebit 
la Turku 7

— Firește, dovadă că, în cîteva 
ceasuri, ieri s-au și vîndut 600 
de bilete. Turum speră să um • 
ple cît mai multe din cele 11 000 
de locuri ale stadionului „Ku- 
pltta". Nu trebuie să uitați că 
T.Ps. e prima echipă din isto
ria fotbalului nostru calificată 
aitît de departe intr-o competi
ție continentală. Aici, toată lu
mea e cu ea.

— Nu uităm ! Mulțumim.
Ovidiu iCAN.'OAIA

wv

| EȘALONUL NR. 3
Duminică se va disputa ulti- 

Ima etapă, a 15-a. din Divizia C.
După cele 14 confruntări de pî- 
nă acum, ta care participante- 

Ile, 192 de echipe, au depus e- 
forturl notabile pentru o com
portare cît mai bună, maa ales 
ta ultimele două etape, care 

Is-au disputat ta ootndlțll meteo 
foarte dificile, organizatorii me
ciurilor, echipele, chiar și ar
bitrii au avut o misiune deose- 

Ibit de grea. Se cunosc, aproa
pe în toate cele 12 serii, câști
gătoarele turului, formațiile ca
re au reușit să se impună îna- 

Iinte de „linia de sosire". Dar
iată cîteva aspecte ale primei 
jumătăți a competiției :
• Dintre fruntașe »-au deta- 

Ișat, în mod deosebit, Olimpia
Rm. Sărat (seria a III-a) și Va
gonul Arad (seria a Vin-a), ca- 

Ire au obținut cele mal mari 
punctaje, cite 24. • Cele mai 
multe victorii le-au înregistrat 
Vagonul Arad (12). Olimpia Rm. 
Sărat, Gloria C.F.R. Galați (cite

Înaintea ultimei
11), Viitorul vaslui. Unirea Slo
bozia, Portul Constanța, Progre
sul Medgidia șl Mecanica Fină 
București (cîte 10). • Golgetere- 
le turului stat, după 14 etape, 
următoarele echipe : Vagonul A- 
rad 47 (!), Gloria C.F.R. Galați 
38, Montana Sinaia 37, Unirea 
Slobozia și Hidrotehnica Buzău 
(nou promovată !) cîte 35. •
Dintre cele 24 de echipe nou 
promovate în campionat, foarte 
bine s-au oomportat pină a- 
cum : Autobuzul-Voința Odo- 
bești (10 p), Sportul Munci
toresc Drăgănești Olt și Carpați 
Brașov (cîte 17 p), Bradul Vișeu 
(16 p), Rapid Miercurea Ciuc, 
C.U.G. Cluj-Napoca, Metalul Ro
man și Petrolul Stotaa (cîte 15 
p). M Fostele divizionare B, în 
număr de 12, au fost tot tim
pul în fruntea întrecerilor, ma
joritatea avînd un punctaj bun. 
în clasamente. Dintre ele, pe 
primele locuri sînt situate actu
almente : Olimpia Rm. Sărat 24 
p, Unirea Slobozia și Mecanica

EZĂ ÎN COASTĂ
ri de mași-

»se pare 
fdversari, 

-ă acordă 
momentu- 

:are îl pre-
i specifică 
mer. La C

urmat de 
ergător în 
îi care s-a
ii bine la 
cuit) si de 
fa-ICSITA), 
tea a fost 
fa-ICSITA), 
leș).
>rghe Preo- 

n-a lost 
disputa sa 

ilu (Alfa- 
n trei con- 
nfestat și 
ial mari ca 
ămîne un 
cutabil ta

lent, cu condiția să se apropie 
de Grigoraș și Nicoară tocmai 

la acel moment al pregătirii 
concursului, de care amin
team. Al treilea clasat pe po
dium este Dinu Silviu (Alfa- 
ICSITA), și el mai slab „sosit" 
decît la circuit, dar acuzînd 
și două neparticipări care l-au 
privat de puncte prețioase. 
Oricum, grupa s-a dovedit 

încă o dată, și se anunță în 
continuare drept cea mal in
teresantă, cea mai disputa
tă. In fine, la grupa E, reși- 
țeanul Eugen Peteanu a intrat 
din nou în posesia titlului. în
vingător la circuit, colegul său 
Werner Hirschvogel n-a putut 
repeta și aici performanța 
(mașina sa ni s-a părut „ner 
voasă", dar mai puțin puter 
nică), mulțumindu-se cu locul 
secund. Medaliatul cu bronz a 
fost Mircea Ponta (Automotor 
Caraș-Severin), care la circuit,

Campionul national al grupei „E“, înaintea startului in proba de 
pe Valea Domanului : pe „teren propriu", resiteanul Peteanu 

va avea din nou o evoluție meritorie Foto : P. FUCHS

-t 2 Mii.

MIEI" LA HANDBAL (m + f)
bălă: Stea- 
Jniversitatea 
llectromureș;

Universita-
reș — A.S.A.
dneri: H.C.

— Comerțul 
nul Arad;
Strungul, U- 
•țul; dumi- 
niversltatea,
ca), vineri:

— Tracto- 
Brașov — 
a; simbătă: 
•isme, Dina- 
■ul; duminl- 
inamo Bra- 
toturisme.
vineri: Di- 

acia Pitești, 
osln Vaslui; 
curești — 
Dacia; du
bești — Ștl- 
in.

