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I AL

LUNI A 
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ANULUI

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat PROIEC
TUL DE DECRET PRIVIND 
MODIFICAREA UNOR INDI
CATORI DE PLAN, ECONO
MICI ȘI FINANCIARI. PE 
SEMESTRUL II ȘI ANUL 1988. 
CA URMARE A APLICĂRII 
MAJORĂRII RETRIBUȚIILOR 
PERSONALULUI MUNCITOR, 

act normativ stabilește 
în care se asigură 

necesare acțiunii de 
a retribuțiilor.

Proletari din toate țările', uniti-ni )

portul
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în cupele continentale ia handbal feminin
Sub președ nția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri, 9 
decembrie ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a analizat RA
PORTUL CU 
SALONAREA 
SARCINILOR 
TRIMESTRUL 
1989.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat măsurile propuse pri
vind eșalonarea sarcinilor de 
plan pe luni. precum și pe 
ramuri, centrale și unități eco
nomice, apreciind că sînt crea
te toate condițiile pentru înde
plinirea ritmică, integrală, a 
prevederilo. de plan.

Secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cerut guvernului, ministere
lor, centralelor industriale și 
unităților productive, organelor 
și organizațiilor de partid să 
acționeze cu hotărîre pentru 
înfăptuirea măsurilor stabilite, 
pentru întărirea ordinii, disci
plinei și răspunderii în fiecare 
unitate și sector de muncă, 
pentru o cît mai bună organi
zare a activități» economice, 
astfel îneît aceasta să se si
tueze Ia nivelul maxim al po
sibilităților, în scopul realizării 
exemplare, la toți indicatorii, a 
prevederilor planului pe 1989 
— an hotărîtor pentru reali
zarea în bune condiții a între
gului cincinal.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL PRI
VIND REALIZAREA ÎN TRI
MESTRUL III 1988 A PRINCI
PALILOR INDICATORI TEH- 
NICO-ECONOMICI APROBAȚI 
LA CAPACITĂȚILE DE PRO
DUCȚIE INDUSTRIALE PUSE 
ÎN FUNCȚIUNE. Pornind de la 
faptul că, în această perioadă, 
deși s-au înregistrat o serie de 
rezultate bune, în unele sec
toare, Ia o serie de capacități 
nu s-au atins parametrii prevă- 
zuți. Comitetul Politic Execu
tiv a cerut ministerelor, centra
lelor industriale și întreprinde
rilor să ia măsuri hotărîtc 
pentru lichidarea neajunsurilor 
manifestate, pentru mai buna 
organizare și desfășurare a ac
tivității, pentru funcționarea și 
utilizarea corespunzătoare a tu
turor utilajelor și instalațiilor, 
astfel îneît, în cel mai scurt 
timp — în cursul primului 
trimestru al anului viitor —, 
toate capacitățile de producție 
să funcționeze la parametrii 
proiectați.

Acest 
modul 
durile 
jorare 

în continuare, Comitetul Po- § 
Iitic Executiv a analizat si a- 5 
probat RAPORTUL CU PRIVI- $ în Sala Sf 
RE LA PARTICIPAREA CU $ Mureș, iubi: 
PĂRȚI SOCIALE A OAMENI- " 
LOR MUNCII DIN UNITĂȚILE 
SOCIALISTE DE STAT SI 
COOPERATISTE LA CONSTI
TUIREA FONDULUI DE DEZ
VOLTARE ECONOMICA. LA 
30 SEPTEMBRIE 1988. Potrivit 
datelor centralizate, depunerile 
de părți sociale la unitățile e- 
conomice de stat, pe ansamblu! 
economiei, de la aplicarea legii, 
au fost, la 30 septembrie 1988. 
de 19.3 miliarde lei, sumele 
depuse fiind folosite. în propor
ție mai mare, pentru finanțarea 
investițiilor, precum și a mij
loacelor circulante. Depunerile 
de părți sociale ta unitățile co
operatiste au totalizat, la a- 
ceeași dată, 3,7 miliarde lei. 
Astfel, depunerile totale se ci
frează la 23 miliarde lei.

Totodată, au crescut venituri
le oamenilor muncii ca urmare 
a părților sociale depuse. Ast
fel, anul trecut, oamenii muncii 
din unitățile de stat au bene
ficiat de un venit suplimentar 
determinat, potrivit legii, în 
sumă de 782,8 milioane- lei, cu 
137,8 milioane lei mai mult de- 
cît în 1986. Veniturile supli
mentare de care au beneficiat 
membrii unităților cooperatiste 
pentru părțile sociale depuse 
au însumat 127,6 milioane lei. 
cu 21,6 milioane lei mai mari 
decît cele din 1986.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut organelor și organizațiilor 
de partid, sindicatelor, consi
liilor oamenilor muncii să acțio
neze, în continuare, pentru 
creșterea gradului de partici
pare cu părți sociale și pentru 
mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii Ia constituirea fondului 
de dezvoltare economică, pentru 
realizarea și sporirea depuneri
lor subscrise lunar, precum și 
pentru utilizarea cu maximă e- 
ficiență a acestora. în confor
mitate cu prevederile legii. în 
același timp, s-a cerut să se

fon- 
ma-

(Continuare in nao i t-a)

1 FORMAȚIILE NOASTRE AU ASCENDENTUL VALORI
§ *

Alături de echipele masculine, și reprezentan-
tele handbalului nostru feminin sînt angrenate, 
mîine. tn „optimile" cupelor continentale, Mu-

reșul Tg. Mureș și Știința Bacău întîlnlnd, pri
ma acasă, cealaltă în deplasare, două formații 
din Turcia. Iată însă amănunte despre acestedin Turcia. Iată 
meciuri :

C. C. E

Po. $ MUREȘUL TG. MURES ARCELIK S.K. ISTANBUL

§ au p

§ meci
S Mart
§ (și d

de la
dir.tr 

șui. <

turilor din Tg. 
li handbalului 
asiste — dumi- 
II — la primul 
ri-.ipa favorită, 
oana României 

Cupei) și fnr-
s; cax::p.oană a Turciei,
î| Arcelik Spor Kulubu din Is- 
§ tanbuL Jucătoarele mureșence 
§ — ne informează antrenorul 
5 principal Gheorghe Ionescu — 
5 au pregătit cu toată atenția

acest meci, programul cuprin- 
zînd antrenamente acasă și la 

_____1 amical la 
echipa a cîștigat 
componentele re- 

României parti- 
la „Trofeul Câr
ca, în final, for-

Sovata, un turneu 
Deva, unde 
primul loc, 
prezentativei 
cipînd apoi 
pați“, pentru 
mația reunită să joace în 
pa României".

Echipa oaspete este de 
va ani buni campioana Turciei 
și are în componență, firesc,

cîți-

cîteva jucătoare care fac parte 
din echipa reprezentativă. II- 
diz Gui (28 de ani, 21 de se
lecții) este o valoroasă portâ- 
riță, Filiz Cubuc (23 — 25) și 
Muala Ozturk (20 — 17) căpi- 
tana echipei, cea mai bună ju
cătoare, au evoluat în forma
ția Turciei la „Trofeul Car- 
pațl“, la Tîrgu Mureș, și au 
făcut o impresie bună.

Partida va fi arbitrată de 
Woytyla și Clapinski (Polonia).

Mircea COSTEA

Cupa Cupelor

$

$

IZMIR BELEDIYESI (Turcia) - ȘTIINȚA BACAU
In actuala ediție a compe

tițiilor europene, handbalistele 
de Ia Știința Bacău vor evolua 
în Cupa Cupelor, întrecere 
deosebit de grea, cu adversare 
de prim rang: Kuban Kras
nodar (câștigătoare chiar a a- 
cestei competiții în 1987), Va- 
sas Budapesta, Lokorpotiva Za
greb ș.a. în acest tur secund 
al întrecerii, Știința .— întîl- 
nind în deplasare, duminică, 
pe Izmir Belediyesi Genclik —

are prima șansă. Totuși, noul 
cuplu de antrenori (Mihai Pin
tea — principal și Coslel Pe
tre — secund) și-a luat toate 
măsurile, 
meci are 
și pentru 
Turcia se 
progres.

Lotul care se deplasează la 
Izmir (Ioana Vasilca și Ange
lica Brîndușoiu — portari, E- 
milia Luca, Laurica Lunca '—

în ideea că orice 
dificultățile lui. dar 
că handbalul din 

află intr-un evident

căpitanul echipei. Elena Ciu- 
botaru, Filofteia Danilof, Lidia 
Butnărașu, Georgeta Cerven- 
cîuc, Gabriela Antoneanu, A- 
driana Popa, Eva 
Marlena Petrea) a 
pregătiri minuțioase 
ră ca partida retur 
nica viitoare, de pe I 
priu, să le „urce" 
uance în „sferturi", 
tra bulgarii 
Gheorghiev.

