
In prezența tovarășului
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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri di
mineața, au continuat lucrările 
în plen ale sesiunii a VIII-a a 
celei de-a IX-» legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
tost întîmpihați, Ia sosirea in 
rotonda Palatului Marii Adu
nări Naționale, cu vii și însu
flețite aplauze.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lojile ofi
ciale au luai loc membrii Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. si membrii Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

In calitate de invitați, la. Iu 
crărilo sesiunii au participat 
conducători de instituții cen
trale, organizații de masă, și 
obștești, reprezentanți ai vieții 
noastre științifice și culturale, 
precum și ai unor colective de 
oameni ai muncii din Capitală.

Lucrările sesiunii au fost 
conduse de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Giosan.

Tovarășa Lina Ciobanu. vice- 
prim-ministru al guvernului, a 
prezentat expunerea asupra 

Programului privind autocon- 
ducerea și autoaprovizionarea 
pentru asigurarea bunei aprovi
zionări a populației cu produse 
agroalimentare și bunuri in
dustriale de consum pe anul 
1989.

La dezbateri pe marginea 
programului, au luat cuvîntul 
deputății Ion Popescu, Ioan 
Josu, Dumitru Necșoiu, Paula 
Prioteasa, Iuliu Fejes, Aurica 
Ciobanu, Mircea Ionescu, Pan- 
telimon Găvănescu.

După dezbateri, Marea Adu
nare Națională a aprobat, în 

unanimitate. Programul privind 
autoconducerea și autoaprovi- 
zionarea pentru asigurarea 
bnnel aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare șt 
bunuri industriale de consum 
pe anul 1989.

Expunerea asupra Proiectului 
Legii privind perfecționarea 
mecanismului economico-finan- 
ciar prin îmbunătățirea siste
mului de formare a prețuri! jr 
și a proiectului Legii privind 
perfecționarea sistemului de re
tribuire- pentru stimularea pro
ducției de export și a exportu
lui a fost prezentată de depu
tatul Decebal Urdea, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Prețuri. Cele două proiecte de 

legi au fost analizate si avizate 
favorabil, în unanimitate, 
comisiile 
cialitate 
ționaie.

Marea 
adoptat, 
după ce „ 
Legea privind 

mecanismului 
ciar prin îmbunătățirea siste
mului de formare a prețurilor 
și Legea privind perfecționarea 
sistemului de retribuire pentru, 
stimularea producției de export 
*i a exportului.

tie 
permanente de spe- 

ale Marii Adunări Na-

Adunare Națională a 
apoi, in unanimitate, 
a discutat pe articole, 

perfecționarea 
economico-fiaan- 

prin îmbunătățirea

Satu Mare

UN MERITAT
Chiar dacă distanța dintre 

București si Satu Mare nu-i 
mică, ea parcă se scurtează 
la gindul despre frumusețile 
acestor meleaguri si omenia ce
lor care trăiesc aici. Orașul 
sportiv Satu Mare confirmă in
tru totul afirmația din debu
tul acestui reportaj. Pen
tru că, ori de cîte ori acesta 
are în găzduire o competiție o 
face minunat, cu dragoste și 
pricepere, cu dăruire si Priete
nie. Așa a fost și la ultima noas
tră vizită, cu ocazia Campio
natelor Naționale de scrimă ale 
juniorilor. Disciplină aflată 
„la ea acasă* pe aceste me
leaguri, „sportul mușchetarilor* 
a reținut, cum era și firesc, în 
principal atenția organelor lo- 
eale cu atribuții în sport. 
«Scrima este sport prioritar în

»
La ultimul punet de pe or

dinea de zi, secretarul prezi
dențial și al Consiliului de Stat, 
tovarășul Dumitru Apostoiu, a 
prezentat proiectele de legi 

pentru aprobarea decretelor cu- 
prinzînd norme eu putere de 
lege emise de Consiliul de 
Stat, iar președintele Comisiei 
constituționale și juridice a 
M.A.N., tovarășul loan Sălăjan, 
a prezentat raportul acestei Co
misii, care a avizat favorabil 
proiectele de legi.

După discutarea pe articole, 
Marea Adunare Națională a a- 
doptat, in unanimitate, legile 
pentru aprobarea decretelor cu- 
prinzind norme cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stal.

Luînd cuvîntul la încheierea se
siunii a VIII-a a celei dc-a IX-a 
legislaturi, președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Giosan, a arătat că, în

trunită in plen, in momente de 
înălțătoare vibrație patriotică, 
Marea Adunare Națională a 
dezbătut și adoptat legi de o 
deosebită importanță, a căror 
traducere în viață dă un pu
ternic impuls realizării pro
gramelor de dezvoltare econo- 
mico-socială. de creștere neîn
treruptă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului 
popor.

Exprimând angajamentul de
putaților Marii Adunări Națio
nale ca, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său 
general, președintele Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să acționeze 
cu toată dăruirea și cu spirit 
revoluționar pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a 
obiectivelor cuprinse în hotă- 
rîrile de partid și legile țării, 
președintele M.A.N. a arătat că, 
parlamentarii români, urmind 
strălucitul exemplu de muncă 
și viață al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu nu vor precupeți 
nici un efort pentru înfăptuirea 
mărețelor idealuri ale națiunii 
noastre de a trăi intr-o țară a 
bunăstării și fericirii, a liber
tății și independenței, pentru 
făurirea celei mai drepte orîn- 
duiri pe pămintul scumpei 
noastre patrii, pentru triumful 
socialismului și comunismului.

In numele deputaților Marii 
Adunări Naționale, au fost a- 
dresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, cele mai călduroase 
urări de viață îndelungată, 
multă sănătate și fericire, pu
tere de muncă pentru a conduce 
pe mai departe, cu aceeași 
strălucire, destinele scumpei 
noastre patrii, pe drumul lu
minos al înfloririi continue a 
României socialiste, al creșterii 
și mai puternice a contribuției 
țării noastre la împlinirea 
rațiilor popoarelor de a 
într-o lume a înțelegerii, 
laborării și păcii.

Au fost transmise, de
menea, din partea Biroului
Marii Adunări Naționale, tutu
ror deputaților, urări de sănă
tate și noi succese în muncă.
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In prim-planul etapei a 15-a a Diviziei A de fotbal

DERBYUL DINAMO - STEAUA
s

I

s
s

I

• In „Trivale*, Radu II și Jurcâ vor juca împotriva foștilor coechipieri • In Giu- 
Iești, „bătălie** pentru... locul 16 • „Șepcile roșii" in fața unui adversar tradițional 
incomod: S.C. Bacău • A.S.A. Tg. Mureș: „misiune imposibilă" pe stadionul din Mo- 
reni • Corvinui — F.C.M. 
Brașov, „avantaj serviciul" 
• In Șoseaua Ștefan 
cel Mare, derbyul cam
pionatului O F.C. Olt 
— F.C. Farul, un meci de 
mijlocul clasamentului • 
Craiova ar vrea să se a- 
propie de un loc în... Cupa 
U.E.F.A.

CLASAMENTUL
1. Dinamo 14 14 0 0 59-13 21 ■
2. Steaua 14 14 0 0 46-14 28
3. Victoria 15 9 a 4 39-27 20 ■
4. F.C. Inter 14 8 1 5 21-23 17 1

■5. Corvinui 14 6 2 6 20-23 14
C. „U- Cluj-Nap 14 5 4 5 16-22 14
7. Flacăra 14 5 3 6 24-19 13
8. Univ. Craiova 14 5 3 6 23-26 13 ■ ■
9. F.C. Farul 11 5 2 7 14-14 12 ■

10. Sp. Stud. 15 5 2 8 25-33 12 ■
11. F.C. Olt 14 3 6 5 13-23 12 ■
12. F.C. Argeș 14 5 1 8 18-20 11 1
13. F.C.M. Brașov 14 4 3 7 20-24 11
14. S.C. Bacău 14 5 1 8 24-29 11
15. Oțelul 14 4 3 7 15-26 11
18. Rapid 14 5 1 8 13-27 11
17. F.C. Bihor 14 4 2 8 13-17 10
18. A.S.A. 14 2 2 10 9-32 6
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Pitești: F.G ARGEȘ - F.C. INTER
(I. Igna — Timișoara ; N. Volnea — București șl A. Gheorghe — 
P. Neamț)
București : RAPID - F.C. BIHOR
(C. Gheorghe — Suceava ; L Tărcan— Tg. Mureș și M. Nlcolau 
— Bacău)

— stadionul Ciulești —
„U“ - S.C. BACĂU

Rm. Vîlcea ; D. Buciumau — Timișoara

DINAMO - STEAUA
Vaslui ; M. Salomir — Cluj-Napoca și L

— stadionul Dtnamo —
Moreni : FLACĂRA
(Iile Coț — Ploiești ; D. Petrescu șl M. Niculescu — ambii din 
București)
Hunedoara :
(M. Axente —
Constanța)
Scornicești :
(Ad. Moroianu ; Fl. Popescu — ambii din Ploiești șl AL Bolea — 
București)
Craiova : UNIVERSITATEA - OȚELUL GALAȚI
(S. Necșulescu — Tirgoviște ; C. Corocan — Reșița și Cr. Teodo- 
rescu — Buzău)

Meciurile vor Începe la ora 13.
Partida Sportul Studențesc — Victoria (1—1) s-a disputat In 

ziua de 30 noiembrie.

Cluj-Napoca : 
(N. Dinescu —
Constantinescu București).
București:
(Ad. Porumboiu 
Crăciunescu — Rm. Vîlcea);

șl M.

A.S.A. TG. MUREȘ

- F.C.M. BRAȘOV
Arad ; V. Anghelolu — București șl V. Curt

- F.C. FARUL

CORVINUL

F.C OLT

§

i

Campionatele Nationale de baschet

I. C. E. D. - DiNAMO BUCUREȘTI,

O PARTIDĂ

Echipele I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
Dinamo București 
(în sala Construc- 
la ora 12) un ade- 
al Campionatului 

____ ____baschet masculin, 
așteptat cu interes justificat de 
iubitorii acestui joc sportiv. 
Meciul este apreciat ca derby 
atît prin poziția In clasament 
a celor două formații (Dinamo 
2, I.C.E.D. 3 — ambele acumu- 
lînd cîte 17 puncte), cit și prin 
valoarea unora din componen- 
ții Ioturilor respective : Dan 
Niculescu, Alexandru Vinerea- 
nu, Mihai Sinevici, Gabriel Da- 

§ vid. Constantin Popa (Dina- 
§ mo), Valentin Pogonaru, Rp- 
§ bert Reisenbuchler, Constantin 
§ loan, Paul Mihalcea, Gheorghe. 
Ș Mădîrjac (I.C.E.D.). Sperăm ca 
§ așteptările să fie confirmate, 
§ ceea ce ar însemna ca între- 
§ cerea să fie spectaculoasă, cap- 
§ tlvantă șl chiar de bun nivel 

tehnic. Tot la băieți, astăzi are 
§ loe partida Rapid C.S.Ș. 5 
§ București — Steaua, care poa- 
§ te oferi de asemenea o dispu- 
Ș tă atractivă, dar numai cu con- 

diția ca feroviarii, care au teo- 
Sretic șansa a doua, să-și valo-'

§ București și 
§ susțin mîine 

ția I.C.E.D., 
vârât derby 
Național deI

gazdă a numeroase competiții

RENUME DE BUNI ORGANIZATORI

Finalele la tenis de masă

DE ATRACȚIE
întregul potențial. La 
țntîlnirea Politehnica

rifice 
fete, „iLunuca , 
Sportul Studențesc București — 
Voința C.S.Ș. 2 București de 
ține capul de afiș al etapei 
a X-a.