'inert: Mu-
Dorobanțul

Ploiești, TEKOM lași — Textila 
Buhuși; simbătă: Mureșul — Tex
tila, TEBOM — Dorobanțul; du
minică: Mureșul — TEROM, Do
robanțul — Textila,

Seria B (Craiova), vineri: Știin
ța Bacău — Mecanică Fină Bucu
rești, Constructorul Timișoara — 
„U“ Farmec Cluj-Napoca; simbă
tă: știința — „U“ Farmec, Con
structorul — Mecanică Fină ; du
minică: știința — Constructorul, 
Mecanică Fină — „U“ Farmec.

Seria C (Pitești), vineri: Chi
mistul Rm. vîlcea — Textila 
I.A.S. Zalău, Rapid — C.S.M. Sf. 
Gheorghe; simbătă: Chimistul — 
C.S.M. sf. Gheorghe, Rapid — 
Textila I.A.S. Zalău; duminică: 
Chimistul — Rapid, Textila I.A.S. 
Zalău — C.S.M. Sf. Gheorghe.

Seria D (Ploiești), vineri: Rul
mentul Brașov — Hidrotehnica 
Constanța, Confecția București — 
C.F.R. Craiova; simbătă: Rul
mentul — C.F.R. Craiova, Con
fecția — Hidrotehnica; duminică: 
Rulmentul — Confecția, Hidroteh
nica — C.F.R. Craiova.

Echipele clasate pe locurile I 
șl U din fiecare serie (masculin 
și feminin) promovează în etapa 
următoare.

practic, n-a contat — încă o 
dovadă, deci, că viteza în 
coastă este altceva...

Fiind vorba de „linia de so 
sire" a unui întreg sezon com- 
petițional, ne vom permite 
două sugestii care, apreciem, 
pot contribui la mai buna des
fășurare a viitoarelor campio
nate. Prima ar viza programa
rea probelor de viteză în coas
tă : prin definiție, asemenea în
treceri se desfășoară în zone 
de munte. Or, amplasarea lor 
în luna aprilie (cum a fost Mă 
gura) sau octombrie (Rîșnovj 
conturează riscul unor condi
ții meteorologice nu tocmai fa
vorabile. Este la fel de ade
vărat că îndeobște viteza în 
coastă se dispută „în cuplaj ‘ 
cu cea de circuit. Totuși, o so
luție poate fi găsită, și credem 
că un campionat mai dens, 
fără spatii prea mari între con
cursuri, nu ar avea decît de 
cîștigat.

Pe alt plan, nu vom putea 
trece cu vederea cîteva regre

tabile „bîjbîleli" ale comisiilor 
tehnice ce au oficiat la un con
curs sau la altul — și acest as
pect este la fel de valabil pen

tru coastă sau circuit. La Re 
șița, de pildă, am asistat la 
neverosimila situație în care la 
un moment dat nu mai puțin 
de șapte concurenți erau des
calificați pentru mașini necon
forme cu regulamentul, iar 
peste o jumătate de oră șase din
tre ei erau reprimiți în... cla
samente. Cum s-ar spune, o 
situație neverosimilă doar teo
retic, fiindcă practic... Regu
lamentul nu poate fi decît u- 
nul singur ; la fel trebuie să 
fie și aplicarea lui și consi
derăm că perfecționarea mun
cii la nivelul comisiilor tehni
ce se impune de urgență. Se 
găsesc în automobilismul nos
tru destui oameni cu pregătire 
corespunzătoare, iubitori ai a- 
cestui sport în întregul lui (șl 
nu... al unei echipe sau al al
teia) și care, mai ales, l-au 
practicat și îl cunosc bine...

Ce ar mai fi de spus ? Să 
salutăm apariția unor tineri 
piloți care în curînd pot ame
nința actualele clasamente — 
Aurel Cladoveanu, Alexandru 
Tăulescu, Virgil Homescu. îi 
așteptăm.

Sorin SATM'Rl

Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă. 
Consiliul municipal pentru educație fizică și sport. Centrul de 
cercetări al C.N.E.F.S., șub. auspiciile Universității cultural-ști- 
fațlfice, organizează luni 5 decembrie 1938 la orele 12,30, Jn 
sala Dalles, conferința cu tema : „Evoluția indicatorului vir- 
stei cronologice in elaborarea modelului campionului olimpic". 
Prezintă prof. C. Răduț.

Cinci minute cu internaționalul Negrită

„EU CRED IN ȘANSA JIULUI..."
— Pe la Craiova se vorbește 

că Negrită, la cei 34 de ani al 
săi. ar mai ti putut juca la 
U niversitatea...

— Nu zic nu, dar tinerii care 
vin din urmă au șl el nevoie 
de a acumula experiență. Nu ui
tați. Universitatea, echipa mea 
de suflet, cu care am cunoscut 
atitea satisfacții, se află la ora 
reconstrucției: pe care nici o e- 
chlpă nu o poate evita. Și ex
periența se dobîndește numai 
jucînd.

— Am înțeles. Cum te simți ia 
Jiul 7

— Excelent. Ca ta... tinerețe. 
Există aici o bună atmosferă, 
toată lumea este cu noi pentru 
a reveni in Divizia A. Sînt șt 
condiții favorabile pentru a ne 
atinge obiectivul.