Darvaș și 
i efectuat 
și se spe- 
de dumi- 

teren pro- 
pe băcă- 

Vor arbi- 
Anghelov si

T

în Cupa Campionilor Europeni la volei

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA
VIZEAZĂ CALIFICAREA ÎN TURUL
Astăzi, sîmbătă, este zi de 

încercare pentru voleiul româ
nesc, cele două campioane — 
Universitatea C.F.R. Craiova 
(f) și Steaua București (m) — 
susținînd partidele din manșa 
a doua a turului secund în 
C.C.E.

La Craiova, formația femini
nă Universitatea C.F.R. do
rește cu ardoare să se califice 
în turul trei al competiției — 
după cum ne spunea antreno
rul Ion Constantinescu —. obi-

pentru care s-a

Azi și miine, in Divizia A de fotbal

PARTIDELE ULTIMEI ETAPE A TURULUI

SI STEAUA BUCUREȘTI
•>

III
ectiv 
cu toată seriozitatea. _____
absolut posibil, am spune, dar 
nu și ușor, pentru că. după 
cum se știe, craiovencele au

pregătit
Lucru

pierdut 
tîlnirea 
Viena, 
fiind o

cu 0—3 (8, 11, 13) în- 
din tur cu Post S.V. 
adversara de astăzi 

formație mai puternică

Modesto FERRARINI

(Continuare In naa. a 4-a)

Tradiționala anchetă anuală

a r., dgenfiei B. T. A. a stabilit:

PE PRIMUL LOC, 0 SPORTIVA ROMANA

• In Giulești, mobilizare generală pentru... 
continue „seria* • In „Regie*, un examen greu pentru „a!b-

■ I
■ I
■ I
■ I
■ I
■ I
■ I
■ I
■ I
■ I

Astăzi 
Tg. Mureș : 
(A. Mustățea

!! PROGRAMUL Șl ARBITRII !"

A.S.A.
Pitești ; 

I. Danciu

- STEAUA
C. Gheorghe — Suceava 
— Petroșani)

SOFIA, 9 (Agerpres). — In tradiționala anchetă organiza
tă de redacția de sport a agenției bulgare de presă BTA 
Sofia, pentru desemnarea celor mai buni sportivi din țările 
balcanice pe anul 1988, locul întîi tn clasament a fost o- 
cupat de gimnasta româncă Daniela Silivaș, triplă campioa
nă olimpică — 145 p, urmată de Hristo Markov (Bulgaria) 
atletism — 101 p, Iordanka Donkova (Bulgaria) atletism — 
85 p, Tania Bogomilova (Bulgaria) înot — 66 p etc.

14 puncte • „U* Cluj-Napoca este hotărită să 
negri" • Flacăra ii așteaptă pe 
brașoveni cu gindul la cea de a 7-a 
victorie în campionat • La Hunedoa
ra, „-11* față in față cu „-7* I • 
Steaua (la A.S.A.) ți Dinamo (cu Oțe
lul, in Capitală) continuă duelul de la 
distanță • F. C. Olt atacă meciul cu 
S. C. Bacău cu tonusul de la Galați • 
Pe stadionul din „Bănie", partidă 
dificilă cu Victoria • Restanța Victo
ria — „U* Cluj-Napoca se va disputa 
miercuri

9i

Miine 
București : 
(I. Velea — Craiova ; V. Titorov —

M. Stefănolu — Tg.
— stadionul Giulești —

Cluj-Napoca ; „U“ - F. C. BIHOR
(J. Grama ; V Alexandru — ambii din București Și 

Axente — Arad)
SPORTUL STUD. - F. C. INTER 

Ploiești : C. Corocan — Reșița șl N. Dlnescu
— Rm. Vtlcea)

— stadionul Sportul Studențesc —
FLACĂRA - F.C.M. BRAȘOV

; N. volnea — ambii din Buc. 
A. Gheorghe — P. Neamț)

CORVINUL - F. C. FARUL
și

București 
(i. Cot -

RAPID - F. C. ARGEȘ
Drobeta Tr. sev.

Jiu)
Șl

ia 
i ■ 
i a
■ a 
i a 
ia 
ia 
ta 
i a 
i ■ 
ia 
<■ 
1 a 
i a 
ia
■ a 
i a

Confruntări tic virl în primul eșalon la baschet

STEAUA DINAMO (m)

M.
CLASAMENTUL

Moreni
(M. Constantlncscu și

ȘI „U“ VOINȚA BRAȘOV (f)

Hunedoara _____
(I. Tărcan — Tg. Mureș ; C. Teodorescu — Buzău 

Antohl — Iași)
□INAMO ------ ‘

Bucluman — 
Vereș — Sf. 
— stadionul 
F. C. OLT

București : 
(I. Igna : D.

- OȚELUL 
ambii din Timișoara 
Gheorghe) 
Dlnamo —

- S. C. BACAU

șl

Scornicești :
(V. Curt — Constanta ; D. Petrescu și M. Niculescu 

ambii din București)
Craiova : UNIVERSITATEA - VICTORIA
(I. Crficiunescu — Rm. vtlcea ; Gr. Maaavel Deva 

M. Salomlr — Cluj-Napoca).
Toate partidele vor începe la ora 13.

v.

t.

șl

1. DINAMO 16 15 1 0 66—13 31
2. Steaua 16 15 1 0 57—14 31
3. Victoria 15 9 2 4 39—27 20
4. F. C. Inter 16 9 2 5 24—25 20
5. „U“ CIuj-Nap. 15 6 4 5 18—23 16
6. Corvinul 16 7 2 7 24—36 16
7. Flacăra 16 6 3 7 27—21 15
8. F. C. Olt 16 4 7 5 14—23 15
9. F. C. Argeș 16 6 2 8 20—r21 14

10. Oțelul 16 5 4 7 18—28 14
11. S. C. Bacău 16 6 1 9 31—31 13
12. F.C.M. Brasov 16 5 3 8 26—29 13
13. F. C. Biho 16 5 3 8 15—18 13
14. Unîv. Craiova 16 5 3 8 25—35 13
15. F. C. Farul 16 5 2 9 14—22 12
16. Sportul Stud. 16 5 2 9 25—34 12
17. Rapid 16 5 2 9 16—31 12
18. A.S.A. Tg. M 16 2 2 12 10—38 6

deosebire 
a Diviziei 

tn

de
A 

cursul

Spre 
dentă 
masculin 
desfășurat nouă meciuri Dlnamo- 
Steaua. tn ediția actuală vor 
avea loc numai trei tntîlnlri tn- 
tre aceste singure candidate la 
titlul de camoloană națională, tn 
aceste condiții. prima partidă 
Steaua — Dlnamo. care se dispu
tă astăzi (la ora 17. tn sala Plo- 
reasca), are o Importanță majo
ră puttndu-se chiar spune că e- 
ehlpel victorioase îl vor spori 
cu 33 la sută șansele de a cuceri 
campionatul. Este firesc, deci, 
ea publicul să se aștepte la o 
întrecere dîrză. echilibrată. pe 
care O dorim, In același timp, 
spectaculoasă șl cu 
ținută sportivă.

Situația actuală tn

o perfectă

clasament :
1. Steaua
1 Dinamo

0 1036:305 2010 10
W » 1 IUI :818 1»

Această a XI -a etapă, ultima 
a turului, cuprinde șt derbyul 
feminin Universitatea Cluj-Napo- 
ca — Voința Brașov (duminică, 
ora 10 30), prima echipă fiind 
deținătoarea titlului, cealaltă a- 
flată acum pe locul I tn clasa
ment. după multi ani de pres
tații modeste în

Situația actuală
Divizia A. 

tn clasament 1

1. Voința Brașov
2. ,.U“

că tn ambele 
evolua nunie- 

dln

Subliniem faptul 
mecluri-derby vor 
roși jucători șl jucătoare 
echipele reprezentative care vor 
lua parte, tn ultima decadă • 
acestei luni. la Campionatele 
Balcanice de seniori șl senioare. 
Partidele se constituie, deci tn

(Continuare in pao. 9—3)
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VA DESEMNA
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START IN „CUPA 30 DECEMBRIE
Nu numai penyu că Iarna a mal dat Înapoi, tn aceste zile, 

prin multe locuri, stat organizate felurite acțiuni și întreceri 
sportive care amintesc de trecutul anotimp sau (dacă vreți) de 
cel viitor. încă foarte depărtat calendaristic. Unele lșl au ca 
loc de desfășurare cadrul Ja zl" din natură, cum este cazul 
acestui concur, de orientare turistică, dotat cu „Cupa 38 De
cembrie", cor, va reuni, mllae. in Pădurea Băneasa sportivi 
din toate sectoarele Capitalei, startul fiind DrevăztK pentru ora 
10. Cu aceeași cupă tn joc vor evalua, slmbâtă si duminică, pe 
diferite baie sportive bucureșteae. In Ceea re sector, șl aiț! 
practicanți ai sportului, aria întrecerilor iacluzbd crosul, bas
chetul handbalul. fotbalul, tenisul de masă, popicele si Șa
hul. Acestea ar E. cum s-ar spune. doar „preliminări-le*, În
trunit In săptămtnfle următoare aceleași concursuri sau altele 
cu faze superioare, sub semnul de omagiere a Zii le* Republi
cii. vor continua acest început, tn toată țara, de 
menea competiții vor creste numeri " ' ' — - *-“ *-
data ' ’ 
laltl

De 
avea 
drill 
lor. deloc puțini 
pe drumul performantei, vor 
„exemplul de la Vama' 
de a urca pe treptele sportive mai 
lntr-un fel, chiar cu prilejul .

tn rest, pe unde zăpada stă 
de schi sau patinaj, iubito 
lșl văd de preferințele lor. 
„marile concursuri" 1

ZZZ ----- Ji tn Intensitate. p'.ai la
Ltt eSsUșâtorll tor. entuziaști ea si cel-cînd vor C 

participa nți.
ier! lncepind si piuă duminică la Poiana Brașov vor 
ioc ultimele întreceri — finala pe țară, deci — din ca- 
tradiționale: „Cupe U„N_CJUP.- la popice. Popicarii sate

lor ana «intre ei foarte dotați, mergtnd WD 
__  ~___ dm nou. că 

nu este nicidecum singular, încercarea 
: —t înalte puțind să se repete, 
acestei competiții.