Celelalte jocuri ale etapei - 
masculin: Academia Militară 
Mecanică Fină — Farul Con
stanța, RAMIRA Baia Mare — 
Metalotehnica Tg. Mureș, Uni
versitatea Metalul Roșu Cluj- 
Napoca — Electrobanat Timi
șoara, Balanța C.S.U. Sibiu — 
Dinamo I.M.P.S. Oradea ; femi
nin : Metalul I.M.P.S. Salonta 
Crișul — Universitatea C.S.Ș 
Viitorul Cluj-Napoca, Chimis
tul C.S.Ș. Rm. Vîlcea — Mo
bila C.S.Ș. Satu Mare, CONPREF 
C.S.Ș. 1 Constanța — Rapid 
C.S.Ș. 5 București, Comerțul 
Tg. Mureș — Constructorul 
C.S.Ș. Arad ; meciul Voința 
Brașov — Olimpia București 
(68—56) s-a jucat în devans.

Programul partidelor din Ca
pitală — slmbătă, sala Rapid, ora 
ÎS,3» : Rapid — 
sala Floreasca, 
tehnica Sportul 
dlstul C.S.Ș. 
B) ; duminică.
I.C.E.D., de la

Steaua (m. A) ț 
ora 12,30 : PoU- 
Studențeso — So- 
Km. Vîlcea (m. 
sala Construcția 

_ ora I : Academia 
Militară II — Electrica Fienl (m. 
B), Automatica București — 
OTELINOX Tîrgoviște (m. B) — 
derbyul seriei a n-a, I.C.E.D. — 
Dinamo București (m. A.) ; sala 
Floreasca, de 
mia Militară 
Farul (m. A), 
tata București

la ora 9 : Acade- 
Mecanlcă Fină — 
Politehnica — Vo
lf. A).

CONFIRMĂRI 
SI SURPRIZE 
'la DUBLU 
TIRGU MUREȘ, 2 (prin tele

fon). Cînd, în avancronica în
trecerilor celei de-a 60-a edițU 
a Campionatelor Naționale de 
tenis de masă pentru seniori, 
anticipam că lupta pentru ti
tluri va fi deosebit de strînsă, 
na am greșit cu nimic, reali
tatea confirmînd pronosticurile, 
cele 33 de cupluri feminine șl 
48 masculine oferind 
un spectacol sportiv 
ral de bună calitate, 
prize, care au făcut 
piperul" competiției.
întîmplat atît în întrecerea fe
minină, cît și în cea masculină, 
unde dubluri considerate a- 
prloric cîștigătoare și îndreptă
țite candidate la titlu, s-au vă
zut ieșite din competiție, unele 
din primele tururi, altele mai 
tîrziu, dar oricum stopate de 
jucători porniți cu șansa a 
doua.

Cu toate aceste surprize, spre 
locurile din față au urcat totuși 
dubluri care vizau încă de la 
început aceste poziții, astfel că, 
într-un fel sau altul, lucrurile 
au intrat pe drumul normal, în 
fruntea ierarhiei feminine ur- 
cînd Otilia Bădcscu și Kinga 
Lohr, care, după o semifinală 
dominată ușor în fața perechii 
Beatrice Romanescu, Săndica 
Calcan — 2—0 (15, 14) — au în- 
tîlnit în finală pe Emilia Ciosu

Emanuel FANTANEANU

nu numai 
în gene- 

ci și sur- 
„sarea șl 
Așa s-a

(Continuare tn pag. a 4-a)

județul nostru, nominalizată ca 
ramură olimpică, șL de aceea 
manifestăm o preocupare în 
plus în acest sens. Știm cît aș
teaptă federația de specialita
te de la „armele" sătmărene. 
Dar, asta nu înseamnă că ne
glijăm alte discipline, chiar 
dacă ele nu se înscriu între 
priorități', ne spune Angela 
Hohl, secretară a C.J.E.FIS., 
pe care am re găsit-o zi de zi, 
aici și oriunde. Doar într-o 
doară am întrebat ce activități 
sportive se mai desfășoară in 
aceeași perioadă în județ. Și, 
într-o clipă, o listă întreagă 
ne-a fost făcută. In primul 
rtnd, baschetbalistele localnice 
de la Mobila C.S.Ș. au oferit o 
frumoasă și plăcută surpriză 
suporterilor lor, intrecîndu-le 
pe brașovencele de la Voința,

neînvinse pini înaintea etapei. 
Întâlnirea, din cadrul Diviziei 
A, a avut în deschidere parti
da de tineret fete (Divizia B), 
dintre Mobila C.S.Ș. și P.T.T.R. 
București.

Cum scriam și la începutul 
acestor rînduri, sătmărenii 
și-au făcut deja un renume in 
a fi buni organizatori. In vir
tutea unei vechi, tradiționale 
trăsături a poporului nostru. 
Iată, cocheta sală de popite a 
Asociației UNIO — întrunind 
toate cerințele moderne — a 
găzduit finala pe țară a „Cu
pei Federației Române de Po
pice*, întrecere rezervată, de 
această dată, doar fetelor. Șt, 
pentru că din nici o discuție

Doino STANESCU

Penultima „rundă" dublă în C. N. de polo

CURLAJ INTERESANT IN CAPITALĂ

(Continuare în pag. 2—3)

Penultima „rundă" din șirul 
etapelor duble săptămînale în 
campionatul de polo se dispută 
astăzi și mîine, după un pro
gram interesat. în prim-plan 
sînt meciurile din Capitală: 
Rapid — Dinamo și Steaua — 
Crișul, cuplajele din Bazinul 
Floreasca începînd astăzi de Ia 
ora 16, iar mîine de la ora 10. 
Fiecare dintre aceste partide 
are importanța sa, mal ales 
prin prisma „cursei de urmă
rire" pe care formația din 
Ghencea, situată pe locul se
cund, o duce față de lider. 
Ce-î drept, în timp ce Dinamo

abordează jocurile acestei eta
pe ca mare favorită, misiunea 
steliștilor este mai dificilă. Ră- 
mine de văzut care va fi, pe 
de o parte, replica tinerei gar
nituri gluleștene, iar pe de alta 
— cum se va prezenta nucleul 
de experimentați internaționali 
din echipa Crișul.

La Timișoara, pololștii de la 
Industria Linii primesc vizita 
celor de la Voința Cluj-Napoca, 
orice rezultate fiind posibile, 
iar la Arad se întîlnesc Va
gonul și C.S.U. Construcții 
T.M.U.C.B., aceasta din urmă 
avînd prima șansă.



In obiectiv — speranfele rugbyului
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PAȘI SPRE CONSTRUIREA UNEI ECHIPE COMPETITIVE

INTRE PlRTII SI SĂLI
§ 'început și calendaristic iu- 
I

Iarna se așează din ce în 
ce mal sigură pe ea (au

E

i

I
i

nile anotimpului zăpezilor). 
Ghețușul din ultimele zile 
ne-a amintit că între spor
turile iernii un loc al său, 
preferat de mulți, îl are pa
tinajul Sigur, mal sînt des
tui pasionați care au tre
cut, o dată cu sosirea ano
timpului rece, de la spor
turile în aer liber la cele 
în sală. Unii, polisportivi, 
le alternează însă, fiind 
convinși, ca și noi de alt
fel, că mai bună decît toa
te este complementaritatea.

In primul rînd, să re
marcăm că în plină desfă
șurare se află o finală pe 
țară, și anume aceea a Di- 
namoviadei la ludo, care 
se încheie astăzi, la Con- 
«tanța, după trei zile de în
treceri.

Studenții bucureșteni, mai 
exact spus, „bobocii" Iau 
parte mîine la un concurs 
tradițional, pe pîrtiile de la 
Sinaia, „Cupa anilor I" la 
«chi, faza pe facultăți, care, 
va prilejui, ca întotdeauna, 
dispute frumoase, tinerești, 
de neuitat pentru partici

.23 August", sîmbătă și du
minică, zile pline, cu între 
ceri In cadrul Concursului 
municipal de atletism, care 
îi reunește pe cei mai mici 
candidați la performanță, 
în limbaj sportiv .copii I 
și II" Tot astăzi și mîine, 
in diferite locuri, în toate 
sectoarele bucureștene, dar 
și in țară, se derulează o 
serie de competiții contînd 
pentru faza pe unitate (sau 
asociație sportivă) a actua
lei ediții de. iarnă a Dacia- 
dei. în principal, șahul, te
nisul de masă și popicele 
sînt la ordinea zilei în aces
te .mici întreceri" din care, 
treptat, se vor... desprinde 
viitorii finaliști pe țară ai 
altor tradiționale concursuri. 
Continuă, chiar dacă nu pes
te tot, acțiunile de testare 
și de selecție, cum este ca
zul celei programate astăzi 
de la ora 14 și mîine de la 
ora 9, la baza sportivă din 
Șos. Olteniței, în Capitală, 
pentru „carididații" sportu
lui cu mingea de celuloid. 
Ce să mai spunem despre

I

I
I

I

- —.........-
S panțL In Capitală, în sala
8

„duminicile sportive" (și de
pevla dumneavoastră), eă
știți... Au farmecul lor si
lama 1

I
GAZDA A NUMEROASE COMPETIȚII

poate reveni, intr-un viitor nu 
prea îndepărtat, la succesele 
anterioare de pe plan interna
țional”.

Așadar, orașul sportiv Satu 
Mare trăiește din plin febra 
întrecerilor sportive. Și o face 
mereu cu aceeași dragoste, cu 
aceeași înțelegere și eu aceeași 
dăruire cu. care ne-a obișnuit.

(Urmare din l)

pe teme sportive nu poate 
lipsi fotbalul, vom spune că 
meciul de Divizia C dintre 
Chimia Tășnad ți înfrățirea 
Oradea a atras, firește, pe cei 
apropiați (ți au fost destui, să 
știți...) jocului cu balonul ro
tund, in timp ce pe terenurile 
județului avea lac etapa săp- 
tăminală din cadrul campiona
tului categoriei a doua.