— Cum vine asta „mă simt ca 
ta tinerețe" 7

— Păi cum să te simți altfel 
tatr-o echipă in care majorita
tea jucătorilor sint tineri 7 Și, pe 
deasupra, talentați și ambițioși.

— Dar cum e cu revenirea Ji
ului in „A" 7

— Sigur că această cursă este 
grea. Mal exact spus, a devenit 
grea. De unde toată lumea zicea 
că Jiul va „intra" la pas, lată 
că vecina noastră de clasament. 
Chimia, a apărut în competiție.

ETAPE A TURULUI
Fină București 23 p, Viitorul Vas
lui 21 p, Autobuzul București 
20 p. Sticla Arieșul Turda 16 
p și C.I.L, Sighet 15 p. • 
Dintre formațiile aparținind 
asociațiilor sportive din in
dustria metalurgică (in nu
măr de 40) și minieră (20 de e- 
echipe) s-au remarcat : Vagonul 
Arad (24 p in clasament). Mecani
ca Fină București (23 p) șl Me
talurgistul Cugir (21 p), respec
tiv Mureșul Explorări Deva (23 
p), Minerul Gura Humorului 
(22 P) și Minerul Sărmășag (19 
p). • Sancțiuni severe, pierde
rea jocurilor cu 3—0, s-au dic
tat pentru o serie de incidente, 
manifestări grave de nesportivi- 
tate, cît și pentru nerespectarea 
regulamentului privind vîrsta 
componențllor echipei (penitru 
această din urmă infracțiune, 
un singur caz < C.S»M, Lugoj, u- 
na dintre divizionarele bine co
tate în seria a Vin-a). • Din
tre codașele care nu mai pot e- 
vlta ultimul loc, se află o sin
gură nou promovată, Petrolul 
Poieni (jud. Teleorman), care, 
în cele M partide jucate, a to
talizat numai 3 puncte. (T. R.l.

țintind același obiectiv. Ca să nu 
mai zic că Electromureș ne tot 
amenință, astfel că se dispută 
acum o „cursă în trei". Dar, în 
ce mă privește, eu cred in șan
sa Jiului. Sigur, am pierdut pe 
undeva puncte prețioase. Mă 
gîndesc, de exemplu, ia eșecul 
din meciul cu Sportul „30 De
cembrie". Din vina noastră, fi
indcă am jucat sub pretențiile 
unei echipe care are în față un 
obiectiv atit de îndrăzneț. Am 
trecut însă duminică un greu 
examen, la Drobeta Tr. Severin. 
Dacă îl trecem și pe cel de la 
Mediaș, va fi foarte bine. Me
ciurile directe cu contracandida
tele noastre vor decide, în pri
măvară, primul loc in serie. 
Care, repet, va fi al nostru. Sîn- 
tem hotărîțl să ne pregătim in 
iarnă pentru acest obiectiv...

— Am auzit că, la un meci 
disputat acasă, pe un teren în
ghețat, spectatorii l-au aplaudat 
pe Negrilă pentru o deposedare 
de ultimă instanță, riscantă pe 
un teren alunecos...

— Întotdeauna m-a caracterizat 
ambiția, mereu m-am gindit la 
interesele echipei. Ceea ce tre
buie să Înțeleagă șl Henzel, și 
Timofte — foarte dotați de alt
fel amîndoi — ca să-i numesc 
numai pe ei doi. La talent, insă, 
trebuie să adaugi șl muncă, o 
pregătire fără menajamente. Din 
păcate, unii jucători tineri gîn
desc că doar cu... puțin pot urca 
treptele performanței. De aceea, 
prin exemplul meu la antrena
mente șl ta teren doresc să in- 
suflu mai tinerilor mei coechi
pieri entuziasmul față de joc, 
adevărata dragoste pentru fotbal. 
Și mai notați c .-va.- Îmi doresc 
tare mult să schimb cifra de 353 
jocuri in Divizia A, să intru ta 
clubul celor cu „400".

— Succes, mult succes Negrilă 1

Stelion TRANDAF1RESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ULTIMELE trei etape ale 

turului Diviziei A la fotbal (a 
XV-a, a XVI-a șl a XVH-a) se 
vor disputa în zilele de simbătă 
3, miercuri 7 și, respectiv, du
minică 11 decembrie. Ora ofi
cială de începere a partidelor î 
13. Jocurile echipelor de spe
ranțe vor avea loc de la ora 10,30.
• DE LA CLUBUL DINAMO. 

Pentru meciul Dinamo — steaua, 
programat mîine, de la ora 13, 
pe stadionul din Șos. Ștefan cel 
Mare, sînț valabile numai legi- 
timațiile-abonament de culoare 
roșie și verde, eliberate de 
C.N.E.F.S.