1 bine așezată și a rămas bună 
„ sporturilor cu adevărat - de sezon 

_  ___ pregătindu-se in aceste zile pentru 
viitoare. Alunei sâ-î vedeți 1

'rrntrmmmmnnminimnniimrfimnmmiirmnimmiiimii

TIPĂRITURI

s

S

s

S

APLICATIVE
Federația Româna de Turum- 

Alpinism a desfășurat te acest 
an. prin comisiile sale. *1 o labo
rioasa muncă de răsplntjlre ■ 
ideilor care prezintă Șl susțin ac
tivitatea diverselor domenii ee 
țin de ea. Lăsind la o perte ti
păriturile aparțlnlnd Comisiei 
centrale de Speologie sportivă, 
cu... vecnime in această direc
ție. toate cele 176 de file ce 
poartă girul celorlalte comisii re
prezintă debuturi editoriale.
• Ducă apariția primei publi

cații oficiale a Comisiei centrale 
de orientare turistică (la Înce
putul acestui an), sub îngrijirea 
aceluiași harnic colectiv redacțio-' 
nai — dr. Nleolae Stroescu, Du
mitru Iancu și Șerban lonescu
— a fost editat un număr spe
cial cuprinzînd lista cu rezulta
tele tuturor participanțllor (peste 
1200' la „Trofeul ' “
vel*, clasamentele 
mâniei" precum
— nomenclatorul __ ,___ ___ __
rientare turistică ce vor putea fi 
folosite la concursurile republi
cane interjudețene șl la fina ■ 
lele de campionat județean din 
ani! 1989 -1 1990.

Valea Praho- 
în „Cupa Ro ■ 
șl — atenție 1 

hărților de o-

• O altă premieră tipografică 
a reprezentat șl cuprinzătorul 
„Buletin alpin" al Comisiei de 
specialitate. Beneficiind de sem
năturile unor prestigioși cunos
cători șl iubitori al muntelui. In 
frunte cu acad. Alexandru Bălăci, 
„buletinul" propune cititorilor.

STEAUA DINAMO Finalele „naționalelor"

CAMPIOANA LA JUDO
A de 
flnalu-

Competiția divizionară 
judo a ajuns In pragul ___
lui întîlnirile ultimei etape fiind 
programate azi la București (in 
sala Dinamo). Alba Iulia șl Fă
găraș.

întrecerile din Capitală — care 
încep la ora 9,30, pe două tataml
— sînt așteptate cu un interes 
ieșit din comun. La mai toate e- 
dlțllle de pină acum campioana 
era cunoscută chiar după pri
mele etape. De astă dată Steaua 
șl Dinamo București au același 
număr de victorii, fără nici o 
înfrângere, șl deci meciul lor 
direct — derbyul campionatului
— va desemna laureata anului. 
Duoă .calculul hîrtlel", ambele 
echipe au șanse apropiate, în 
ambele tabere se încearcă tot fe
lul de variante. Se pare că Di
namo n va cobori pe Dragoș 
Bolbose la „superușoară", iar 
fostul campion european la „se- 
miusoarâ". Ilie Șerban, va con-

.ușoară*. urmind ca la 
_  alegerea Intre 
Bazon șl Adrian' Clinei 
facă cu citeva minute 
Steaua speră un punct 
Florin Lascău la .semimljlocie" 
tn loc de ..mijlocie", urctndu-1, 
tn schimb, pe Petre Anițoale de 
la „mijlocie" la „semigrea".

Dar, atît Steaua, cit și Dinamo 
vor mai avea și alte meciuri nu 
prea ușoare, cu Rapid Sinteza șl 
T.C.I. Oradea, Dinamo Brașov șl 
Rapid București.

La Alba Iulia se vor întîlni 
formațiile de la mijlocul clasa
mentului : Universitatea C.F.R. 
Cluj-Napoca, Strungul Arad, con
structorul Miercurea Ciuc, C.S.M. 
Borzeștl, A.S.A. Tg. Mureș și 
Constructorul Alba Iulia.

Lupta aprigă pentru evitarea 
retrogradării se va da la Făgă
raș, unde vor avea loc nu mai 
puțin de 27 de întîlniri, pe care 
le vor susține echipele : Petro
chimistul Pitești, Carpați Mirșa, 
Danubiana București, Indepen
dența Sibiu. Politehnica Iași, O- 
țelul Galați, Rulmentul Bîrlad, 
A.S.A. Locomotiva Ploiești și 
Nltramonia Făgăraș.

DOINA TĂGEAN Și VAS
CAMPIONI MERITUOȘI

C. Ch.

eura la 
.grea* Valentln 

să se 
înainte, 

sigur cu
PRIMUL EȘALON LA BASCHET

(Urmare din pag. 1)

IN PREMIERA
fie Și neavizați, o serie de arti
cole deosebit de lnte-csimte. Din
tre acestea semnalam pe cele 
dedica» primului Campionat 
Mondial de cățărare din Franța 
(U<1). unei rvttert» 
iarnă! efectuate de sportivi! de 
la A.S—A. Brașov, secției Torpedo 
Zămesti si. mai ales. « malaiei 
aceste din urmă pagini înserind 
captivantele însemnări — în tra 
ducere — ale Elisabetbei How
ley, .Himalaia. toamna, 1887*. 
tntreaga publicație este nu nu
mai oiâcutâ. ei *1 utilă, pentru 
CĂ In paginile sale veți ma 
găsi 3 serie de opinti privind 
..Dinamica unor concursuri de 
râ țâra re aportivâ". „Teodinita — 
boală profesională a cățărători 
lor" „încălzirea, fază esențială 
In ameliorarea capacității de per
formanță și prevenirea trauma
tismelor In alpinism" ș.a. Notlnd 
și colegiul de redacție — Liliana 
Becea-Maimaduc, Taina Duțescu- 
Coliban, Sanda Badlallne —, să-i 
urăm acestui „Buletin" VIAȚA 
LUNGA I

da pilos

• Șl Comisia centrală tehnică 
de turism montan a tipărit pri-

ma sa lucrare de acest gen, cu- 
prmdnd date, și informații ce 
erau de mult necesare practi- 
eanțl.or turismului : regulamen
tele concursurilor „ștafeta mun
ților* șl „Amicii drumeției", 
normele unitare privind activita
tea oercurHor de turism afiliate 
la F.R.T.A., regulamentele 
normele de clasificare 
pentru turismul montan

sportivă 
Ș-*.
nu s-au• Nici salvamontiștii 

lăsat mal prejos șl, prin comi
sia lor de specialitate, au editat 
primul buletin. E oferă o kna- 
z ne de ansamblu asupra activi
tății ce a avut loc, eu 
dere. In acest an. șl pune
nozitla celor Interesați o serie de 
documente absolut necesare : 
structura organizatorică șl baza 
materială a centrelor salvamont, 
principiile generale ale organiză
ri! și desfășurării unei acțiuni 
(intervenții) de salvare» in munți, 
tehnici și materiale de alpinism 
și salvamont de producție româ
nească etc.

prilejuri de verlfloare fn per
spectiva ultimelor competiții ofi
ciale ale anului.

Programul complet al etapei, 
masculin : steaua — Dinamo 
București, Balanța C.S.U. Sibiu
— I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București, 
Dinamo I.M.P.S. Oradea — Uni
versitatea Metalul Roșu Cluj-Na ■ 
poca Electrobanat Timișoara — 
Ram'ra Baia Mare, Metalotehnica 
Tg. Mureș — Academia Militară 
Mecanică Fină București, Farul 
C.S.Ș 1 Constanța — Rapid C.S.Ș. 
5 București ; feminin : Universi
tatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napo
ca — Voința Brașov, Olimpia 
București — Chimistul C.S.Ș. Rm. 
VDcea, Rapid C.S.Ș. 5 București
— Comerțul Tg. Mureș, Voința 
C.S.Ș. 2 București — Metalul 
I.M.P.S. Salonta Crișul, Construc
torul C.S.Ș. Arad — Politehnica 
Sportul Studențesc București, 
Mobila C.S.Ș. Satu Mare — Con- 
pref C.S.Ș. 1 Constanța.