Bineînțeles că toate acestea 
au avut loc intre multe asal
turi ale floretiștilor, sabrerilor, 
floretistelor ți spadasinilor, 
care au... asaltat sala de scri
mă de dimineață ți ptnă seara, 
luptînd eu ardoare pentru ob
ținerea titlului de campion m- 
țional. Și, ea ți cînd nu er fi 
fost suficient, a mai avut loc 
ți „Centura Sătmarului“, ld 
box, ajunsă la ediția cu nr. 11, 
închinată celei de a 70-a ani
versări de la făurirea statului 
național unitar român, „Au 
participat 79 de copii șl juni
ori — ne-a spus loan Sabău, 
metodist la C.J.E.F.S. —, nu
măr destul de mare, care do
vedește că sportul cu mănuși

La numai cîteva zile după 
încheierea turului Campionatu
lui Național de rugby, rezer
vat juniorilor, antrenorii care 
coordonează pregătirea .speran
țelor" pentru viitorul Turneu 
F.I.R.A. din Portugalia, profe
sorii Petre Ianusevicî și Oc
tavian Chihaia au Inițiat pri
ma luare de contact cu tinerii 
jucători susceptibili să facă 
parte din lotul republican. Loc 
de desfășurare, ca de obicei, 
stadionul de la Șosea. Condi
țiile de testare ? Aspre, dato
rită terenului desfundat pe zo
ne largi. Un handicap pentru 
participanți, supuși unei solici
tări fizice suplimentare, bine
venită pentru -antrenori, preo
cupați — în această primă e- 
tapă, a pregătirilor — să vadă 
rare sînt disponibilitățile jucă
torilor, forța și rezistența în 
principal. Din acest punct de 
vedere, testul a fost destul de 
edificator — apreciază cei doi 
tehnicieni.

Inițial s-a lucrat pe compaiS- 
timente. A urmat o pregătire 
de ansamblu, care a fost fina
lizată printr-un lanț de me
ciuri, cei chemați la trial alcă
tuind nu mai puțin de 5 echipe, 
tot ce are în perspectivă mai 
valoros rugbyul nostru juvenil, 
jucători care activează în di
ferite eșaloane (Diviziile A și 
B, Campionatul Național de 
juniori) nu mai puțin de 93 de 
sportivi.

Firește, atentia antrenorilor 
s-a îndreptat. în primul rînd, 
asupra jucătorilor care au mai 
făcut parte din lot, care ur
mau să confirme dacă pot fi 
menținuți. în această privință 
este de semnalat prestația lui 
Drăguceanu de la C. S. Școlar 
Sibiu, care rămîne un jucător 
de nădejde al pachetului de 
Înaintași, plusul de mobilitate 
dovedit de Negreci. Gîrbu, Po
pescu și Mazilu de la C.S.Ș. 2 
Constanța. Din puternica echi
pă a Litoralului a lipsit Brici,

ușor accidentat. Dar, cum au 
ținut să sublinieze antrenorii, 
talentatul fundaș s-a compor
tat foarte bine In meciurile 
de campionat.

Sînt de relevat, totodată, o

Gloria București,
tura de pilier. ________
s-au comportat și Pintea, fost 
Ia Șantierele Navale Oltenița, 
acum la Steaua, precum și Ro
tarii, de la Farul Constanța. Și,

în pos- 
Excelent

LA

ANUNȚ
O.J.T. Brașov Predeal or

ganizează in ziua de o de
cembrie 1988, la Clăbucet-So- 
aire. examenul pentru ghid 
monitor de schi. Relații su
plimentare la telefon 922/ 
56501 — interior 130.

rs
■

s
Is

în pofida terenului greu, pe alocuri desfundat, rugby știi juniori 
s-au angajat cu toată ambiția pentru promovarea in lotul 
republican... Foto : Gabriel MIRON

serie de jucători, în special 
pentru pachetul de Înaintași, 
care au și rămas în vederile 
antrenorilor, prin gabarit și 
forță îndeosebi. Cazul lui Pe
trov (1,95 m — 100 kg) și Niță 
(1,91 m — 98 kg) de la A. S. 
Mașini Grele București, care 
pot face „pereche" în linia a 
II-a, o linie de mare viitor; 
ambii excelenți prlnzători, tot
odată cu o remarcabilă mobi
litate (care i-ar recomanda 
chiar și pentru linia a III-a...). 
Testul a relevat, în același 
timp, un taloner cu o mare vi
talitate, în persoana lui Șuîo- 
gan, de la C.S.Ș. Petroșani, 
calitate pe care a eviden
țiat-o și Dragoș de la A. S.

desigur, și alții asupra cărora 
vom reveni

Ceea ce ținea să sublinieze 
prof. Ianusevicî este un fapt 
deosebit de încurajator : „An
trenorii echipelor de juniori 
dovedesc că lucrează mult mai 
mult ca în trecut, cu mai mul
tă responsabilitate și dăruire, 
desigur impulsionați și de ac
tualul sistem competițional, su
perior celui precedent. In a- 
cest _ fel munca noastră la lot 
se simplifică. Nu mai avem de 
rezolvat probleme de pregătire 
fjzică și de tehnică individua
lă, rămînîndu-ne mai mult spa
țiu pentru aspectele de ordin 
tactic și de omogenizare a 
compartimentelor..."

Este un lucru bun, dătător 
de speranțe pentru... viitorul 
rugbyului nostru ! (t. st.).
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dine la 
nizațiilor 
tei roșii 
la noast 
acestui 
toate ef< 
dactice“.; 
tă de p: 
comanda: 
nității 
nr. 4 dii 

județul 
in cadru: 
ei, ci a 1 
de reality

Desprin, 
tr-un ji 
activități 
ni er ești 
ceastă șl 

lomițea^a 
curent, e 
tat peste 
duzi., ale 
știe — a 
lor de o 
cestora 
meniu d 
dintre c] 
în acela 
menajate 
de islaz. 
orașului 
crări de 
calității, 
se află 
frunte a 
la capit] 
rire* tr 
munca 
din Șccm 
atenția j 

„ rectorul] 
învățăma 
concret I 
în întîm 
70 de aJ 
tulul, ud 
elevii ad 
zat
do 
refolosfffc 
și macvl

Notîndj 
muncă 
ză coled 
drelor q 
la nr. 4 
bucurat | 
între pi] 
tins în 1

RECITALURI DE MĂIESTRIE
„Aerienele", ca ți „plu

tirile", ca ți aruncările din 
încheietura mtinii — gen 
Măricel Voinea — astfel 
dirijate incit mingea se 
îndreaptă spre poartă pe o 
traiectorie aproape in spi
rală, sînt procedee pe care 
handbaliștii ți handbalis
tele le practică numai după 
ce au ajuns la un inalt 
grad de virtuozitate.

La recentul „Trofeu Car- 
pați" la handbal mAsculin 
de la Baia Mare spectato
rii prezenți in tribune au 
asistat la un... dublu recital 
de măiestrie. A fost mai 
întîi acela al lui Vasile 
Stingă. în lumea interna
țională a handbalului este 
prea bine cunoscută marea 
virtuozitate' in aruncările 
la poartă ale acestuia. El 
prinde mingea, lasă impre
sia că se înalță, dar nu se

lasă adversa-ridlcă, ci iși
rul să o facă. Și numai cînd 
acesta
Stingă
înspre...

în „cădere" 
„înșurubează"

este
se ___
tavanul sălii, ră- 

mine suspendat o secundă, 
poate două (in acest pro-

Vnsemnări
cedeu mulți ziariști și teh
nicieni l-au asemuit cu 
celebrul balerin rus Nijins- 
ki), apoi expediază mingea 
cu o asemenea viteză ți 
precizie, în cit orice împo
trivire este ineficace.

Celălalt „solist" de 
„Trofeul Garpați" a
portarul lui H.C. ' Minaur, 
Nicolae Neșovici. S'a in- 
tîmplat ca în decurs de 
numai două-trei secunde el 
să fie „bombardat" cu șu

la 
/ost

turi năpraznice 
direcțiile, iar 
prin plonjoane, 
derea brațelor și a miinilor 
— de parcă era un om 
din... cauciuc — le bloca 
intrarea in plasa porții 
sale. Ba unele „retururi" 
ajungeau la coechipieri și, 
pregătiți pentru că știau 
lecția, Pavel, Covaciu sau 
Popovici înscriau pe con
traatac, autor al acestor 
goluri puțind fi considerat 
pe... jumătate și Neșovici. 
Apărind poarta cu măies
tria pe care spectatorii au 
aplaudat-o cu frenezie timp 
de 5 zile (in alternanță cu 
Mircea Petran), Nicolae 
Neșovici a primit — drept 
răsplată — și titlul de cel 
mai bun portar al „Trofeu
lui Carpați".

PRACTICAȚI ZILNIC GIMNASTICA!
(pentru grupa a R-a de profesii : strungari, lăcătuși, 

frezori, mecanici, b'mplari)

Programul nnmârril 4 ral, palmele In sus ; 2. A- 
ceeași mișcare spre dreapta 
9X2).

din toate
„Neșu“ — 

prin intin-

Ion GAVRILESCU

mele încleștate și arcuire , 
3—4. Extensia trunchiului șl 
a capului cu arcuire (4X4).

CURSA PENTRU TITULARIZARE
Aflate în plină pregătire pen

tru C.M. din luna mai a anului 
viitor de la Celje (Iugoslavia), e- 
cbipel-e reprezentative de juniori 
ale țării noastre -au susținut un 
nou test internațional, de data 
aceasta în deplasare, cu selecțio
natele similare ale R.D. Germa
ne. Scor final: 3—1 pentru Româ
nia, juniorii noștri obținînd ur
mătoarele rezultate într-o dublă 
întilrTtre: 2 332—2 359 p d și 2431— 
2276 la feminin; 5027—5021 și 
5110—4858 la masculin.