ADrilNISTRAțIA Dt SIAI 1010 PRONOSPORT IM Oil'll Al A
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri, 2 decembrie, va 
avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
incepînd de la ora 15,50. Aspec
te de la această tragere vor pu
tea fi audiate la radio, pe pro
gramul I, la ora 16,35. Numerele 
extrase vor fi retransmise, pe a- 
celași program, în aceeași zi, la 
ora 23 05, șl mîine, simbătă, 3 
decembrie.
• Reamintim că mal sînt NU

MAI DOUĂ ZILE In care pot fi 
jucate numerele favorite la TRA
GEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO 
de duminică, 4 decembrie.
• Nu uitați, totodată, că mîine, 

simbătă. 3 decembrie, este și ter
menul limită pentru depunerea 
buletinelor la concursul PRONO
SPORT al săptămînii. Atragem 
atenția că rezultatele obținute de 
numeroși participant! în ultima 
vreme îndreptățesc afluența mare 
de participant!- Astfel, numai la 
concursul de duminică, 27 no
iembrie, s-au obținut autoturis

me atit la categoria I, cit și la 
categoria a Il-a (pe un buletin 
cu cîștiguri cumulate), rămînînd, 
totodată, șl un report în valoare 
de peste trei sute mii lei. Iată, 
deci, că prezența permanentă cu 
pronosticurile favorite poate răs
plăti din plin pe oricare dintre 
amatorii acestui sistem !

• CÎȘTIGURILE TBAGEM1 
LOTO DIN 25 NOIEMBRIE 1588. 
Categoria Îs 3 variante 25% — 
autoturism „Dacia 1300“ (70 05®j
lei) ; categoria 2 : 4,50 a 15.48S 
lei ; cat. 3 : 20,75 a 3 358 Iei E
cat. 4 : 35,25 a 1977 lei ; cat. 5 S; 
123 a 566 lei ; cat. 8 : 296,75 * 
235 lei ; cat. X : 1 605,50 a 100 lei.’ 
Report la categoria 1 : 77.931 leC 
Cele 2 cîștiguri de la categoria? 
1, cota 25%, au revenit partid", 
panțllor : Șerban Gheorghe diaț 
localitatea Orăștle, jud. Hune-, 
doara, VasHescu Ion și Nuța Ion» 
ambii din București, obținînd tier, 
care cîte un autoturism „Dada 
1300“ (70 000 lei).

I
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I
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4 DECEMBRIE 1988
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

•te'atri&uie'crittgurl in

iANI.AUTOTURISMEIXCURSII
(PESTE HOTARE:

• ULTIMA TRA
GERE DE ACEST 
FEL A ANULUI 
1988.

• MARI AVAN
TAJE, INCLUSIV 
ACELA DE A 
SE CIȘTIGA Șl 
CU 3 NUMERE 
DIN 24 EXTRA
SE • BILETELE 
DE 25 LEI PAR
TICIPA LA TOA
TE EXTRAGERI
LE • ULTIMA 
ZI DE PARTICI
PARE SIMBĂTĂ, 
3 decembrie;
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GIMNASTA GABRIHA jPOTORAC - Al DOILEA 

SUCCES CONSECUTIV ÎN ELVEȚIA
CHIASSO. 1 (prin telefon).

In sala „Pelapenz" din locali
tate. tn fata a peste 2 000 de 
spectatori s-a desfășurat, 
miercuri seară cea de-e cincea 
ediție a ,,Memorialului Arthur 
Gander" la gimnastică o com
petiție care a reunit sportive 
și sportivi din 11 târî multi 
dintre participant! efechrtnd 
cu acest prilei o utilă verifi
care înaintea Întrecerilor 
..premondsale" de la Stuttgart, 
programate la finele areste! 
săptâmîni. Aid. la Chlaseo- 
publicul spectator a aplau
dat cu căldură un nou succes 
al scolii românești de gnn- 
nastică (după ce! consem
nat duminica trecută )■ Z<5- 
rich). Revelația recentelor 
Jocuri Olimpice. gimnasta 
noastră Gabriela Potorae. 
a evoluat cu înaltă mă estrie 
și remarcabilă siguranță In 
toate probele înregistrînd

un frumos succes : ea s-a cla
sat pe locul L cu 39.55 p. Trei 
dintre exercițiile româncei 
(paralele birnă și sol) au fost 
notate cu 9-90 iar la sărituri 
brigada de arbitre i-a acordat 
9.83. Exercițiul la sol al Ga- 
brielei executat in ritmurile 
antrenante ale .Ciocirliei*. a 
fost apreciat dreot cel mai bun 
din concurs, gimnasta noastră 
fiind distinsă cu un premiu 
special. O comportare aplau
dată a avut ri cealaltă re
prezentantă a Românie; Au- 
gustina Badea iată primele 
trei clasate : Gabriela Potorae 
39 55 p Luo Fene (R P Chi
neză) 39 30 p Aogustina Badea 
(România) 39 10 La masculin 
a termtnat învingător Wane 
Chong Shens (R. P Chmezâr 
gimnastul nostru Marius Tobă 
situîndu-se pe locul al VT-lea.

Dorn Dinu Gt.AVAN

VICTORII ROMÂNEȘTI 
IN „CUPA VARȘOVIEI1* 

LA PATINAJ VITEZĂ
Tradiționala competiție dotată 

cu «Cupa Varșoviei" la patinaj 
viteză s-a desfășurat !□ acest an 
pe .inelul* de gheață artificială 
din Tomaszow, cu participarea 
unor tineri sportivi din Ceho
slovacia, Polonia, România și 
U.R.S.S. Reprezentanta țării noas
tre, junioara Emeșe Antal, a reușit 
să clștlge probele de 500 m — 44.66 
șl 1 500 m — 2:23.26 șl a sosit 
pe locul doi tn cursa de 1000 
metri, cu 1:31.54. după Eva Bor- 
kovska (Polonia), cronometrată 
cu 130 48. Vitezista mureșancă a 
ocupat poziția secundă la oo- 
llatlon. cu 190.003 p, în unns 
Evei Borkovska. care a totalizat 
189.529 p.