Programul jocurilor din Capi- 
SIMBAtA, sala Floreasca, 
ora 15 : Voința — Metalul 
demonstrație de minibas- 
Steaua — Dinamo (m. A,

loan NOVAC

tală : 
de la 
(LA), 
cheț, ______ ____ .
ora 17) ; sala Rapid, ora 16.30 : 
Rapid — Comerțul (t. A.) ; sala 
Oltenpia, ora 13,30 : Urbis — Po
litehnica (m. B) ; DUMINICA, 
sala Olimpia, ora 9,30 : Olimpia 
— Chimistul ; sala Rapid, ora 9: 
P.T.T. — Metalul I.M.P.S. Salonta 
Crlșul n (f. B).

UNUL DIN FRUNTAȘII
NOII GENERAȚII DE ATLEȚ1

De-a lungul anilor, in atletis
mul nostru au existat zeci și zeci 
de specialiști ai probelor de 400 
m plat și garduri, campioni Și 
recordmani naționali. la seniori 
și Ja juniori. Dintre aceștia, doi 
anume au fost cei care au do ■ 
minat autoritar aceste probe, nu 
numai pe planul activității inter
ne, ci și pe cel internațional,

PRACTICAȚI ZILNIC GIMNASTICA !
PROGRAMUL NUMĂRUL 5 (pentru grupa a 3-a 

de profesii : zidari, betoniști, fierari, încărcători 
materiale)

Exercițiul nr. 1. Din pozi
ția așezat pe scaun, rezemat, 
brațele lateral : 1—8. închi
derea șl deschiderea pumni
lor (2 X 8 timpi).

Ex. j. stînd cu miinile spri-
1. Ghemul •
3. Extensia 
capului ; 4.

jinlte pe scaun : 
re ; 2. Revenire ; 
trunchiului și a

t-4 i •••*

trunchiului și 
Revenire (4 x

Ex. 2. Stînd eu brațele la
teral : 1—4. Rotarea pumni
lor lncepind spre interior; 
8—8. Aceeași mișcare spre ex
terior (4 X 8).

obțlntod prestigioase victorii și 
rezultate valoroase. Este vorba 
de Savel Iile, prin anii '50, și de 
Horia Toboc, la sfirșitul anilor 
’70 și începuturile lui '80.

Savel Ilie a fost recordmanul 
național al ambelor specialități : 
47,5 In 1958, la Sofia, la 400 m 
plat și 51,6 in 1956, la Belgrad, 
la garduri, iar, după ani, Horia 
Toboc i-a succedat, cu 45,87 In 
1979, la Ciudad de Mexico, șl, 
respectiv, 49,64 In 1980, la Stut
tgart. Performanțele lui Toboc 
figurează încă și astăzi pe tabe
lul recordurilor țării.
• Dintre actualii alergători, unul 
se distinge tn mod deosebit. Este 
vorba de tînărul Mugur Matees
cu (născut la București, la 13 
iunie 1969). El demonstrează re
marcabile calități care-1 reco
mandă să devină, intr-o bună 
zi, nu prea depărtată, recordma
nul național, chiar Ia ambele 
probe. Deocamdată, Mateescu este 
recordman al țării la juniori, la 
400 mg, cu 50 43 s.

A fost selecționat pentru atle
tism pe cînd era elev la Șc. 
gen. nr. 94, de către profesoara 
Rodica Berbecaru. Aceasta avea 
să -1 și fie primul antrenor 
C.S.ș. 4. — --------
ferat la 
gătit de

în cel cîțiva ani de cînd prac
tică atletismul. Mugur Mateescu 
a cîștigat titluri de campion na
țional la juniori, tineret șl seni 
ori, a fost campion balcanic de 
juniori In acest an, la Alexandno- 
polis, ta Grecia, iar la „Mondia-

lele" de la Sudbury, In Canada, 
s-a clasat pe un meritoriu loc 
doi.

Evoluția rezultatelor sale la 400 
m este pe deplin

1985
1938
1987
1988

Nădăjduim că în
de concursuri 2"___  ______
va mal face un pas, poate chiar 
cel hotărî tor, spre recordurile 
naționale ale seniorilor.

Romeo VILARA

elocventă:
plat garduri

sezonviitorul 
Mugur Mateescu

Finalele Campionatelor Republi
cane de popice, ediția 1988, găz
duite de orașele Tg. Mureș (bă
ieții) și Odorhei (fetele), au con
tinuat cu turneele individuale ale 
seniorilor, la care au participat 
16 jucători și tot atîtea jucătoare 
calificate în urma întrecerilor 
preliminare.

TG. MUREȘ, 9 (prin telefon). 
Printre concurenții care și-au cu
cerit dreptul de participare la 
confruntările decisive s-au numă
rat toți membrii lotului reprezen
tativ de seniori, precum și o se
rie de tineri aflați într-o evidentă 
ascensiune de formă sportivă. 
Cele patru piste ale arenei Voin
ța din localitate, aduse la para
metrii cei mai competitivi, au 
triat flnaliștil încă din prelimina
rii, după valoarea și seriozitatea 
cu care s-au pregătit în vederea 
celui mai important eveniment 
intern al sezonului, pentru că, 
deși se joacă pe echipe și pe
rechi, popicele rămîn, prin exce
lență, un sport individual, deoare
ce pe arenă nu te pot ajuta, în 
nici o împrejurare, coechipierii. 
Așa că, turneul final individual 
care avea să stabilească campio
nul țării pe 1988 a fost așteptat 
cu un interes major,, mai ales că 
protagoniștii erau despărțiți de 
mici diferențe, evoluțiile for ante
rioare anunțînd o luptă mai pa
sionantă ca oricînd pentru un loc 
pe podium. Cu toate că în urmă 
cu o zl a avut o comportare sub 
nivelul posibilităților (921 pd), li
derul echipei reprezentative, băl- 
măneanul Stelian Boariu, a făcut 
dovada calităților care I-au con
sacrat în arena internațională, do- 
borînd din 200 bile mixte 977 po
pice, Iar dacă n-ar fi ratat două 
lovituri cu siguranță că ar fl co
rectat recordul sălii (978). Repe- 
tînd figura de la „mondialele" din 
luna mai a acestui an, unde a 
început la fel de modest, se pare 
că sportivul din Baia Mare are 
nevoie de un... joc pentru a des
coperi particularitățile pistelor. 
Oare acesta să fie adevărul ? To
talized 1 898 pd. Stelian Boariu 
s-a instalat în fruntea clasamen
tului, dar poziția lui era destul 
de fragilă. Credeam, la un mo
ment dat, că tînărul Silviu Be
li vacă, care la jumătatea probei 
'era marcat, cu 498, va prelua con
ducerea, dar el s-a acomodat mai 
greu cu pistele 1 și 2, pierzînd 
puncte prețioase. Apoi/ âu intrat 
pe arenă ultimii patru candidați 
la primul loc. ce luaseră în ca
lificări o bună opțiune în cursa 
nentru mult rîvnitul titlu : Vasia 
Donos (978) din Cîmpu-lung Mol
dovenesc. localnicul Ilie Hosu 
(954). tînărul bueureștcan Marian 
Andrei (946) și Gheorghe Silves
tru (941), transferat — dună o 
luncă absență — la Jiul Petrila. 
Așadar, trei favoriti experimen
tați si un popicar dornic.să urce 
în elita performerilor au pornit 
să-și dispute întîietatea sub sem
nul unei înverșunate confruntări. 
Ilie Hosu forțează din start rit
mul. Cu 165 la primul ,,plin“,‘ el 
reduce difemța la numai 4 pd 
față de Vasia Donos (notat cu 
145). în continuare, acesta din 
urmă se mobilizează exemplar și 
se detașează în următoarele man
șe, în timp ce Ilie Hosu și Gheor- 
ghe Silvestru „sparg" adesea, iar 
Marian Andrei face o mișcare gre
șită și se accidentează la bila

134, fiind 
curs. Cal 
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la D!n anul 1937 s-a trans- 
Dinamo. unde este pre' 
prof. Constantin Mihail.

sală 
această iarnă a fost inaugu- 
în Capitală prin organizarea 

către CJM.E.F.S. și C.S.S. nr. 
a unui concurs pentru co- 
întrecerile desfășurate sub 

egida „Daciade!" s-au bucurat 
de un mare succes de partici
pare, numai la lungime feminină 
copii I, spre exemplu, luînd 
parte 97 de concurente 1

Rezultate : COPn n : fete, 50 
m : Cristina Nicolau (C.S.ș. 3
Steaua) 74, lungime : Nicolau
4,98 m; băieți : Robert Adrlance 
(CSS 190) 7.3, lungime : Oct. -Du
mitrescu (CSȘ 7 Dinamo) 4,55 m; 
copii I, tete :• 50 m : Mihaela 
Neacșu (CSȘ 5 Rapid) 6,9, 60 mg: 
Cristina Popescu (Pionierul) 
9,4, lungime : C. Popescu 5,06 
m ; băieți, 50 m : C-tin Herme- 
neanu (CSS Ilfov) 6.8, 60 mg. 
Corne) -Ghica (CSȘ 5 Rapid) 9,3. 
(George LAZAR, coresp.).