După cum se poate observa 
reprezentativele României au ob
ținut rezultate superioare de la o 

majoritatea tinerilor 
dînd satisfacție, 
cu juniorii din

zi la alta, 
selecționabili 
„Confruntările

R.D. Germa 
in acest sp 
campioană I 
dafir, antra 
nin, ne-au 
serie de cd 
re, unele n 
lor vizate p 
întărim mii 
găsim jucăfl 
tru ulty^H

include 
tire indicați 
instruire del 
unde select! 
exerseze sul 
finitivarea I

Așadar, d 
zare continl

SANCȚIUNI OPORTUN
Ziarul nostru a semnalat la timp 

abaterile petrecute la partida fe
minină dintre formațiile Mucava 
Vama — Molid și Voința Galați, 
din etapa a 8-a a campionatului 
divizionar. Biroul federal a ana
lizat situația creată după retra
gerea oaspetelor de pe arenă, 
luind următoarele măsuri: 1. E- 
chipa Voința Galați a pierdut 
meciul, eu rezultatul înregistrat 
in momentul părăsirii terenului 
(2480—2356) : 2. Jucătoarele Car
men Pilaf și Maria Brașoveanu 
(ambele de la Voința Galați) au 
primit un avertisment pentru ne- 
respectarea regulamentului; 3. 
Antrenorului Apostol Anastase 
(Voința Galați) 1 s-a dat un a- 
vertisment pentru încălcarea re
gulamentului și va fi chemat in 
fața Colegiului central de antre
nori; ‘ “■ ____
asociației sportive Mucava Vama 
— Molid 
condițiilor regulamentare de joc 
și a comportării necivilizate a tu-

a semnalat la timp turor speed 
principal, ] 
(lași), a f 
luni din ad 
lă oficială] 
lipsă de M 
bitrilor sec] 

în ceea c 
cătorul joq 
greanu, îi I 
răspuns. Di 
care a înce] 
drul desfășj 
cina, se dd 
pentru for] 
apreciat-o ] 
vit, pentru] 
Ne îngădui] 
arbitrului î| 
fie imparți| 
și spiritul | 
tat acest ld 
gostea pen| 
— să folosi 
sie, i-a ad 
nită. I

L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 2 DE
CEMBRIE 1988. Extragerea I : 
14 24 85 76 77 62 32 23 1 ; Ex
tragerea a Ii-a : 71 68 88 73 61 
13 5 90 63. Fond total de ciș-
tiguri: 704.814 lei din care

77.931 lei report la categoria 1.
• CÎȘTIGUKILE TRAGERII

LOTO 2 DIN 27 NOIEMBRIE 
1988. Cat 1 : 1 variantă 100% 
a 50.000 lei ; cat. 2: 3 100% a 
9.523 lei și 12 25% a 2.381 lei ; 
cat 3 : 12,50 a 4.571 lei ; cat. 4: 
95 a 600 lei; cat 5: 332,50 a 200 
lei; cat. 6: 2281, a 100 let

Report la cat. 1: 7.135 lei. Cîș- 
tigul de 50.000 lei de la catego
ria 1 a revenit participantului 
June Mihai din București.

O TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA LOTO — ultima a acestui an 
— va avea loc mîine, duminică, 
4 decembrie, la București, In sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
inceplnd de la ora 16.30. Radio
difuziunea va transmite aspecte 
de la tragerea respectivă pe 
programul L la ora 17,30.
• Tot ASTĂZI este șl terme

nul Urnită pentru depunerea bu
letinelor la concursul PRONO
SPORT al săptămtnii, care se 
anunță interesant nu numai prin 
alcătuirea sa, ci și prin faptul 
că. la fondul normal de clști ■ 
guri rezultat din suma totală 
ce se va juca, se adaugă și un 
report de peste 300.000 lei, ră
mas de la concursul din 27 no
iembrie 1 Iată, prin urmare, o 
ocazie deosebit de avantajoasă, 
care mu trebuii ratată 1

I 
I 
! 
i
i

I

'M.i z

Ex. 2. Stînd depărtat eu 
mîinile pe șold. 1. Răsuci
rea trunchiului spre stînga 
cu întinderea brațelor late-

Ex. 4. Stînd depărtat cu 
mîinile la spate, palmele 
Încleștate. 1—2. îndoirea 
trunchiului înainte cu ridi
carea brațelor Înapoi, pal-

Exercițiul or. L. Din po
ziție «tind. 1, Ducerea Pi
ciorului sting întins înain
te, cu ducerea brațelor șl 
extensia ușoară a trunchiu
lui și a capului ; 1 Reve
nire ; 3—4. Aceeași mișcare 
cu piciorul drept înainte 
(4X4 titnpî).

4. Un ultim avertisment

pentru neasigurarea
Ex. 5. Din stînd. 1—2. Ri

dicare pe vîrfuri cu înăl
țarea brațelor prin înainte, 
sus și arcuire ; 3—4. Ghe- 
muire cu așezarea palmelor 
pe sol si arcuire (4X4).

Ex. 6. Stînd depărtat. 1—2. 
Ridicarea brațelor lateral, 
cu inspirație ; 3—4. Reve
nire cu rotunjirea spatelui 
șl relaxarea brațelor cu ex
pirație (2X4).

SE REIA DIVIZIA A

S

I

După o scurtă întrerupere,- cau
zată de participarea sportivilor 
fruntași la concursuri internațio
nale, astăzi se reia Divizia A, 
cu ultima etapă (a 9-a) a turu
lui competiției, după următorul 
program: Laromet București — 
Mucava Vama-Molid, Petrolul 
Băicol — Dacia Ploiești, Voința 
Ploiești — Gloria București, Car
pați Sinaia — Voința București, 
Voința Galați — Rapid București, 
Voința Timișoara — Hidromeca

nica Brașox 
Vo*a Oi 
GheWâ —
șița — Eld 
Voința Crai 
dea, la feri 
pulung Mo 
București, 
Constructor] 
București -] 
ria Bucure]
șov, Minei 
Constanța,

DACIADA LA VOLEI
Ediția din acest an a Daciadei 

Ia volei (sport de performanță) 
pentru echipe de seniori șl se
nioare programează faza inter

județeană î 
1989. întreca 
cite 6 zona 
stanța, Tîra 
Vîlcea și q 
cău, Galații 
Bistrița și |



Mii ne, etapa a 16-a

UN REVIRIMENT AL CODAȘELOR?
uni patriotice amintite 
aflat foarte multi practica nț 1

SI LA JUDO
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ai sportului, și mal ales mi- ■ 5 
cil judoka pregătiți de prof. ? 
Iulian Duca în cadrul asocia- J 
ției sportive Progresul. Micii 
judoka fiind : Petruș Staicu, 
Tudorel Oancea, Adrian Mă- 
nică și boți ceilalți vodnici de 
la „clasa” prof. Duca.
„Sînt copii minunați 1“ ți- 

03 să remarce și dr. Marin 
Ombaș, președintele Consi
liului orășenesc pentru edu • 
cație fizică și sport, săritori 
la toate nevoile 
părinților lor. Să 
singur exemplu : 
situație

Pe prima scenă fotbalistică
■— 1 --------------------------------------------------------------------------im

| MECIURI INTERESANTE, DAR ATENȚtt

Tiberiu STAMA

copiii, pionierii, 
judoka din Țăndărei se 
permanent pe podiumul 
harndcd la muncă, dar 
sport — face precizarea

ale orașului), ca- 
învătătură. prin 
și prin activități 
formează pentru

in
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Traian IOANITESCU
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Vilelor și caselor de o-

Tg. Mureș, C.F.R. Cluj-Na- 
— Olimpia Reșița, rehnou- 
Odorhei — Chimica Tîrnă- 
la masculin.

rbitrul 
greanu 

pe (rci 
tiționa-
nție șl 

e ar-

LA STAREA TERENURILOR!
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unui 
reale 
in silozuri, pio- 
frunte cu miciinierii 

noștri judoka — s-au angajat 
să lucreze cot la cot cu cel 
mari. Și — vă rog să no- 
tați : in decurs de 4 ore ei 
au realizat o normă care, ta 
mod normal, se efectua ta 
j zile...”.

Așadar, 
micii ‘ ' 
aflau 
celor
Și ia ___ ___  . _ .
ing. ion Ciupitu, i președinte
le Cooperativei Progresul, 
completând : „în două con
cursuri republicane rezer
vate celor mai mici sportivi, 
cele de la Focșani și Buzău, 
ei s-au aflat printre premi- 
ați. Acum se pregătesc pen
tru „Cupa Bărăganului®, o 
altă întrecere de judo. cu 
invitați din mai multe jude
țe, dedicată aniversării Marii 
Uniri și care este programa
tă aici, la Țăndărei, Ia înce
putul lunii decembrie. Desi
gur, un nou prilej pentru 
ei de a fi printre primii...®

Aceștia sînt copiii" din Tăn- 
dărei, de la Școala nr. 4 (șt 
desigur, și din alte unități de 
învățămînt ’ ’ 
re prin 
sport, dar 
obștești se 
mmeft, pentru viață, spre a 
deveni oameni de nădejde ai 
societății noastre !

UNIO Satu Mare, Metalul Hune
doara — C.F.R. Tg. Mureș, Elec- 
tromureș Tg. Mureș — Construc
torul
poca 
tilaj 
veni,

F'NALELE 
CAMPIONATELOR 

INDIVIDUALE
Campionatele Republicane _

dividuale și pe perechi, rezervate 
seniorilor și juniorilor, Ișl vor 
derula ultimele secvențe ia OdoT- 
hei (fetele) șl Tg. Mureș (băieții). 
întrecerile vor începe luni cu 
preliminariile seniorilor la pro
bele clasice de 100 bile mixte 
femei și 200 bile mixte bărbați. 
Turneele finale, in care se vor 
califica 16 jucătoare șl tot atițla 
jucători, sînt programate în zi
lele de 7 și, respectiv, 8 decem
brie, după care vor intra în ' con
curs junioarele șl juniorii.

Nlnge sau plouă, ba lapoviță 
și polei, 
piopatul, 
continue
sezon.

Astăzi 
etapei a 
vut șl o... avanpremieră. Spor
tul Studențesc — Victoria, con
sumată miercuri, pentru că 
sâptămîna viitoare echipa lui 
Halagian și Timar își continuă 
„drumurile europene" cu parti
da retur de la Turku, din Cu
pa UX.F.A.

Dar să revenim Ia meciurile 
etapei. O primă privire de an
samblu șl ne convingem că 
sînt destule partide interesan
te, unele de mare atracție. Dar. 
în ordinea programului etapei, 
ne vom opri întii la Pitești. 
F.C. Argeș față tn față cu_ 
Radu n, format la școala PL 
teștiului, dar care azi conduce 
atacul noii promovate, aflată 
pe un excelent loc 4. Cum echi
pa din Trivale nu dispune de 
o zestre de puncte prea liniș
titoare, meciul are o mare im
portanță și din acest punct de 
vedere, nu numai prin replica 
partenerei.

Rapid joacă din nou acasă 
A mai agonisit două puncte cu 
S.C. Bacău (iată că și 1—0 e 
prețios), a pierdut apoi la limi
tă în fața Victoriei, la Cîmpi- 
na, și se întoarce pe terenul 
de lingă șine cu speranța In
tr-un nou succes în fața veci
nei de clasament, ambele In 
zona fierbinte a locurilor 16— 

.18 !.„ Rămîne de văzut cine va 
sta mai bine cu finalizarea, 
ambele atacuri fiind cam da
toare din acest punct de 
vedere.

în orașul de pe Someș, uni
versitarii reapar pe gazonul lor 
după frumoasa ispravă de la 
Galați, unde au condus pînă în 
minutul 90. Dar întîlnirea cu 
S.C. Bacău nu va fi de fel u- 
șoară, formația oaspete avînd 
în palmares rezultate surprin
zătoare, pe stadionul de la poa
lele Feleacului. o victorie, 
pildă, care acum 
dea verdictul în 
trogradării.