EXPLICAȚIE —------------------------------------------------------------------
Cîtiva amatori de statistică ne-au semnalat faptul că, aduntnd 

toate punctele realizate de Ayrton Senna si Alain Prost în cele 16 
Mari Premii ale r*cent tncheiatulul C.M. de Formula 1. ordinea din 
fruntea clasamentului ar fi următoarea 1 l. Prost 105 : 2. Senna 88 p. 
Ordinea finală cea oficială șl făcută publică, este insă : l. Senna 
87 p ; 2. Prost 84 p. brazilianul fiind încoronat drept noul campion 
al lumii I E momentul să spunem că la alcătuirea clasamentului 
final se Iau tn seamă doar cele mal bune 11 din 16 curse, prost 
pterzlnd. tn această situație; U p. iar Senina 1 p. Normal : au existat 
uneori riscuri ca titlul suprem să Intre tn posesia unor alergători 
care. necîstlgînd decît cel mult o cursă, au adunat puncte prin 
clasări între primii 6 : în 1958. Hawthorn a devenit campion mon
dial cu o vlctorlt. iar Moss s-a clasat pe locul 2 cu... 4 succese, 
iar In 1982 Rosberg a „venit" înaintea lui Pironi șl Prost. în con
diții asemănătoare. Pentru ca lucrurile să se petreacă tn. viitor șl 
mal simplu (luîndu-se In seamă toate Marile Premii din program) 
se studiază posibilitatea ca învingătorul să primească 12 puncte (In 
loc de 6. ca pînă acum), locurile următoare rămîntnd cu 6. 4. 3. 2 
șl. respectiv. 1 punct.

--------------------------------------------------------------- RECOMANDARE

Comentarii ale presei franceze după locul de la București

„RUGBYȘTil ROMÂNI AU FĂCUT UN MECI BUN, 
REGĂS1NDU-ȘI COMBATIVITATEA"

PARIS, 1 lAgerpres). în 
comentariul pe marginea re
centului meci de rugby de la 
București dintre echipele 
României și Franței cores
pondentul- ziarului parizian 
..Liberation” notează intre 
altele : „Remani-'ă Si bine 
pregătită. echica ruebvsHIor 
din Carpali nu a cedat decît 
cu 12—lfi «-cocoșilor* învingă
tori. dar uluiți de replica pri
mită". în declarația făcută a- 
celuiași ziar antrenorul Jac
ques Fouroux menționează că 
..românii au făcut un meci 
bun. regăsindu-și combati
vitatea". în ziarul de sport 
„L’Equipe" se 9crie : „Pe. ză
pada si frig echina României.

schimbată mult in bine față 
de ultimele sale evoluții cu 
formația noastră, s-a arătat 
fidelă reputației sale de altă
dată, punind probleme greu 
de rezolvat francezilor, care 
nu au putut să-și impună tac
tica Și să controleze jocul".

Trimisul ziarului ..Le Fi
garo" relatează la rindul său : 
„Românii au regăsit o superli- 
nie de înaintași, care a știut 
să ridice capul și să contreze 
formația noastră. Rugbystii 
francezi nu au putut să con
cretizeze. așa cum ar fi vrut, 
situațiile favorabile. Echipa 
română a dominat, printr-un 
joc impetuos, finalul partidei".

S-A ÎNCHEIAT 
OLIMPIADA_DE. ,ȘAH

ATENA (Agerpres). — In 
runda a 14-a. ultima a O- 
limpîadei de sub de la Salonic, 
au fost consemnate următoa
rele rezultate, la masculin : 

U.R.S.S. —Cehoslovacia 2.5—0.5 
puncte (1); Iugoslavia — Fill- 
pine 2.5—1.5: Olanda — Anglia 
2.5—13; România — Austria 
2—2: R.P Chineză — Dane
marca 23—13; S.U.A. — Un
garia 2—2: R.D. Germană — 
Islanda 2—2. Clasament: 1.
U.R.S S. — 40,5 p; 2—3,
Anglia. Olanda 34.5 o (echipa 
României s-a clasat pe locul 25, 
cu 31 p): feminin: Olanda — 
U.R.S.S. 1,5—13 : Ungaria — 
Suedia 1,5—0,5 (1): Iago-
slavia — Elveția 2,5—1,5; 
R.P. Chineză — România 2—1; 
India — Austria 2.5—0,5; Gre
cia — Bulgaria 1,5—1,5. Clasa
ment : 1. Ungaria — 33 p; 2. 
U.R.S.S. — 32,5 p ; 3. Iugoslavia
— 28; 4. R.P. Chineză — 27 p; 
5. Bulgaria — 25 p : 6. România
— 24 p etc.

Ar trebui ea amatorii sporturilor de Iarnă tn general si cei ai pa
tinajului artistic tn special să memoreze un nume : Evelyne Gross
man. Nu pentru că ar fi cîștlgat vreun titlu mondial europtan sau 
olimpic.- La recentul Trofeu Lalique. găzduit tn Franța, această 
sportivă din R.D. Germană nu s-a clasat decît pe locul 3. după 
două consacrate. Claudia Lelstner (R.F.G.) și țfatalla Gorbenko 
(noua stea sovietică a probei), acestea din urmă depunîndu-și can
didatura pentru a ocupa locul rămas vacant prin retragerea Kata- 
rinel Witt. De ce insistăm, totuși, asupra acestei tinere de 16 ani T 
Pentru simplul motiv că este eleva luttei Miiller, care n-a investit 
Dină acum muncă si pasiune decît în performere care au ajuns, tn 
cele din urmă, campioane olimpice ori mondiale. Pentru demonstra
ție : Gabrielle Seifert Anette Poetsch Katarina Witt...