Sezonul competițiilor de 
din .................................
rat 
de 
190, 
pil.

Ex. s. -stînd: 1—2. Ridicarea 
umărului sting, revenire ; 
3—4. Aceeași mișcare, cu 
dreptul ; 5—6. Rotarea simul
tană a umerilor spre înainte; 
7—8. Revenire (4 X 8).

In Divizia A de polo

ULTIMA ETAPA A RETURULUI

Ex. 3. stînd depărtat 
brațele înainte 1 1-—4. Două
notări ale brațelor lncepind 
în jos ; 5—6. Ridicare pe vîr- 
furi cu ducerea brațelor sus, 
degetele încleștate și arcuire; 
7—8. Revenire (4 X

cu un picior
Pe scaun ". 1—2. Ri- 

brațelor lateral, cu 
3—4. îndoirea

sprijinit
dicarea ,__ .___ ______. .
inspirație; 3—4. îndoirea
trunchiului Înainte, cu relaxa
re șl expirație (4X8).

Campionatul Diviziei A de polo 
a ajuns in fața ultimei etape a 
returului, care nu este — să
reamintim — șl ultima fază a În
trecerii. In martie, aprilie și
mal, anul viitor, urmează să se 
dispute turneele finale, cu 
ticlparea primelor 6 clasate.

Etapa a XlV-a, cu meciuri 
bJe, programează întîlniri de 
interes, unele puțind avea 
rioase consecințe asupra deciziei 
finale, din primăvară. Campioa
na, Dinamo București, evoluează 
slmbâtă șl duminică la Oradea, 
partidele cu Crlșul avlnd mare 
Importanță pentru oaspeți, în 
tentativa lor de a-șl adăuga un 
nou titlu. Blhorsnti, chiar dacă

par-

du
reai 
se-

nu mal au forța de joc de altă
dată, mai știu încă să folosească 
valoarea și experiența internațio
nalilor din rîndurile lor, fiind 
în stare să realizeze un rezultat 
favorabil cu orice adversari.

în Capitală, astăzi și mîine, tn 
Bazinul Floreasca (de la ora 17 
și, respectiv, 11), echipele bucu* 
reștene Rapid și Steaua sînt an
gajate într-o dispută directă cu 
caracter de derby (cu ...repeti
ție) mai ales de cînd giuleștenii. 
nu mai demult decît în etapa 
trecută, au „smuls" un rezultat 
egal dinamoviștilor. Celelalte 
partide : Voința Cluj-Napoca — 
C.S.U. Construcții T.M.U.C.B. șl 
Vagonul Arad — I.L. Timișoara.

DE LA I.D.
Magazinele auto I.D.M.S. livrează pîJ 

1988 autoturisme DACIA BERLINA și Dl 
rătorilor care au depus banii la C.E.C. ini 
pînă la data de 31 DECEMBRIE 1984 în d 
dine centralizat pe țară, indiferent de n| 
după cum urmează : I

Mag. BUCUREȘTI — pentru cumpărătd 
bil în municipiul București, județele Gid

Mag. PITEȘTI — pentru cumpărătorii I 
județele Argeș, Dîmbovița, Olt, Prahoval

Mag. BRAȘOV — pentru cumpărătorii I 
județele Brașov, Covasna, Harghita, Murd

Mag. BACĂU — pentru cumpărătorii d 
județele Bacău, Buzău, Neamț, Vrancea. I

Mag CLUJ — pentru cumpărătorii cui 
județul Cluj. g

Mag. IAȘI — pentru cumpărătorii cu d 
dețele Botoșani, Iași Suceava. Vaslui. I

Mag. TIMIȘOARA — pentru cumpărătd 
bil în județele Arad. Bihor, Timiș. |

Mag. REȘIȚA — pentru cumpărătorii I 
județele Alba, Caraș Severin, Hunedoara

Mag, BAIA MARE — pentru cumpărătl 
bil în județele Bistrița Năsăud, Maramui

Mag CRAIOVA — pentru cumpărători 
tn județele Dolj și Gorj. |

Mag. BRĂILA — pentru cumnărjtori! I 
județele Brăila. Călărași, ConsfPrta. Ial

Magazinele auto I.D.M.S. din toată țari 
nod, cu an de fabricație anterior anulil 
care au banii depuși în cont pentru aul 
de 31 MARTIE 1986. I

La livrarea autoturismelor, cumpărători 
în mod obligatoriu, comunicarea cu ni 
țară.

Vînzările se efectuează în funcție de stl 
capacitatea zilnică de livrare a fiecărull

Se primesc înscrieri prin transfer peni 
banii depuși la C.E.C. în cont pentru al

Autoturisme OLTCIT CLUB — anterior I
Autoturisme DACIA 1410 SPORT — ant| 

TIE 1987. I
Pentru înscrierea la magazinele auto I 

cumpărării autoturismului DACIA, soliJ 
grală se vor prezenta, pentru luanea în I 
auto la care este arondat județul de donl 
în rate se vor prezenta la magazinul al 
dat județul în care se află banca prin I 
ține ratele. i
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Pe prima scenă MULTE PUNCTE DE ATRACȚIE
vere înfrîngeri, în etapa preceden
tă, Corvinul și F.C. Farul. înțe
legem că fiecare dintre ele va căuta 
să mai șteargă din impresia lă
sată, printr-o altă ținută de joc. 
Hunedorenii par mai bine plasați 
în această tentativă, dat fiind a- 
vantajul terenului propriu. In 
schimb, la Scornicești, se vor în
trece echipe cu apreciate com
portări în precedenta „rundă”. 
F.C. Olt a revenit cu un punct 
de la Galați, băcăuanii au reali
zat una dintre cele mai produc
tive partide din actualul campio
nat, prin acel 6—0 în fața Univer
sității Craiova. Și fiindcă am a- 
mintit de craioveni, ei vor juca 
cu proaspăta calificată în „sfer
turile” Cupei U.E.F.A., Victoria, 
echipă cu linii echilibrate, autoa
rea multor jocuri remarcabile și 
în deplasare. Unul dintre cele 
mai interesante meciuri ale eta
pei. In fine, la Cluj-Napoca, „U” 
pare bine plasată în partida cu 
F.C. Bihor.

Ultima etapă a turului Diviziei 
A debutează astăzi cu partida de 
la Tg. Mureș, unde Steaua întâl
nește pe deținătoarea „lanternei 
roșii”, A.S.A. Indiscutabil, prima 
șansă este de partea bucureșteni- 
lor. Pentru gazde, principala pro
blemă este realizarea unei parti
de cît mai apropiate de valoroșii 
parteneri de întrecere.

Ocupîndu-ne de protagonistele 
primei divizii, trecem la meciul 
Dinamo — Oțelul Galați, din se
ria celor opt ' ...........................
Bucureștenii, 
tulul, primesc 
cu comportări 
rămîn, fără 
partidei, aici 
vorba de cum 
de pe tabela 
părăsim, însă-, 
mai găzduiește ale două meciuri, 
tn Ciulești, Rapid, care a tre
cut, la Sibiu, pe lîngă un rezul
tat de egalitate, are o misiune 
grea în fața piteștenilor, recu-

întîlniri de mîine. 
lideri ai campiona- 
vizita unei echipe 
contradictorii ; ei 

discuție, favoriții 
fiind mai curînd 

se vor fixa cifrele 
de marcaj. Să nu 

Bucureștiul, care

noscuți pentru capacitatea lor de 
a realiza atacuri surprinzătoare 
în meciurile din deplasare. Al 
treilea joc găzduit de Capitală 
este Sportul Studențesc — F.C. 
Inter. „Alb-negrii”, care se pla
sează sub linia așteptărilor in 
comportamentul lor general, pri* 
mese vizita unei formații care, 
deși la prima ei prezență în Di
vizia A, surprinde plăcut prin 
replicile date și, deci, și prin po
ziția ocupată în clasament. Ele
vii Iul M. Dridea și N. Tănăsescu 
au nevoie de un „parcurs fără e- 
zitări” dacă vor să evite pierderi 
de puncte pe teren propriu.