București ! Pe 
Șoseaua Ștefan 
joacă derbyul acestui sezon. 
Dinamo — Steaua. Ce recoman
dări mai 
echipe cu 
tot atîtea posibile ? Spectatorii, 
pe bună 
partidă pe măsura valorii celor 
două formații de frunte, a ju
cătorilor de care ele dispun. 
Un ioc cu valențe tehnico-tac- 
tice, disputat. într-o disciplină 
fără reproș. Terenul, din 
za timpullii nefavorabil 
ales poleiul), va constitui 
obstacol, dar sperăm ca 
două echipe să treacă cu 
ces acest examen.

Capriciile .iernii. Cam- 
insă. trebuie să-și 

drumul spre finalul de

se dispută meciurile 
15-a, din care am a-

La Moreni, teoretic cel puțin 
misiune mai ușoară pentru Fla
căra, pe care „liniile de clasa 
ment“ o prezintă superioară la 
toate capitolele față de ultima 
clasată, A.S.A., formație tînă- 
ră, dar apăsată de situația din 
clasament.

La Hunedoara, Corvin ul a 
mai descrețit fruntea suporte
rilor săi, mai ales după victo
ria de la Tg. Mureș, și azi are 
prima șansă In fata lui F.C.M 
Brasov, deși elevii lui Costică 
Ștefănescu pot veni cu argu
mentul unor bune comportări 
în deplasare, cu egalul de la 
Scomicești, de pildă. Totul ră- 
mine în duelul dintre ofensiva 
gazdelor — cu trioul Klein — 
Petcu — Gabor — și defensi
va condusă de experimentații 
Naghi si Șulea. La ScorniceștL 
F.C. Olt, am înțeles, e decisă 
să întrerupă șirul remizelor 
Farul. însă, e cu an loc mai 
sus, grație golaveraiuluL

în sfirșrt. la Craiova, an Joc, 
între două formații ale căror 
locuri tn clasament, față de 
anul trecut, surprind cel mal 
mult. Universitatea, pe 8. Oțe
lul. pe 15. în ciuda acestor po
ziții. cele două echipe au des
tule rezerve (unele încă neva
lorificate, în special la craio- 
veni). ca să ofere o partidă in
teresantă.

Terenurile sînt grele (de pil
dă, In Capitală, datorită poleiu
lui de vinerii, vremea e rece, 
plouă, ninge. Iată de ce se cere 
jucătorilor o comportare corec
tă, în spiritul regulamentului 
care să-i ferească de acciden
tări. Iar arbitrilor. în asemenea 
condiții, aplicarea fermă a re
gulamentului, exigență în com
baterea jocului dur. (AL CA

Mîine, etapa a 16-a a Diviziei 
B, penultima a- turului, intrate 
în .linie dreaptă44 echipele 
sprintează cu ultimele forțe. îl 
căutarea unui loc eît mai ootri- 
vit oentru atacarea celei de a 
doua jumătăți a campionatului. 
Cele trei clasamente sînt relativ 
strînse. nimeni n-a scăpat îi oiș
ti gă tor, nimeni nu se ooate con
sidera. Încă, victimă sigură în 
zona retrogradării. Petro’ui (se
ria I) și U.T.A. (seria a m-a) joa
că acasă oozițiile lor de lidere 
nu par amenințate. In scria a 
n-a. — - - - --
slane 
dera. 
joacă

i oozițiile lor le _ 
amenințate. In seria 

Jiul are. la Mediaș, o mi- 
mult mai grea decît cut-si- 
Cbimia Rm. vîlcea, care 
pe teren propriu eu Pan

durii Tg. Tiu. Diferența ac-uală, 
de un singur punct, recuperabi
lă. s-ar putea să n-o Doată pi - 
teja pe Jiul. Vom asista, oare, 
la o .rocadă”?

Se observă ușor la lectura ola- 
sameotelor. că jocul rezultatelor 
ar putea oricind amesteca 
locurile in partea 
Din acest punct de

de jos. 
vedere.

PROGRAMUL
SERIA I: Poiana cîmpina — 

CJ’JL Pașcani : E. Oțelea (Bra
șov: Petrolul Ploiești —
Ceah^ul P. Neamț: L. Vore, 
(Besițai. A-S-A. Explo-iri Ciro- 
pulung — Gloria Buzău: L. Să- 
tegeaa (Satu Mare). F.C.M. Pro
gresa) Brăila — CLSJL Suceava: 
FL Scoicaru (Alexandria). z_rtpi- 
le Bacău — C-S. Botcșanl : FL 

Brinzoi (Bucureștii. Unirea Foc
șani — Politehnica lași: Gh. Pa- 
pesen (Slatina). Metalul Plopenl
— F.CJL Delta Dinamo Tul rea: 
I- Gyure țSetu Mare). FEPA 14 
Biriad — steaua Mlzil: D. Teo- 
dorescu (București), SLetul Paș
cani — Prancva C.S.U. Ploiești: 
S. Catană (Drobeta Tr. Severin).

SERIA A n-a: Metalul Manga
lia — Dada Pitești: D. Catrtees
eu (Ploiești). Electropatere Cra
iova — A.S. Drobeta Tr. «everin: 
G. Roșea (Bistrița), Metalul Mija
— C.S. Tlrgoviște: G. lonescu 
(Ploiești), LC.1.M. Brașov — F- 
lectromureș Tg. Mureș: L Vere, 
(Sf. Gheorghe). Minerul Motru — 
Sportul .30 Decembrie”: S. Ursu 
(Suceava). Dunărea Călărași — 
Tractorul Brașov: M. Llcă (Bucu
rești). F.CJ4. Caracal — Metalur
gistul Slatina: S. Costlue Sinet),

cîțiva ani 
privința

stadionul 
cel Mare

CIND ESTE ClND

de 
dă- 
re-

din 
se

trebuie pentru două 
cîte 28 de puncte din

dreptate, așteaptă o

cau- 
(mai 

un 
cele 
suc-

etapa de mUne pare să oferă 
șanse „codașelor de momeai” 
majoritatea lor benefleiiad de a- 
vantajul terenului propriu. La o 
trecere în revistă vom aonstata 
următoarele: x

Seria I: Poiana Cîmpina -(loc 
13) — C.F.R. Pașcani (14), Ari
pile Bacău (12) — C.S. Botoșani 
(IX) și Șiretul Pașcani (15) —
Prahova Ploiești (18) eoasUtule 
adevărate derbyuri. afeettad zo
na retrogradării.

Seria a Ii-a: Din plutonul ul
timelor 8 clasate, o singură echi
pă (A.S. Drobeta Tr. Severin) 
evoluează in deplasare. Vă nchi- 
puiți ce clasament string vom 
avea, dacă, conform obiceiului, 
toate celelalte 7 nu vor lăsa nici 
o speranță oaspetelor lor?

Seria a ni-a ; Nu se abate de 
la „regula” acestei etape, oferind 
și ea posibilități de redresare 
pentru nu mai puțin de 5 chipe 
(Metalul BQcșa, Minerul Cavnic, 
Chimica Tîrnăveni, Avintul Re
ghin, Gloria Reșița). clasate, 
deocamdată, intre locurile 11 si 18.

ȘI ARBITRII
Chimia Rm. Vîlcea — Pandurii 
Tg. Jiu: Gh. Vodă (P. i>îeamț), 
Gaz Metan Mediaș — Jiul Pe
troșani: M. Dragu (Galați).

SERIA A ni-a: u.T. Arad — 
C.8.M. Reșița: V. Banu jPloieștâ), 
Metalul Bocșa — Strungul Arad! 
O- Bolintiș (București), A.S.A.

Pa- 
ERm,

D- Bolintiș (București). 
Progresul Timișoara — A.S, 
roșeai Vulcan: L Dogara 
VBcea), Unirea Alba iulia
F. C. Maramureș Bala Mare: 
Pirvu (Constanta). Minerul 
nic — Armătura Zalău: Gh. Va- 
sile (București) Chim its T'raă- 
venl — Dacia Mecanica Orăștie: 
V. Dumitru (București), Avlntiil 
Reghin — Gloria Bistrița : L. Mi- 
lereanu (Brașov). C.F.R. Timi
șoara — Politehnica Timișoara:
G. Biziniche (Ploiești)- Gloria 
Reșița — Olimpia Satu Mare: N. 
Gogoașe (Buzău).

Meciurile vor începe la ora 11.

Gh. 
Cav-

• Partida Metalul Mija — E- 
lectromureș Tg. Mureș, Ha etapa 
a 14-a a ---- - -
3 fOSt 
miercuri 
va avea 
condusă 
cu (București).

Diviziei B (seria a n-a), 
«programată centru 

7 decembrie. (neunirea 
loc la Brașov și va fi 
de arbitrul Dan Petres-

NU ESTE PENALTY?

Din dosarele Comisiei de disciplină
• Poveste veche! Cînd benefi

ciezi de o lovitură de ii me
tri, decizia arbitrului este cit se 
poate de corectă. Cînd 4ns>ă a- 
ceastă buclucașă lovitură este în 
favoarea echipei... adverse, arbi
trul s-a dovedit... incorect, ast
fel că e cazul să fie suduit, 
bruscat si chiar — de ?e nu? 
— lovit de jucători, spectatori și 
«hiar de oamenii de... „ordine44. 
Să luăm, de pildă, cazul Meta
lurgistului Cugir, care, pe par
cursul a două etape consecuti
ve, a marcat din penalty $1 i 
s-a înscris un gol tot din pe
nalty. în meciul ou kutomfeca- 
nica, disputat la Mediaș, a ega
lat, spre final, dintr-o lovitură 
de la 11 metri. Atunci zucrurile 
au fost în perfectă regulă pen
tru Metalurgistul Cugir, dar. po
trivit mentalității de care vor
beam la începutul acestor cîn- 
durl, nu și pentru Automecanica

CAMPIONI LA PREGĂTIRE, INITIATIVE LOCALE

Mediaș, pentru jucătorii și su
porterii ei. Dar nu avem spațiu 
pentru a povesti incredibilele pe
ripeții care au marcat plecarea 
arbitrilor, pentru a nu «e mai 
opri și asupra celor întîmoiate la 
stadion. Vă puteți însă singuri 
imagina cam ce a fost la Mediaș, 
aflîndu-se ?& echipa Autumeca- 
nica a fost suspendată pe două 
etape — ceea ce înseamnă că 
următoarele două meciuri le va 
pierde, fără joc, cu 3—0 după 
care vor urma alte trei meciuri 
disputate nu pe teren propriu, ci 
Ia 60 kilometri depărtare de Me
dias. Doi dintre jucătorii echipei 
locale, Todea și Sărășan — ^apJJ 
răutăților —. au fost tasp ndati 
pe cîte un an. aceeași sancțiune 
fiind pronunțată șl împotriva 8 
doi membri din conducarsa echi
pei din Mediaș, Gheorghe Orăș- 
tean și Octavian Lepădata. Știți 
ce făcea acesta din urmă? La 
fazele periculoase pentru Aato- 
mecanica, utillzînd un fluier de 
arbitru, fluiera de la marginea 
terenului, astfel că cei de la