CALCULATOR -------------------------------------------------------------------
Din ee tn ee mal mult terminalul de calculator intră în rîndul 

mijloacelor de informare tn masă si tn privința competițiilor spor
tive. Dna dintre cele ma! reușite experiențe de acest gen a fost una 
de dată foarte recentă. Posesorii francezi a! unor asemenea aparate 
electronice puteau formînd un indicativ, să afle înscrise pe ecra- 
re’e monitoarelor clasamentele la zi. descrierea cursei, programela 
viitoarelor etape declarațiile de la conferințele de presă ale învin
gătorilor recent disputatului Raliu al Faraonilor pentru mașini șl 
motociclete Pentru a sugera uriașele progrese tehnice ale informa
ticii din zilele noastre nici nu se putea un cadru mai potrivit decît 
pe fundalul milenarelor piramide egiptene, ele Insele minuni ale 
civilizație! Egiptului antic ululnd. In continuare. Lumea...

Rd. T.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

DOUĂ MĂRI PATINATOARE ĂU SPUS „ADIO!" PISTEI DE VITEZĂ
Parcă pentru a sjO^ls că 

șl in patinajul viteză perioada 
marilor performante se res- 
trînge spre vîrstale din jurul 
a 20 de ani. două man campi
oane ale pistei ’"iriB Kama și 
Andrea Ehrig. spun, la 27 si res
pectiv. 28 de ani adio competi
ției. Făcînd epocă" în istoria 
disciplinei cele două performe
re de mare valoare din Benub i- 
ca Democrată Germană vor ra- 
mine insă in Carte» de aur a 
patinajului viteză în primul 
rînd prin performantei- .ot de 
excepție Ambele iș> ne permi
tem sâ tratăm in comun reuși
tele lor. pentru că îmoreună ao 
debutat în marea performantă 
împreună au concura* 1» tnan 
nivel, uneori ca adversare si 
concomitent colege de lot și 
iată tot împreună retrag din 
superba Iot comoevne' au CU- 
oerit 4 medalii d<- aur a Jocuri
le Olimpice din 19^0 1984 au
reușit să urce de 1? ori pe PT- 
ma treaptă la Camoionatele 
Mondiale doborînd l? -eeorduri 
ale lumii Două au fost, totuși, 
diferentele dintre leie două 
bune prietene legitimate
S.C. Einheit Dre=d» • Rann a

fost in principal sprinteră An
drea fondistă. prima debutînd în 
marea performanță printr-un 
promițător loc 8 la Campionate
le Europene de., patinaj artis
tic din 1977. a doua mtrînd cam 
în aceeași perioadă, dar direct 
ne inelul oval de chea”5.

TURNEUL CAMPIONILOR LA TENIS
tn prima zi a Turneului cam

pionilor, de la „Madison Square 
Garden", cea mai mare surpriză 
a furnizat-o francezul Leconte, 
Învingător in două seturi asupra 
suedezului Edberg : 6—4. 6—2 I
Alte rezultate : Becker — Wl- 
lander 7-6. 6-7. 6-1 ; Agassi - 
Mayotte 6—2, 6—4.
• La Boston, Intr-un meci de

monstrativ. dinaintea Turneului 
campionilor : Becker — Lendl 
6—7. 6—3. 6—4.
• Finala la dublu, tn turneul 

de la Tokio : Zina Garrison. 
Katrina Adams (S.U.A.) — Gigi 
Fernandez (Porto Rico). Robin 
White (S.U.A.l 7—5. 7—5.

BASCHET • Localitatea finlan
deză Jyvaeskylae a găzduit me
ciul dintre selecționatele Flnlan- 

, del șl U.R.S.S., conttnd pentru 
preliminariile campionatului eu
ropean masculin. Sportivii sovie
tici au obținut victoria cu 81—79 
(37—40), avîndu-1 ca principal re
alizator pe Bretcenko. autorul a 
19 puncte.

box • Americanul Orlando 
Canizales a recucerit titlul de 
campion mondial la categoria 
cocoș (versiunea IBF), lnvinglnd 
prin k.o. tehnic In prima repri
ză pe Jimmy Navarro, tn gala 
desfășurată la San Antonio 
(Texas).

CICLISM • După primele 48 
de ore de întreceri, in cursa de 
șase zile de la Zilrich conduc» 
cuplul Italian Adriano Baffl — 
Pierangelo Bincoletto. Pe locul 
doi, la un tur, se află perechea 
Urs Freuler (Elveția) — Ro
man Hermann (Liechtenstein).

HANDBAL • La Gdansk s-a 
disputat cel de-a! doilea med a-

mical dintre selecționatele femi
nine ale Poloniei șl Suediei. Vic
toria a revenit gazdelor cu 32—16 
(8—10). tn primul joc, desfășurat 
la Gdynia, handbalistele suedeza 
cîștlgaseră cu 22—20.