Interesantă se anunță întâlnirea 
de la Morenl. Flacăra, concurentă 
cu o bună regularitate în par
cursul ei din actualul campionat, 
va da replica unei formații care 
a realizat, chiar și în deplasare, 
comportări apreciate (F.C.M. Bra
șov). La Hunedoara, o coinciden
ță, face să se întâlnească echipele 
care au înregistrat cele mai se-
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Intre vestiar
• STADIONUL DIN CON

STANȚA a „luat” miercuri, la 
meciul cu Dinamo, peste 18.000 
de spectatori, practic mai 
mulți decît capacitatea actua
lă a arenei. Dacă ar mai fost 
locuri, sigur s-ar fi umplut 
și acelea.- Din cîte am aflat, 
în sezonul viitor ele vor exis
ta, în prezent fiind începute 
lucrările de extindere a unei 
părți a stadionului. • Jucă
torii lui F.C. Farul au 
„acuzat” șocul golurilor după 
starturile de repriză, cind 
mijlocașii s-au văzut nevoiți 
să facă un pas înapoi, pentru 
a contracara forța de joc a 
dinamoviștilor, care pătrun
deau prin toate zonele. Unii 
dintre spectatori regretau ab
sența lui Tătăran, înlocuito
rul acestujp, Dorobanțu, ne
reușind să-1 suplinească la 
marcaj. Ce-i drept, era și 
greu în condițiile dezlănțuirii 
oaspeților. O Antrenorul 
Mircea Luc eseu aprecia că 
foarte bună evoluția elevilor 
săi, adăugind : „Ne-a ajutat 
mult și timpul”. într-adevăr, 
vremea a fost splendidă, cu 
un soare de toamnă la 05a 
începerii partidei care a fă
cut parcă să se uite că numai 
cu cîteva zile înainte fotbalul 
nu mai avea nici o șansă... 
meteorologică. (G. Rot.).

• PRINTRE SPECTATORII 
meciului F.C. Bihor — Spor
tul Studențesc se afla și an
trenorul echipei naționale, 
Emerich Jenei. Orădeanul 
prin adopție (care este) s-a 
trădat imediat. Jenei trăind 
intens „serialul”, ocaziilor ra
tate de către-F.C. Bihor. „Nu 
joacă rău această echipă — 
ne spunea —, dar se simte o 
ușoară ieșire din ritmul pre
gătirilor impus de Mateianu”. 
4$ Echipa de tineret a Sp. 
Studențesc a avut cîteva „nu
me” sonore — Sorin Răduca- 
nu, Mircea Popa, Iorgulescu 
IT. Și totuși n-a izbutit să 
cîștige, ba mai mult, a pier
dut în cele din urmă : 7—8 
după penaltyuri. • Ținută 
frumoasă în teren, manieră 
discretă, dar eficientă, de ar
bitraj a „centralului* Gh. 
Constantin, 
Chimiei Rm.

.centralului* 
fostul portar al 

Vîlcea. (S.A.).

DINTRE JUCA- 
șî-a dorit foarte

• UNUL 
TORII care 
mult să înscrie mai multe go
lul în partida cu... 11 goluri 
a fost Pițurcă. golgeterul e- 
diției trecute. Șl, deși s-a a- 
flat în situații extrem de fa
vorabile, el n-a marcat decît 
o dată, reușind astfel al 151- 
lea gol al său în prima divi
zie 
Constantin (150) ;
are o____ r _
tru a-l ajunge șl pe antreno
rul , ~ ?
S-a anunțat la stația stadio

depășindu-1 pe Gheorghe 
acum mal 

de înscris trei goluri pen-

său, lordănescu (154). •

■X JUST . X-4BF-Z’.

Divizia

nului din Ghencea : în min. 
33 al meciului, Hagi a înscris 
golul cu nr. 2 200 din istoria 
clubului Steaua. • Nu cre
dem să se mai fi jucat prea 
multe meciuri în care o echi
pă să șuteze de 41 de ori la 
poarta adversă. La circa două 
minute — o lovitură la poar
tă !? (L.D.).

• STADIONUL MUNICI
PAL din Sibiu arată cum nu 
se poate mai civilizat. Insta
lațiile moderne de sub tribu
na mare fac din arena sibia- 
nă un adevărat complex, 
comparabil, de pildă, cu in
terioarele lui Rheinstadion sau 
White Hart Lane. Ne-am per
mis să spunem administrato
rilor acestei baze strălucind 
de curățenie că — față de 
stadioanele modeme din stră
inătate — le lipsește doar 
„ceasul” din sala de recepție 
care marchează toate intrările 
în stadion, — ca la trecerile 
spre metrou — astfel ca în 
minutul 90 să poată fi cu
noscut numărul exact al spec
tatorilor. Ni s-a răspuns că 
e o treabă destul de simplă, 
rezolvabilă cu mijloace loca- 

' le. • Bine documentat și cu 
o remarcabilă prezentare gra
fică programul realizat de 
Mircea Bițu. Să menționăm 
în mod special „interviurile 
paralele” cu Mateut și 
dedici. (I. Ch.).

Belo-

dAți, 
liniș-

•X. r.

de Cămătaru din tinerețe. Va 
călca el, oare, pe urma aces
tuia și în ceea ce privește e- 
ficacitatea ? Deocamdată l-am 
văzut doar că șl-a lăsat jam
bierele jos, ca asemănarea să 
fie și mal mare. • Flacăra a 
expediat 12 șuturi la poarta 
lui Speriatu (și nu 8, cum 
greșit a apărut), dar preci
zia și tăria celor mai multe 
au lăsat de dorit • Cuvinte 
calde adresate publicului (nu 
prea numeros) la ultimul 
meci al turului la Pitești : 
„La ceasul cînd turul acestui 
campionat intră în istoria fot
balului românesc, vrem să 
fim primii care să vă adre
săm urarea de bine pentru 
anul ce vine. La mulți ani! 
Frumos. (AL C.).

• CA ȘI ÎN ALTE 
Barbu a adus miercuri 
tea în tabăra formației sale. 
După golul egalizator înscris 
de el, tribuna l-a numit din 
nou — în cor — Maradona, 
de la care „decarul” lui Costi- 
că Ștefănescu a ținut să îm
prumute nu numai numărul 
de pe tricou, e Spunea a- 
devărul ” *
A.S.A.-ei, 
ciulul cu 
vorbea în 
de' grupul 
încadrați de curînd în echipă. 
El se referea, desigur, la Mate, 
Szanto. Pintea și Maier, ulti
mul fiind un real talent. • 
Tare s-au bucurat mureșenii 
în start de partidă, la golul 
înscris de Pintea, unul din
tre cei înainte amintiți. Cine 
se gîndea în acele momente 
plăcute că. puțin mai tîrziu, 
Pintea îșl va lăsa echipa în 
zece oameni, primind carto
nașul roșu pentru un fault 
aspru. în recidivă ? Așa se 
întâmplă cînd (cazul prea ze
losului Pintea) vrei să plă
tești polite 
van) sub 
(G. Nic.).

• LA IEȘIREA C€LOR 
DOUA ECHIPE pe teren, pe 
stadionul „Dunărea* din Ga
lați, cele două șiruri paralele 
de jucători se frînseseră în 
dreptul jucătorilor cu numă
rul 9 din ambele echipe. Era 
vorba de gălățeanul Ralea și 
de Turcu, din echipa F.C. Olt, 
care, ținîndu-se de braț, dis
cutau ca doi prieteni vechi. 
Firesc, din moment ce ambii, 
piteșteni, au descoperit ma
rele fotbal în același timp, 
sub culorile lui (ați ghicit) 
F.C. Argeș. • O absență de 
marcă în „11 “-le gălățean : 
atacantul Antohi, care, chiar 
dacă nu a strălucit prin efi
cacitate în acest sezon, poate 
fi, în orice moment, omul de 
gol, în stare să întoarcă soar
ta unui meci. El s-a resim
țit, însă, după o accidentare 
în etapa precedentă, 
pe foaia de arbitraj 
rubrica jucătorilor 
(I.C.).

de

figurînd 
doar la 
rezervă.

Ispir, antrenorul 
cînd, înaintea me- 
F.C.M. Brașov, ne 
termeni laudativi 
masiv al tinerilor

flul Eugen Moldo- 
ochli arbitrului.