Metalurgistul Cugir, crezîad 
a fluierat „centralul4*, «u-și 
continuau acțiunea!

eă 
mai

• La Lipova, in meciul 
Șoimii, Metalurgistul Cugir 
aflat în situație... inversă: 
primit un gol dintr-o. .
de la U metri. Lucru inadmisi
bil după părerea celor din Cu
gir, și, in special, a leiegatuiui 
echinei. Teodor Șadi. care a adus 
injurii grosolane atît arbitrului 
care fluierase lovitura de ța ii 
metri, cit Si observatorului fede
ral. Mai. mai. să-i ia Si te 
tale! Pe bună dreptate Tfoti"r 
Șadi a fost suspendat pe W »». 
dar față de manifestările h’.ili„a- 
nice ale acestui delegat So™'»1® 
de disciplină n-ar fi greșit 
de puțin, dacă '-ar fi 
activitatea fotbalistică Mal 
bule arătat. în legătură di me
ciul de la Lipova. că «u 
puțin de patru dintre jucătorii 
Metalurgistului, în frunte eu 
portarul Alexoî. au fost suspen
dați pe diferite termene peatru 
cuvintele pe care le-au adresat 
arbitrului. Au avut de la cine să 
le învețe.

cu
3-8

8 
lovitură

A fost numită, cu mulți ani In 
urmd, „Perla Moldovei”. Aflată 
la ÎS km de orașul Tg. Ocna, 
tntr-o frumoasă depresiune, în
conjurată de munți împăduriți 
de fagi fi brazi, străbătută 
firul de apă care-i poartă 
mele, stațiunea este așezată 
tr-un peisaj cu frumuseți
basm. ------ ;* --------- -
dihnă de aici, construite intr-un 
stil aparte, original, li s-au a- 
dăugat hoteluri mari, cantine, 
baze sportive și, firesc. Slănicul 
Moldovei este căutat, an de an, 
de mii si mii de oameni ai 
muncii care vin aici la odihnă.

Nu cu mult timp tn urmă, am 
avut prilejul să discutăm cu di
rectorul întreprinderii balneo- 
climateric^ — Mihai Ghibilio — 
care, vorbindu-ne despre ame
najările și dotările, remarcabile, 

” din ultimele două decenii, ne-a 
spus la un moment dat : „Inte
resant este faptul că Intre oas
peții noștri oblșnuiți se află, in 
număr foarte mare, sportivii”. 
Firesc. Condițiile de cazare din 
Slănic Moldova, bazele sportive 
existente, condițiile de pregătire 
la fel de bune tn toate anotim
purile anului, atrag permanent 
sportivii, care vin aici să-și „în
carce bateriile", să se antreneze 
sau sd tacă recuperarea. La 
Slănic Moldova, de un an-dol, 
se află ..cartierul general" al 
halterofililor din întreaga fără, 
exiști nd aici o frumoasă sală de 
antrenament, dotată cu toate ce
le necesare desăvirșirit lor spor
tive.

Dar viața sportivă a stațiunii 
există și dincolo de cea a spor-

tivilor oaspeți. A devenit o tra
diție organizarea an de an, tn 
cadrul Dacia clei, a „Festivalului 
sportiv al Slănicului**, la care 
participă iubitori ai sportului 
din județul gazdă, precum fi in
vitații din județele Botoșani, 
Vrancea, Tulcea, Harghita, Vas
lui și altele. întrecerile lor po
larizează „întreaga suflare** in 
jurul bazei sportive din inima 
stațiunii (cu terenuri de volei, 
handbal și tenis). „Perla Moldo
vei" se află între promotorii u- 
nei competiții de succes, „Turul 
ciclist al județului Bacău" (de 
curînd a fost a 10-a ediție), 
desfășurat tot în cadrul Dacia
dei pe ruta Bacău — Moinești
— Comănești — Tg. Ocna — 
Slănic Moldova și retur.

Inutil să mai vobim de dra
gostea localnicilor pentru fotbal. 
Echipa „Bradul" (șef secție 
Ion Roșu un mare iubitor al 
sportului) care se află pe o po
ziție fruntașă, de cîțiva ani. tn 
campionatul județean, se bucu
ră de multă popularitate în 
dul localnicilor care umplu 
reu tribunele stadionului, 
struit de curînd cu forțe 
prii. Firește, la loc de frunte se 
situează activitatea sportivă în 
rîndul elevilor. La Casa Pionie
rilor și Șoimilor Patriei (director
— prof, de educație fizică Lu-

Melinte), există, un puter- 
cerc de karting (instructor 
Cercel), ai cărui membri 
remarcat adesea pe plan

La ordinea zilei, tnsd, se afla 
aporturile de iarnă. tn jurul 
stațiunii se pleacă frecvent tn 
drumeții, iar zăpada abundentă 
asigură o buna desfășurare pen
tru întrecerile de schi și tdnl- 
uș, pe pantele repezi ori mal do- 
moale ale stațiunii, unde de di
mineață ”înd-n seară, cu mic 
cu mare, cel veniți aici încearcă 
bucuriile mișcării tn aerul cu
rat al iernii.

Nicolae TOKACEK, coresp.

ANUNȚ

Jack BERARIU
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IJJJH.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștința celor Interesați c& 
oentru aiHoturtsmele OLTCTT Club pot opta , M
au lepus banii In cont pentru autoturism anterior datei oe ~ 
1utnseri«î'le prin transfer se pot face Ia Comnlexul auțo 
LD M 3 București. (Ha «tt. Valea Cascadelor nr. 14

Informații suplimentare se pot obține de la toate magazine 
ie auto I.DJ4.S. «1 te telefon 11.» 50 - tot. 121. 170 sau 1».

CURĂ BALNEARĂ PROFILACTICĂ ACTIVĂ

VĂ INTERESEAZĂ $1 PE DUMNEAVOASTRĂ

rîn- 
me« 
con- 
pro-

...din moment ce-și propune să aducă sau să 
mențină, la parametri cit mai buni capacitatea 
funcțională a întregului organism.

cian 
nic 
Dan 
s-au
județean si chiar național.

CURA BALNEARA PROFILACTICA ACTIVA 
SE ADRESEAZĂ

• Adultului activ 8» Persoanelor la încenutul 
vîrstei a IH-a » Sedentarilor * Celor care lu
crează în condiții de stress <?1 de mediu noluat 
S Supraponderalilor * Oamenilor '•are <?tau 
mult timp în soatii închise.

OPTA TI PENTRU O TITRA 
FTLACTTCÂ ACTIVA ce se 
stațiunile Felix. Eforie Nord 
lane. Că11măn“t’+’-''v 
tra Dorn el. Tusnâd

Veți benefic’a de 
torilor naturali de cură.

rat.n^ara pro- 
efectua în

Aliniată. SO'.-ața B-”’as Va- 
î vlflnlr. —o-’a.na.

inH-antele benefice s’e fac-

CURA balneara profilactica acttvA 
înseamnă •
• Terapie prin mișcare (cură de teren,

naști că medicală. înot, J
sportive).
• Proceduri fizlcale 

(saună dușuri scoțiene 
alternante).
• Alimentație dl »tetică 

tare.
De la oficiile județene 

București puteți obține 
tare, precum și biletele __
neară profilactică activă în oricare dintre 
stațiunile enumerate și cu deosebire în tri
mestrele I, n și IV ale anului.

practicarea jocurilor

termic 
aluziuni, băi

contrastante
parțiale

cu regimuri de cru-

I.T.H.R.de turism și 
informații suplimen- 
pentru o cură bal- 

în

<



Azi șl mîine, turtii II in C. C. r. la volei

REPREZENTANTELE NOASTRE PORNESC FAVORITE
Campioanele țării noastre la 

volei. Steaua București (m) și 
Universitatea C.F.R. Craiova 
(f), susțin astăzi și mîine pri
ma manșă din turul II al C.C.E. 
Voleibalistele craiovene îijtîl- 
neso astăzi după-amiază, la 
Viena, formația locală P.S.K, 
Post S. V. Deși echipa austria
că, multiplă campioană, a mar
cat un sensibil progres în ul
tima vreme, este de așteptat, 
totuși, un rezultat pozitiv al 
reprezentantei noastre, cotată 
cu prima șansă.

Fără discuție favorită por
nește și Steaua în întîlnirea de 
mîine (sala Dinamo, de la ora 
16,30) cu campioana Israelului, 
Hapoel Mate Asher. Bucurește- 
r.ii au dovedit o binevenită 
creștere de formă, evidențiată 
atît în derbyul de simbăta tre 
cută cu Dinamo, cit și în res
tanța de miercuri de la Craio
va. Așteptăm. d"ci, un joc bun 
din partea alor noștri șl un

rezultat care să-i scutească de 
griji, peste o săptămînă, la re
vanșă. Și să Ie asigure califi
carea în grupa semifinală de 
4 echjpe (cu meciuri tur-retur), 
care va fi cunoscută în 14 de
cembrie, cînd se efectuează tra
gerile la sorți.

La meciul de mîine Steaua 
se prezintă cu efectivul com 
plet, în frunte cu Ionescu și 
Pădurețu — ridicători, Penteles- 
cu, Constantin și Șoica — 
.centrali", Dascălu, Spînu, Pi- 
țigoi, Czedula — trăgători pe 
extreme.

în vederea partidei, care va 
fi arbitrată de Manolis Rassis 
(Grecia) și Viorel Chioreana 
(România). echipa oaspete a 
sosit joi în Capitală, efectuînd 
antrenamente de acomodare cu 
sala Dinamo. Avînd tn vedere 
faptul că voleibaliștii israelieni 
și-au Îmbogățit cartea de vizi
tă, se anunță un meci frumos, 
de văzut. (A. B.).

VICTORII ROMÂNEȘTI LA ÎNOT
FRAGA, 2 (Agerpres). — în 

cadrul concursului internațio
nal de natație de la Brno, 
sportiva română Marina Mi- 

clea a terminat învingătoare in 
proba de IM m bras, cu timpul 
de 1:16,81. iar Alexandrina 
Croitoru s-a situat pe Jocul iu
tii la 2M m spate tn 2:20.95. 
în proba masculină de IM m 
fluture victoria a revenit îno
tătorului român Flavius Vișan, 
înregistrat cu timpul de 
5737.

Alte rezultate : masculin: 200 
m liber: Libor Pogunek (Ceho
slovacia) — 1:5543; 100 m spa
te: Steffen Grachst (R.D. Ger-

mană) — 59:02; feminin: 200 m 
fluture: Peggi Buchs (R.D. 
Germană) — 2:19,17.