ÎNOT * Proba masculină da 
100 m liber din cadrul concursu
lui de la Praga a fost cîștigatâ 
de sovieticul Aleksandr Bazanov, 
cu timpul de 54,29, iar în proba 
de 100 m bras pe primul loc s-a 
situat cehoslovacul Roman Va- 
sek — 1:10.67. tn proba feminină 
de 50 m liber a terminat învin
gătoare Dana Skretova (Ceho
slovacia) — 28,06.

POLO • La Barcelona, in med 
retur pentru semifinalele C.C.E., 
echipa locală Catalunya a învins 
cu 9—7 pe Ferencvaros Budapes
ta și s-a calificat în finala com
petiției.

VOLEI * Turneul masculin da 
la Parma a fost cîștlgat de 
T-S.K.A. Moscova, învingătoare 
cu 3—0 în finala susținută cu e- 
chlpa italiană Maxicono Parma.

PE GHEAJĂ Șl PE ZĂPADĂ
0 La Sarajevo, in cadrul C.M.

de patinaj artistic centru ju
niori, titlul de campion la 
perechi a revenit cuplului sovie
tic Evghenia Cernisova — Dimi
tri Suhanov, (b Olandezul Robert 
Bunderink a stabilit un nou re
cord mondial al orei la natinaj 
parcurglnd 39 49? km. Reușita ’ui 
a avut loc în orașul olandez He- 
renven. * Pe trambulina de ia 
BleTsko Byala (Polonia) con
cursul de sărituri cu schiurile a 
fost rfștigat de Raîmund Klcho
(R.D.G.) cu 298.5 p (sărituri de 

"2 Sî Î7 mi. • Prob» de 5 900 m 
in concursul de patinai viteză 
de la Berlin a revenit ameri
canului Erio Flaln în 7:12.19 iar 
in întrecerea feminină de 1 000 m 
Pe primul ioc s-a clasat Angela 
Hauck (R.D.G.) cu 1:22« •
Concursul masculin de slalom 
uriaș de Ia Val Thorens (Fran
ța) a fost eîstieat de elvetlanu' 

Pîrmtn Zurbriggen, care conduc* 
după două întreceri în ..Cupa 
Mondială».

CAMPIONATE, CUPE, ȘTIRI

• LA ISTANBUL, in șrupa a 
S-a a preliminariilor C.M. re- 
Dnez stative Turciei a dispus cu 
S—î n—01 de oea a B~D. Ger
mane. Au înscris : Colak Tanju 
fmin. 24 si S5> si O^Qz tm!n. 70) 
resDectfv Ttiom anin. 76). In 
clasamentul sruoel conduce e- 
nhina U.R.S.S. eu S o fî locuri, 
?ol«»veraj 3—1). urmată de cele 
al? Turciei 3 p (3 j 5—5) R.D. 
Germane ? e 'S 1 3—3) Austri
ei 2 d (2 1. 3—4) si Island?! 2 p 
(3 j, ?—4>. Pentru turneul fînal 
din această ?rură se vor califi
ca orim^lp două echipe. • IN 
C.E. de tineret tot la Tstan- 
bul T Turcia — R.D. Germană 
3—2 (2—2) f» MECI restant în
camnionatul R.F.G. • Warder 
Bremen — Borussia Do-tmund 
2—0 Dună 16 «tare conduce 
Bayern Mffnchen ?u 25 d. urma
tă de W^rd?r Bremen — 22 D- • 
tu clasamentul «olgeterilor 
din eair.a’onsnil Italiei. De pri
mul loc aF15 Careca 'Na do li) 
t!u 7 <. urmat de Sa rn ev ale.
cu 8 e. • DUPĂ M etaoe tn 
eamnîc.jatv’ Iugoslaviei condu
ce Voivodina Nori Sad — 19 p 
urma"? d» Haîduk Solit sî Dina
mo Zaer**b — cu cite 17 p. 
Rezultate 10 ? Partizan —
Suhotica 3—4 B-du-t — Sko- 
Dliie 4—3. OM’ek - R'd 4—2. 
Tuzla — Zenica ?—0 NOvi Sad 
— Nis 1—0 F.C. Saratevc — Ri- 
ieka 1—2 Dinamo Zagreb — Ze- 
lezniclar Sarajevo 3—1 Na ort • 
dak — Steaua Rosie 1—9 Ha1- 
duk Solit — Vel 4—0. • RE- 
ZTtt.TATE în meciurile retur din 
sferturile de finals ale „Cupei 
Poloniei" Hîk’hTnele subliniate 
’-a-ti calificat centru semifina
le' • Leeda Varșovia — Cr~m<k 
^abrze ?—0 (țn tur 3—2) • Rucb 
Chorzow — Po<?on Szczecin 4—0 
*tn tur 3—T • Slack Wroclaw — 
G.K S. Fatowice i—2 fln tur 
1—• Baltik Gdvnla — 7afelo
nia Ttvalîcfnk 1—1 'Tn tur 0—0).
• VN prRTAmn de cuvin* al 
’’'Meratie* de Fot»
ba’ a deelarat eS sotfritarea 
nonfadrtr-aAteț aMashp de Fotbal.