JUCĂTORI cu nu-• TREI
mele de Pană în meciul de 
la Pitești ; Constantin, cel de 
la gazde. Costel și Marian,Ja 
oaspeți. Ultimii doi sînt frați, 
fiind la fel de talentați. • 
Chiriță, - — -
amintit, printr-o mare 
mătare

de la Flacăra, ne-a 
ase- 

înălțlme. mișcări —

B

cu
echipei lo-

ani în$ LA BACAU. 
urmă, un meci al 
cale cu Universitatea Craiova 
umplea tribunele stadionului. 
Acum, n-au fost prezenți de
cît circa 7000 de spectatori. 
Dar 
cut 
dion 
oarece echipa lor favorită a 
făcut, în compania craioveni- 
lor, unul dintre cele mai bu
ne jocuri ale sale. • In lip
sa lui Șoiman, accidentat, li
nia de atac a băcăuanilor a 
scăzut ca medie de vîrstă și 
experiență de joc, dar tine
rii ei componenți sînt foarte 
promițători prin calitățile lor. 
• Un tânăr jucător care pro
mite este și craioveanul Cris- 
tescu. Tn partida de la Ba
cău el a dat — în ciuda gre
lei în frîn ger! oferite de e- 
ehipa sa — un randament su
perior față de alți coechipieri 
cu state mai vechi de ser
viciu, depuntod ca mijlocaș 
un mare travaliu în joc. (C.F.)

cei care n-au 
drumul pînă la 

au ce regreta,

SI GAZON»

la încheierea turului

fă- 
sta- 
de-

•ir.
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Derbyul Dinamo — Steaua nu 
s-a desfășurat in condiții favo
rabile Timpul a fost rece, cu 
lapovlță. terenul stadionului Vo
ința a fost tare. înghețat, cu 
mari porțiuni pe care se putea 
... patina in toată regula ! Dar 
meciul (unul al marilor ambiții șl 
orgolii) trebuia să se dispute, s-a 
jucat șl victoria a revenit elevi
lor lui Teodor Anghelini, oare 
au cîștigat cti 2—1 -prin golurile 
marcat de Bălan (min. 47) și 
Muscă (min. 65) pentru dina- 
moviștl înscriind Matache, tn 
min. 81. Partida a avut și un 
mare moment psihologic, pentru 
că, imediat după al doilea gol al 
Stelei (foarte frumos), dinamo- 
vistu) Popescu a ratat o lovitură 
de la 11 mi Steaua a cîștigat însă 
pentrv că : 1. s-a adaptat mai 
repede condițiilor improprii și 
2. a folosit cu maximă eficiență 
contraatacul, acțiuni rapide, care 
i-au dat mari emoții portarului 
Tene. Un jucător s-a detașat 
insă cu o clasă peste toți ce! 
care au evoluat tn acest derby : 
Bogdan Bucur (Dinamo), neo
bosit, elegant tn joc șl neîmpă
cat nlcl-un moment cu gindul 
tnfrtngerii.

Miercuri, Dinamo și Steaua au 
cîștigat partidele pe care le-au 
avut de disputat tn etapa a 16-a. 
Prețioasă este victoria liderului, 
pentru că ea a fost obținută la 
Constanta acolo unde au pier
dut și Steaua, și Craiova, șl F.C. 
Argeș și F.C. Bihor, și A.S.A... 
Prin cele două puncte obținute, 
Dinamo devine deja „campioană

a turului" cu o etapă Înainte de 
încheierea primei părți a Între
cerii. '

Surpriza ultimelor etape s-a 
Înregistrat tnsă la Oradea, unde

CLASAMENTUL
1. DINAMO 16 13 1 2 39-20 27
2. F.C. Bihor 16 10 4 2 31-17 23
3. A.S.A. 16 11 0 5 44-30 22
4. Steaua 16 10 4 2 34-13 20
5. Otelul 16 9 1 6 38-24 19
6. F.C. Argeș 16 8 3 5 31-25 19
7. Univ. Cv. 16 8 3 5 46-28 18
8. Victoria 15 8 1 6 29-24 17
9. F C M. Bv. 16 5 5 6 30-29 13

10. F.C. Olt 16 5 3 8 25-21 13
11. F.C Inter 16 6 3 7 21 29 12
12. „U“ Cluj-N. 15 5 3 7 25-43 12
13. F.C. Farul 16 5 2 9 24-29 11
14. S.C. Bacău 16 5 2 9 20-31 11
15. Corvinul 16 5 2 9 22-36 11
16. Rapid 16 2 5 9 16-32 6
17. Flacăra 16 3 1 12 20-41 8
18. Sp. Stud. 16 2 1 13 16-39 4

una dintre revelațiile actualului 
campionat F.C. Bihor, n-a reu
șit să cîștise în fața speranțelor 
Sportului Studențesc, obținînd 
doar un punct după 8—7 la pe
naltyuri. Apropo însă de penal
tyuri : 22 de meciuri s-au În
cheiat cu astfel de „epiloguri*, 
dar despre utilitatea lor vom mai 
avea prilejul să scriem.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Nu mai departe decît In luna 

noiembrie, echipei Victoria Muu- 
teni-Buzău i s-a ridicat dreptul 
de organizare pe teren propriu, 
pe o etapă, ca urmare a unor 
Incidente petrecute la meciul cu 
Montana Sinaia. Totodată, față 
de faptul că arbitrul a fost for
țat de Jucătorii echipei gazdă să 
continue jocul, deși el fusese lo
vit de jucători șl de spectatori, 
meciul a fost omologat cu rezul
tatul de 3—0 pentru Montana Si
naia, iar cițiva jucători de la 
Victoria Munteni-Buzău au fost 
suspendați. Dar iată că, la ta- 
tîlnirea cu Progresul C.S.Ș. Med
gidia, cei de la Victoria Munteni- 
Buzău au repetat partitura, dta- 
du-i chiar proporții și mai mari. 
Bineînțeles insă, că șl pedepsele 
au fost mal aspre : de ‘ data a- 
ceasta. echipa a fost suspendată 
pe trei etape, la care se adaugă 
pierderea dreptului de organizare 
pe teren propriu pe alte trei 
etape. Meciul a mal avut un 
epilog și pentru jucători. unii 
dintre el fiind suspendați pe di
ferite termene, iar in cazul iul 
Constantin NIculaie iuindu-se 
chiar o măsură radicală, A EX
CLUDERII LUI DIN ACTIVITA
TEA FOTBALISTICA.

• Pentru ce! de la Unirea Slo
bozia stația de amplificare n-are 
numai rolul de a face cunoscute 
formațiile echipelor și eventua
lele schimbări de jucători. tn 
timpul medului, ci. mai ales, 
acela de a lansa diferite apeluri 
de prost gust menite să demora
lizeze echipa oaspete, șl. pentru 
ca .tactmul" să fie complet, din 
tribună, președintele asociației 
iportive Unirea. Iulian Oprea.

se dedă la manifestări nelalocul 
lor, la gesturi și cuvinte triviale. 
Deocamdată, atît echipei Unirea 
Slobozia, ctt șl conducătorului el. 
Iulian Oprea, 11 s-au dat cîte un 
avertisment. Să sperăm că acest 
avertisment va contribui și la 
schimbarea... repertoriului stației 
de amplificare de pe stadionul 
Slobozia.
• Un meci care va dura doar 

... două minute va fi cel care se 
va disputa miercuri, 14 decem
brie ia Tășnad, între echipa io - 
cală Chimia si înfrățirea Ora
dea. De fapt este vorba de cele 
două minute din finalul meciu
lui jucat intre aceste două echi
pe, tot la Tășnad. ignorate de 
brigada de arbitri, preocupată să 
rezolve unele confuzii de ea 
create prin semnalizarea unul 
ofsaid șl apoi, la faza cu pri
cina, acordarea unui gol, nevali
dat însă regulamentar, astfel că 
meciul... fulger de la Tășnad va 
porni de la scorul de 1—1. cît a 
fost rezultatul în acel minut 89, 
cînd arbitrii au uitat că sînt... 
arbitri. Comisia de disciplină a 
Colegiului central al arbitrilor 
le va aduce aminte acest lucru.

Jack BERARIU

MECIUL DE LA TIMIȘOARA DOMINĂ
Iată, mîine își încheie prima 

sa parte și eșalonul doi al fot
balului. Va fi, cu siguranță, o 
ultimă etapă agitată., fiindcă fie
care competitoare își face calcu
lele ei dorește să termine cît 
mai frumos sezonul. Să punctăm 
cîteva din meciurile de atracție, 
din parțea superioară a clasa
mentelor.

In seria I e de urmărit meciul 
de la Pașcani. unde C.F.R.-U1 
(amenințat de razele ^Lanternei 
roșll“) o primește pe Petrolul 
Ploiești. Lidera este hotărîtă să 
puncteze, în continuare, pentru 
a mal tăia din elanul rivalei sale 
principale. Gloria Buzău. Aceas
ta, ca și Politehnica Iași, joacă 
acasă — prima eu Aripile Bacău, 
a doua cu Metalul Plopeni — și 
se presupune că ambele vor ab
solvi aceste examene, deși în 
fotbal nu sînt excluse surprizele.

In seria a Il-a. Chimia, reve
lația turului șl actuala lideră, se 
deplasează la Metalurgistul Slati
na, în timp ce Jiul o primește 
acasă pe Metalul Mija (un meci 
fără mari probleme pentru ,,alb- 
negri“).,Vom asista la o nouă 
rocadă î Tot ce-i posibil, dar e- 
chlpa lui Carabageac, a dove

dit-o șl tn alte jocuri disputate 
in deplasare, are resurse pentru 
a nu ceda șefia pe durata va
cantei de iarnă; Foarte disputat 
se anunță meciul Electromureș — 
Dunărea, prima urmărind să ră- 
mînă pe treapta a treia a podiu
mului, pe care o rîvnește șl E- 
lectroputere Craiova în meciul 
din deplasare cu Dacia Pitești 
(care a ooborît vertiginos spre 
zonele fierbinți).