S.C. M. CIUC-STEAUA 4-4
MIERCUREA CIUC, 2 (prin te

lefon). SPORT CLUB MIERCU
REA CIUC — STEAUA 4—4 (1—2, 
3—1, 9—1). Peste două mii de 
spectatori au asistat la un med 
cu multe momente de hochei 
bun. Steaua a atacat încă de 
la primul angajament, clnd Dra- 
gomir a fost pe punctul de a înscrie. 
Reacția promptă a localnlcUor 
s-a încheiat cu golul lui A. Nagy 
(min. 3). Se joacă alert, combi- 
nativ, șl după bara lui Gllga a 
urmat o „canonadă" la poarta 
lui Bartha. încheiată cu golul 
aceluiași Gllga (min. 13) : 1—1. 
A fost rlndul lui Netedu, porta
rul Stelei, să se remarce, din 
nou al colegului său Bartha șl 
I. Zaharia (S), pe. contraatac, a 
Înscris : 1—2 (min. 18).

Ritmul s-a păstrat și în min. 
25 Gllga a înscris din nou, după 
o combinație cu I. Zaharia șl K. 
Antal, scorul devenind 1—3. 
Steaua slăbește în atac, lucru de 
care profită Gyorgycze (min. 32) 
șl Miklos (min. 39). care aduc 
egalareâ. In continuare, cei care 
înscriu sint tot localnicii, prin 
Z. Nagy, 4—3 (min. 40).

în repriza a treia, în poarta 
Stelei a intrat Stanciu, care a 
compensat fisurile apărării echi
pei sale, iar singurul gol al ulti

mei părți a jocului a aparținut 
lui Chirlță (min. 46),

Brigada locală G. Tașnadi — 
A. Balint, M. Both a suplinit eu 
deplină corectitudine absența ar
bitrilor delegați.

Mircea COSTEA

DINAMO — PROGRESUL 
MIERCCREA CIUC 2—0 (0—6, 0—♦, 
2—0). Ripostă deosebită a ho- 
cheiștllor harghitenl, aseară pe 
patinoarul .,23 August" 1

Prima secvență a partidei a 
fost cursivă, dar, din păcate, a 
abundat ta greșeli de ambele 
părți, jocul desfășurîndu-se cu 
precădere în treimea neutră, ast
fel că ocaziile de gol au fost 
extrem de rare : Pisăru — D 
(min. 13) — șut în -portar din 
poziție favorabilă. Șandor — P 
(min. 16) — reluare în goal-ke- 
eperul bucureștean Gh. Huțan 
pe contraatac.

După prima pauză, aspectul 
jocului nu s-a schimbat decît 
parțial, Dinamo controlînd cu 
ceva mai multă insistență ostili
tățile de pe gheață. Momentele 
„fierbinți" ale reprize! s-au de
rulat în min. 23 cînd B. Panai- 
tescu a șutat puternic, dar por
tarul oaspeților, Szlgeti (foarte 
btm în acest meci), a blocat, min.

LA HOCHEI!
24. ctad Șandor ratează o bună 
situați; șl ta mm. 31 ta care Po- 
găcean șl Eros au șutat succe
siv, dar Szigeti a respins de 
fiecare dată.

tn ultima treime, formația an
trenată de Doru Tureanu arată 
o mal bună pregătire fizică, reu
șind punctele victoriei prin Ero» 
(mln. 08) și Solyom (rata. SO) — 
intr-un moment in care echipa 
sa se afla ta inferioritate nu
merică.

Au condus competent : I- Becae 
— A. Molnar, T. Szabo. Minute 
de penalizare : 6—l.

Andi VILARA 
DUNĂREA GALAȚI — VIITO

RUL GHEORGHENI 16—5 (3—0, 
3—3, 4-2).

TURNEUL CAMPIONILOR 
LA TENIS

Becker și Lendl - out I
Ia sala Madison Square Gar

den din New-York au continuat 
meciurile din cadrul Turneului 
campionilor la tenis. Și ta ziua 
a doua s-au înregistrat unele 
surprize. După o luptă foarte 
strtasă Stefan Edberg l-a în
vins pe Boris Becker, ou 7—6, 
3—4, 6—4, iar elvețianul Jakob 
Hlasek l-a întrecu* pe Ivan 
Lendl cu 4—6. 6—3, 7—5. In fine 
un rezultat scontat : Mats Wl- 
lander — Henri Leconte 8—L 
6—4.

PRELIMINARIILE C.E.
DE BASCHET

In preliminariile Campio
natului European masculin 
s-an desfășurat trei meciuri. 
La Paris, selecționata Franței 
a învins pe cea a Finlandei cu 
123—88, iar la Sevilla, repre
zentativa Spaniei a întrecut e- 
chipa Italiei cu 81—80. La 
Manchester, selecționata Olan
dei a Învins cu scorul de 71—65 
(37—27) echipa Angliei.

PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Mărșăluitorul 

Joszef Pribltaec, campion olim
pie în proba de 20 km, a fost de
semnat cel mal bun atlet din 
Cehoslovacia în anul 1989. tn cla
samentul feminin, pe primul ioc 
s-> situat aruncătoarea de disc 
Zdenka Shilhava.

box • Spaniolul pollcarpo 
Diaz Arevalo a devenit campion 
european la categoria uscarâ, 
tavlnglndu-1 prin k.o., in repri
za a 5-a, pe italianul Luca dl Lo
renzi. Meciul s-a disputat la 
Chlavarl (Italia).

CICLISM • După 72 ore de în
treceri, în Cursa de șase zile de 
la Ziirich pe primul loc a tre
cut perechea elvețiană Daniel 
Gislger — Jorg Muller. Pe lo
cul secund, la un tur. se află 
cuplul Roman Hermann (Liech
tenstein) — Urs Freuler (Elveția).

HANDBAL • In prima zl a 
turneului internațional masculin 
de la Tbilisi s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: U.R.S.S. — 
U.R.S.S. (tineret) 32—21 (11—11);
Balonmano Granollers (Spania) 
— polonia 22—18 (11—8); R-F.
Germania — R.S.S. Gruzină 28— 
17 (15-8).

HOCHEI PE IARBA • In ora
șul englez Luton s-a disputat 
meciul dintre echipa Marii Brita
nii șl o selecționată europeană. 
Victoria a revenit selecționatei 
europene cu scorul de 1—8. (1—0), 
prin golul Înscris de olandezul 
Bovelander..

RUGBY. • Echipa Australiei, 
aflată ta turneu în Italia, a ju
cat la Prato cu selecționata se
cundă a țărll-gazdă. Rugbyștiî 
australieni au obținut victoria cu 
scorul de 28—18 (16^6). Din for
mația învingătoare s-a evidențiat 
Knox, autorul a 14 puncte (două 
eseuri și trei transformări).

SPRE „COTA 3" IN

CLASAMENT
1988—89 (primele două tururi)

i ARIPI TĂIATE
l „Am pierdut fără drept de apei, dar sint sigur că, dacă M 
ț fi fost altfel îndrumat, aș fi putut deveni campion al lumii, 
i Acum nu sint însă decît o pasăre cu aripile tăiate". Această 
1 tristă declarație aparține pugilistului francez Thierry Jacob, 
( 23 de ani, și a fost făcută la puține minute după ce Josă Sa-
i nab r ia l-a învins, recent, intr-un meci pentru titlul suprem 
i al categoriei cocoș (varianta I.B.F.), ba încă înainte de limi- 

tă. Socotind că Sanabria e „un campion de calibru mediu- 
I („l’Equipe"), rezultatul meciului respectiv a surprins, comen- 
[ tatorii fiind de acord că Jacob, medaliat cu argint la C.M. 
l de juniori 1983, întrunea toate condițiile necesare unui „șef de 

generație" : o tehnică rafinată, calități morale deosebite, un 
sprijin entuziast din partea suporterilor etc.

Și, totuși, cine i-a tăiat aripile lui Thierry Jacob ? Analizîn- 
du-i cariera, nu-1 greu de răspuns : cei care, doar din gra
bă și (sau) din incompetență ?, I-au împins prematur către 
vîrful piramidei, forțînd o ascensiune care ar fi avut, proba
bil, alt curs dacă ar fi avut alt ritm. Pentru că, iată, pentru 
a doua oară pus să lupte pentru cea mai prețioasă centură în 
decurs de 16 luni (interval ta care a suportat și o operație la 
mina dreaptă !), Thierry nu se găsea decît la al 21-lea meci 

■ al său ca profesionist, antrenorii și managerii lui căutînd să 
dea lovitura cit mai repede ! Cîteva trimiteri sint obligatorii 
și au, credem, darul să lămurească chestiunea : Ray Sugar 

i Leonard a așteptat pentru a ataca titlul mondial 26 de me
ciuri, Mike Tyson însuși, deși precoce, 28, Julio Chavez, me
xicanul, 44 și așa mai departe. Dacă privim mai atent în 
curtea boxului francez, ne edificăm că situația lui Jacob e 
departe de a fi singulară-: în ultimii 5 ani, 16 pugiliști au 
fost „selecționați- pentru o finală mondială, toți fiind învinși, 
12 dintre ei chiar înainte de gongul final ! Cu 3 mal mulțl, 
pentru a fi și mai explicit!, decît ta perioada 1959—1984, de 5 
ori, nu-î așa ?, mai cuprinzătoare !

E limpede că nu doar graba și (sau) incompetența întră în 
discuție. Acești „candidata au massacre", cum îi numea Jean 
Michel Itouet în ziarul citat, au însemnu. victimele unei ati
tudini dictate nu de seriozitate șl chibzuință, ci de orgolii și 
interese materiale, cele din urmă precumpănind. Vineri, il no
iembrie, pe ringul instalat la Gravelines, Thierry Jacob n-a 
fost decît ultimul pe lista celor „sacrificați-. Alții îi vor urma, 
totul e ca afacerile să prospere !

Ovidiu IOANIȚOAIA

*

*

*

<

*

<

Așa cum ne-a obișnuit, UEFA 
a dat publicității clasamentele 
„la zi" ale cupelor europene, 
alcătuite pe baza coeficientului 
rezultat din împărțirea totalului 
de puncte obținute la numărul 
formațiilor înscrise ta toate cele 
trei competiții europene interclu- 
buri, la care se adaugă cite un 
punct, pentru fiecare calificare în 
etapele de primăvară (optimi de 
finală, semifinale și finală). Ie-

„CUPA U.E.F.A5
rarhille pe care le publicăm as
tăzi nu cuprind jocurile din pri
ma manșă a turului al treilea 
din Cupa UEFA, ta curs de 
desfășurare, dar au adăugate dte 
un punct obținut de echipele 
care au intrat în .primăvara eu
ropeană" în C.C.E. șl Cupa Ca
pelor, Steaua și Dinamo, între a- 
cestea. Iată configurația acestor 
clasamente:

CLASAMENT INTERMEDIAR 
sczoancle 1984/85 — 1988/89

1. B.F.G. 37,307 ; 2. Spania 36,599 ; 3. Italia 35,998 ;
4. U.R.S.S. 31,966; 5. Belgia 29,833 ; 6. Olanda 26.300 ; 7. PortugaMa 

25,583 ; 8. Scoția 23,800 ;
9. Suedia 22,700 : 10—11. Franța, Iugoslavia 22,400 ; 12. ROMANIA 

21,800 ; 13. Austria 21.400 ; 14. R.D.G. 17,500 ; ÎS. Cehoslovacia 16,550 ; 
16. Ungaria 16.500 ; 17. Grecia 16,416 ; 18. Elveția 16,000 ; 19. Dane
marca 14.999 ; 20. Polonia 13,000 ; 21. Finlanda 12,998 ;

22. Bulgaria 12.166 ; 23. Turcia 9,999 ; 24. Anglia 9,428 ; 25. Albania 
8.666 ; 26. Norvegia 6.666 ; 27—28. Cipru, Irlanda de Nord 5,666 ; 29. 
Islanda 4,333 ; 30. irlanda 2,996 ; 31. Malta 2,666 ; 32. Luxemburg 1,665.