prin care continentul negru să 
fie reprezentat pe viitor de 3 e- 
chlpe la Campionatul Mondial, 
va fi rezolvată favorabil. Aceas
ta avînd în vedere dezvoltarea 
de masă a fotbalului tn Africa 
șl afirmarea din ultimul timp 
pe plan internațional a nume
roase echipe de club șl repre
zentative de pe acest continent. 
• Rezultate tn etapa a 20-a 
a campionatului Elveției : Luga
no — Lausanne 0—2 Grasshop
pers Zurich — Bellinzona 2—2. 
Servette Geneva — Lucerna 0—1, 
F.C. Sion - St. GaB 2—2. Wet- 
tinsen — Ne-.ictiâate! Xamax 
2—0. Young Boys Bema — 
Aarau 4—0. Clasament : 1. Lu
cerna — 26 p 2. Grasshoppers Zu
rich — 25 o. 3. Bellinzona — 
23 B. • ÎN PORTUGALIA, două 
formații se mențin neînvinse, 
dură 14 etaoe. Este vorba de 
F.C. Porto (care duminică a 
dispus -u i—o de Braga) și Ben
fica (învingătoare eu 2—1 In 
medul eu Chaves). Sporting a 
term’nat a egalitate <2—2). In 
declasare cu nou promovata VI- 
sen. Alte rezultate t Leixoes — 
Beira Mar 1—I. Guimaraes — 
Penafle! 1—1. Belenenses — Na- 
eional 1—1 Esoinho — Fafe
1— 1. Psrtimonenșe — Boavista
2— 1. Farense — Setubal 2—1. 
Maritimo — Amadlra 1—2. Pe 
primele locuri : Benfica 22 p, 
F.C Porto 21 d Snorting 20 p.
9 DUP4 16 ETAPE. în campio
natul Belelei se menține lideră
echioa F.C. Malines — 27 o. ur
mată de Anderlecht Bruxelles și 
F.C. t-iege — eu eîte 25 p. Re
zultate înregistrate tn etapa a 
16-a t St. Trend — Cercle Bru
ges 2—1. Anderlecht — Beveren
2-0. FC.
Llege »—0
1—1. S.K

Malines — Standard
Anvers — Waregem 
Llerse — Charleroi

1—î FC. Liege — R.C. Malines 
7—1 tokeren — Molenbeek 1—1.
F.C. Bruges — Gand 3—0.

BANI MULTI,
PUNCTE PUȚINE?!a

Nu doar violența, de-acum o problemă ..de fundal”, d șl 
alte evenimente tulbură lumea fotbalului englez parcă mai 
agitată, azi ca orieînd. Mai întli, .naționala" n-a izbutit decît 
un med nul (0—0) eu Suedia, ba Încă In preliminariile C.M. 
șl pe teren propriu (pe ..Wembley"), drept pentru care „scau
nul” selecționerului Bobby Robson se clatină. Pentru Dartfda 
următoare, cu Albania, la Tirana (8 in 1989) Robson nu mai 
are de ales lui cerlndu-i-se ..victoria sau demisia” 1 A urmat 
scandalul din Comitetul director al Ligii. Pentru întîia oară 
tntr-o Istorie centenară, președintele si vicepreședintei? foru
lui respectiv — — - ■ - ■ - -
la Arsenal), 
zîndti-i de a 
viziunea) tn

tn prezent.
ham ajunsă __ _
duda faptului că _____ _________ ... ___  _____  _______
de Terry Venables (fost la Barcelona) este una „oribil de cos
tisitoare» (.I’Equipe"). Nu doar că Gascoigne Si Waddle au 
costat Imens, dar antrenorul solicită... alte si alte achiziții 
Naylor (portarul lui West Bromwich Albion) și Palmer (mij
locaș tn aceeași formație) fiind cei mal vizați, pentru sume 
care numai mid nu sînt 1 Vehemenți cu Robson (cu toate că 
acesta n-are ta disnozitie jucătorii decît cîteva săntă.mîni pe 
an), comentatorii slnt. surprinzător, mult mai tngădultorl cu 
Venables, apreciind că garnitura ..spursllor” practică un fot
bal modern si că. oricum, ea ar merita o poziție mai bună în 
clasament. Numai că. nu-1 asa 7. locul în clasament se obține 
De baza punctelor iar Tottenham continuă să piardă, afllh- 
du -se tntr-o situație îngrijorătoare. Există însă, să fiți si
guri. sl opinii contrare, care îl acuză pe Venables de „orbire” 
Si „megalomanie" dacă nu chiar de „Incompetentă* Greu de 
pus un diagnostic Cert este însă demonstrația e Jn curs că 
banii n-aduc totdeauna echipa visată. Fie si pentru că Nor
wich lidera campionatului, e un club mai degrabă modest 
din punct de vedere flnandar. Specialiștii cred că. oină la 
urmă Tottenham se va redresa, totul nefiind decît o chesti
une de timp. Suporterii îosă. ca pretutindeni dau semne tot 
mal vădite de nerăbdare. Venables șl Robson nărînd urcați pe 
aceeași corabie...

Philip Carter (de la Everton) si David Dein (de 
au fost destituit!, o adunare extraordinară acu ■ 
fi neglijat interesele Ligii (în tratativele cu tele- 
făvoarea celor ale marilor cluburi.
se poartă o discuție aprinsă tn 1urul lui Totten- 

In coada campionatului, chiar pe ultimul loc t tn 
serios remaniată tn vară echioa antrenată

Ovidîu IOANIȚOAIA
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