NOTA : Primele 3 clasate șl ta finalul sezonului 1988/89 vor avea 
dreptul să înscrie 4 cluburi în Cupa UEFA, cele clasate pe locurile 
4—8 cite trei, pe locurile 9—21 cîte două, tar cele de pe pozițiile 
22—32, cîte una singură.

Ce se poate spune, la o privire 
sumară a acestor clasamente?

In primul rind, că ECHIPELE 
ROMANEȘTI IȘI PASTREAZA 
POZIȚIA DE FRUNTE de după 
primul tur, sporindu-și chiar di
ferența față de cea de a doua 
clasată (la înoeputul Iul noiem
brie ordinea era, vezi „Suplimen
tul Fotbal" din 4.XI, următoa
rea: 1. România 3,250 ; 2—3 Por
tugalia șl Iugoslavia 3,200). Cele 
4 puncte realizate ta turul doi 
de către Steaua (în dauna lui 

’ 3 puncte
întîlnirea 
la care

Spartak Moscova) șl 
aduse de Dinamo (In 
cu Dundee United),
s-au adăugat, ta chip de premia, 
cîte un punct pentru calificările 
ambelor echipe în sferturile de 
finală, precum șl cele două 
puncte ale Victoriei (din dubla 
IntUnlre cu Dinamo Minsk) au 
contribuit la întărirea acestei po

ziții fruntașe, și, in plus, fapt 
foarte important, au condus la 
CIȘT1GAREA DE CĂTRE FOT
BALUL ROMANESC A 3 LOCURI, 
(de la 15, coeficient 20,166, la 12, 
coeficient 21,800) ÎN CLASAMEN
TUL DE 5 sezoane, progres 
absolut încurajator în spectacu
loasa .tentativă pe care o între
prinde el spre LOCUL 8, acela 
care oferă dreptul de a înscrie 
ulterior 3 echipe în CuDa UEFAI 
Pe această temă, revista AS din 
Madrid subliniază: „Surpriza
sezonului este, fără îndoială, fot
balul românesc, care menține, 
iată, trei echipe pe trei fronturi 
ale cupelor europene, toate din' 
același oraș". Neîndoios, Bucu- 
reștlul a devenit una dintre ca
pitalele fotbalului european de 
club șl faptul nu poate trece ne
observat de către presa Interna
țională de specialitate.

1. ROMANIA (4 echipe în
ăcrise / 3 calificate •) 

“ '■ (6/6) 5,666 ;
5,400 ; - ’
5. Belgia 

Iugoslavia 
Portugalia . 
Danemarca

p ; 2. Italia 
Spania (5/3) 
(7/5) 5,142 ;
4,833 ;
4,600 ;
4,400 ;

4,333; 8.
RJ3.G.

6,000
3.

4. R.F.G.
(6/2) 
(5/1)
(5/0) 
(3/1)

6.
7.
8.
Scoția (5/1) 4,000; 10. 
(4/1) 3,750 ; 11. Olan

da fV3) 3,500 ; 12. suedia
(5/1) 3.200 ; 13—14. Franța
(4/2), Turcia (3/1) 3,000 ; 15.
Ungaria (A 0) 2,750 t 18.
U.R.S-S. (6/0) 2,666 ; 17—10.
Bulgaria (4'1), Polonia (4/0) 
2.500 ; 10. Austria (5/0), 2,400 ' 
20—21. Grecia ț;:„ ~ ‘
(4/0) 2,250 ; 22. Finlanda 
2,000 ; 23. Cehoslovacia

24—28. Albania, ____
Nord, Islanda, Malta, 

Norvegia 1,000 ; 29—30. d-

I (5/0), 2,400 ; 
CVO), Elveția 

(3/1) 
(4/8) 

Irian-

pru. Luxemburg 8.
• Pentru o mal completă 

Informare, publicăm între 
paranteze șl numărul de e- 
chipe înscrise la start, în ra
port cu cel al formațiilor râ
mase tacă în cursă.

tn al doilea rind, pe lingă două 
puncte din meciul de la Bucu
rești (1—0), UN EVENTUAL SUC
CES AL VICTORIEI la Turku — 
posibil șl dorit — AR ADU CB 
IN CA 3 PUNCTE (două pentru 
victorie, unul pentru pătrunde
rea In turul 4) completînd, poate 
decisiv, zestrea de puncte nece
sare pentru a întrece Scoția, 
Suedia, Iugoslavia (care mal au 
cîte o reprezentantă în competi
ție) dar șl Franța (cu două e- 
chipe) I In condiții favorabila 
(calificări spre finalele competi
țiilor, în primăvară), chiar Por
tugalia (locul 7) poate deveni o 
țintă... de întrecut, căd lusitanii 
au părăsit, toți, cupelett

O a treia calificare, miercuri, 
tn Finlanda, a echipei Victoria 
București spre „Primăvara Euro
peană" ar fi, desigur, o splendi
dă Încheiere de stagiune interna
țională. Să sperăm că va fl I

Radu TIMOFTE

CONFIRMĂRI
(Urmare din vao- I)

și Maria Bogoslov, acestea din 
urmă depășind în semifinale 
cuplul Iulia Rîșcanu, Daniela 
Mușetoiu cu 2—1 (5, —18, 17). 
Finala a oferit o partidă deose
bit de frumoasă, cu schimburi 
prelungite, cu atacuri puterni
ce, cu mingi înșelătoare, în 
care, în cele din urmă. Otilia 
Bădescu și Kinga Lohr au reu
șit să-și aproprie o victorie la 
limită, ultimul set stînd în per
manență sub semnul echilibru
lui. De altfel, acesta a avut un 
final extrem de tensionat, pe
rechea Bădescu, Lohr cîstigînd 
punctul victoriei prîntr-un..

tuș : 21—19. Scorul finalei: 2—1 
(13, —15, 19).

La masculin, lucrurile au 
fost, tntr-on fel sau altul, ex- 
ceptînd surprizele amintite, pe 
0 linie normală, deși poate si 
semifinala dintre Sever Naidin. 
Denes Paal — Teodor Gh'eor- 
ghe. Sorin Cauri — 1—2 (—13. 
18, —13) — poate fi considerată 
o semi-surpriză, în cealaltă 
Romulus Revisz și Simion Crî- 
șan cîștigînd cu 2—1 (—19, 11, 
18) in fata cuplului Cristian 
Dorcescu, Laurențiu Bîrlan. Fi
nala masculină a "oferit o dis
pută aprigă, cîștigată cu 2—1 
(—23, 15, 18) de Teodor Gheor- 
ghe și Sorin Cauri in fața cu
plului Romulus Revisz, Simion 
Crișan.

CLASAMENTE — feminin : L 
Otilia Bădescu, Kinga Lohr (Spar- 
tac Stlrom C.S.Ș. 1 București — 
C.S.Ș. Constructorul înfrățirea 
București), 2. Emila Ciosu, Maria 
Bogoslov (Spartac Stlrom C.S.Ș. 
1 — C.S.Ș. Metalul Rzn. Vflcea), 
J. Beatrice Romaneses. Săndîca 
Calcan (Hidrotehnica C.S.M C.S.Ș. 
Buzău) și Iulia Rîșcanu. Daniela 
Mușetoiu (Hidrotehnica) : tnaseu- 
lin : 1. Teodor Gbeorgbe, Sorta 
Cauri (Mecanică Fină București. 
Stlrom Spartac C-S-Ș. 1), 1- Ro
mulus Revisz. Simion Crișan 
/C.S.M. S’nterom Cltfi-Napoca), 

3. Sever Naidin. Denes Paal 
(C.SS. Constructorul înfrățirea) 
șl Cristian Dorcescu, Laurențiu 
Bîrlan (Știința C-S.$. 1 IJ.PJ.P.S. 
Constanța — Stlrom Spartao 
c^3. n.

Concursul continuă.

• Calendarul turneului final al C.M. • F.C. Liverpool 
eliminată din Cupa ligii engleze I

ZURICH, 2 (Agerpres). — DUPĂ 
cum se anunță de la Secretaria
tul Federației internaționale de 
fotbal (F.I.F.A.), a fost stabilit 
calendarul turneului final al 
Campionatului Mondial de fotbal 
din italia, din 1990. Competiția, 
care se va disputa ta Italia. în
tre 8 Iunie și 8 iulie, va debuta 
cu o primă fază. în cadrul ce
lor 8 grupe preliminarii a cîte 
4 echipe. Cele 36 de partide ale 
acestei faze vor avea ioc intre 
8 iunie (cu meciul inaugural, ta 
care va evolua campioana mon
dială, Argentina) și 21 t inie. In
tre 23 șl 26 Iunie sint programate 
întilnirlle optimilor de finală.. ce 
vor fi găzduite de stadioanele 
din Roma, Neapole, Bari. Tori
no. Genova, Milano, Bologna și 
Verona. După o pauză de trei zi

le, se vor disputa sferturile de 
finală, la 30 iunie și 1 iulie, la 
Roma, Florența, Neapole șl Mila
no, apoi semifinalele — la 3 și 4 
Iulie (probabil la Neapole și To
rino). Finala este prevăzută du
minică. 8 iunie, pe stadionul 

olimpic din Roma, fiind preceda
tă de meciul pentru locul 3 (slm- 
bătă, 7 iulie, la Barl). Tragerea la 
sorți a grupelor turneului final 
se va efectua la 9 decembrie 1989, 
ta .Palazzo dello sport" din 
Roma. IN TURUL IV al Cupei 
ligii engleze West Ham United 
a furnizat o surpriză ellmlnind 
cu 4—1 pe F.C. Liverpool! Alte re
zultate: Aston Villa — Ipswich 
8—2; Leicester — Nottingham 
0—0; Quenn’s Park Rangers — 
Wimbledon 0—0 (ultimele două 
partid! se vor rejuca).