Dar, toate privirile Iubitorilor 
de fotbal (nu numai din Timi
șoara si Arad) sînt îndreptate 
spre derbyul care se va consuma 
în seria a m a. „Poli” și U.T.A., 
angajate tntr-un pasionant duel 
pentru promovare, șe vor în

ETAPA DE MilNE
frunta de pe poziții de egali
tate la... adevăr : +9. Sigur că 
terenul propriu oferă un avantaj, 
pe care elevii iul Costică Udn- 
lescu vor să-l valorifice la ma
ximum, altfel orice claoaj va 
schimba datele problemei ta fa
voarea formație! jucătorului-an
trenor Gigi Mulțescu. Va fi la 
Timișoara un meci foarte dispu
tat fostele divizionare A — ne 
amintim de frumoșii ani cînd 
ele activau ne prima scenă — 
fiind decise să ofere spectatori
lor ce vor umple stadionul din 
orașul de pe Bega o partidă pe 
măsura justificatelor lor preten
ții.

PROGRAMUL Șl ARBITRII
seria I : C.F.R. Pașcani — 

Petrolul Ploiești : C. Matei
(Deva), F.C.M. Delta Dlmamo 
Tulcea — FEPA ’74 Bîrlad : L. 
Ciucu (București), Steaua Mizil 
— Poiana Cîmpina : D. Pura 
(Dej), Ceahlăul P. Neamț — Și
retul Pașcani : I. Munteanu
(Giurgiu), Gloria Buzău — Ari

pile Bacău : Gh. Totb (Aiud), 
Prahova C.S.U. Ploiești — A.S.A. 
Explorări Cîmpulung : A. Nico- 
lescu (Pitești). C.S. Botoșani — 
F.C.M. Progresul Brăila : V. Mi- 
hăilă (Sibiu), C.S.M. Suceava — 
Unirea Focșani : Z. Erdet (Sla
tina), Politehnica lași — Meta
lul Plopeni M. Badea (Videle).

SERIA A n-a : Dada Pitești — 
Bectroputere Craiova : L Piște» 
(Baia Mare). Metalurgistul Slati
na — Chimia Rm. VIleea : L 
Virtan (Gh. Gheorghiu-Dej), 
Pandurii Tg. Jiu — Metalul Man
galia : V. Bie (București), A.S. 
Drobeta Tr. Seeverin — Gaz 
Metan Mediaș : L Șchiopu (Foc
șani) C.S. Tîrgoviște — Minerul 
Motru : M. Nicolau (Bacău), Jiul 
Petroșani — Metalul Mija 5 FL 
Marcu (Oradea), Sportul „30 De
cembrie" — I.C.I.M. Brașov : M. 
Calistru (Botoșani). Electromureș 
Tg. Mureș — Dunărea Călărași s
M. Nisif (Reșița). Tractorul Bra
șov — F.CJă. Caracal : R. Mușai 
(București).

SERIA A m-a : c.S.M. Reșița 
— Metalul Bocșa 5 L Roșu (Tg. 
Neamț). Gloria Bistrița — C.F.R. 
Timișoara : L Toma (P. Neamț), 
Politehnica Timișoara — U.T. A- 
rad : I. Naltan (Predeal). Strun
gul Arad — Gloria Reșița t I. 
Măceșanu (Fillași), A, S. Paro- 
șenl Vulcan — Minerul Cavnic e
N. Mllea (București), Olimpia 
Satu Mare — A.S.A. Progresul 
Timișoara : A. Huzu (Sibiu). Ar
mătura Zalău — Unirea Alba Iu- 
11a t S. Rotărescu (Iași), F. C. 
Maramureș Baia Mare — Chi
mica Ttrnăveni t M. Florea (Cra
iova), Dacia Mecanica Orăștie — 
Avintul Reghin: Al. Bolea 
(București).

Meciurile vor Începe la ora 11.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 9 
DECEMBRIE 1988. Extragerea 
I ; 51 62 55 14 90 15 63 2 68; 
Extragerea a II-a : 84 59 74 43 
3 a 65 40 78. Fond total de 
cîștiguri : 658.276 lei, din care, 
50.115 lei, report !a categoria L
• Astăzi, stmbătâ io decem

brie, este ULTIMA ZI pentru Ju
cărea numerelor favorite la UL
TIMA TRAGERE EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES a anului, 
precum și pentru depunerea bu
letinelor la penultimul concurs 
PRONOSPORT din acest an, care 
— fapt semnficativ, de mare im
portanță are șansa de a-și spori 
fondul de cîștiguri obișnuit cu 
tacă o jumătate de milion de 
lei, sumă reportată de la con
cursul trecut !
• TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES de mtine, dumi
nică. 11' decembrie va avea loc 
in București. in sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, tncepînd 
de la ora 16,30. Aspecte radiodi
fuzate de la extragerea celor 42 
de numere vor fi transmise pe 
programul L la ora 17.30. Nume
rele extrase vor fi transmise și 
în reluare, la ora 22,30 (o dată 
cu rezultatele PRONOSPORT, 
după emisiunea „Panoramic 
Sportiv"), precum șl luni. 12 
decembrie, la ora 8,55. Reamin
tim că, in timpul efectuării ope
rațiunilor de tragere, accesul în 
sală este liber pentru toți cel 
interesați.
• Pe măsură ce înaintăm în 

„Luna cadourilor", ne apropiem 
tot mai mult șl de noul an și 
o dată cu aceasta, și de surprizele 
traditionale pe care A.S. Loto- 
Pronosport e«te ta curs de a Ie 
pregăti în vederea marcării aces
tui eveniment așteptat de marea 
masă a partlclpanților.



ședinja comitetului politic 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

(Urmare din oaa H

acționeze pentru creșterea preo
cupării și răspunderii tuturor 
oamenilor muncii privind bunul 
mers al activității Întreprinde
rilor respective, in calitatea 
lor de proprietari, producători 
și beneficiari nc.nijtociți a tot 
ceea ce se realizează in tara 
noastră.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și aprobat apoi RA
PORTUL CU PRIVIRE LA 
FONDUL DE PAR 1 ICI P ARE A 
OAMENILOR MUNCII LA 
REALIZAREA PRODUCȚIEI. A 
BENEFICIILOR ȘI LA ÎM
PĂRȚIREA BENEFICIILOR.

A fost subliniată — si cu a- 
cest prilej — importanța măsu
rilor adoptate, din inițiativa 
tovarășului Nîcolae Ceausescu, 
in legătură cu plata, in cursul 
lunii decembrie, a 50 la sută 
din fondul de participare a oa

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • Rezultate k^regis- 

trate in grupele sferturilor de fi
nală ale ..Cupei Karaci* : Parti
zan Belgrad — Divarese (Itafia) 
75—71 ; Happoel Tel Aslv — O- 
lympiakos Pireu 141—« : CAI Za
ragoza — B.C. Milano 85—55 ; 
stroitel K!ev — Den Helder (O- 
landa) ®—€5 ; B.C. Malines — 
Steaua Rosie Belgrad »— 
Assubei (Belgia) — Estudiaates 
Madrid M-97 : B.C. Zadar — Jw- 
ventud Badalona 182—84.

Șah 3 îa turneul de la Bei- 
grad. dupâ patru runde conduce 
maestrul iugoslav Hulak. cu 4 
puncte, urmat de Bareev Todor- 
cevlcl, Pigusov. Gabrilo. Wilder — 

3.5 puncte. Petursson Psanis — 
3 ouncte (1) etc Rezultate teh
nice : Bareev — Todorcevici re
miza. Kajdan — Hulak 0—1. Raj- 
kovsld — Polugaevski remizâ. 
Cabrilo — Vesterinen 1—0. Ro- 
man’șin — Rantaneo remiză. • 
Fostul campion mondial. Anatoli 
Karpov, a sosit în Mexic, pentru 
a participa la un turneu ce va 
avea loc la Mazatlan si. in con- 

menilor muncii la realizarea 
producției, a beneficiilor și la 
împărțirea beneficiilor. Astfel, 
în această lună, oamenii muncii 
vor primi, drept participare la 
beneficii, un fond de 1.7 mili
arde lei.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat RAPOR
TUL PRIVIND BALANȚELE 
PRINCIPALELOR PRODUSE 
AGROALIMENTARE DIN RE
COLTA ANULUI 1J88. S-a a- 
preciai că recolta de cereale 
obținută în cursul acestui an. 
care se ridică la peste 30 de 
milioane tone, ca și producțiile 
înregistrate la celelalte culturi, 
asigură buna aprovizionare a 
populației cu. produse agroali- 
roentare. precum si satisfacerea 
neeesaru'm de materii prime 
pentru ecooomia națională.

Comitetul Politie Executiv a 
soipțioaat de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid s de stat.

unuare. la Campionatul Mondial 
de san rapid.

TENIS • La Londra au început 
întrecerile ..Turneului campioni
lor* In proâa de dublu masculin. 
Lată pcdmeie rezultate înregistra
te : Ke£2y £t*erden (Noua Zeelan- 
dă). Jobaa Kriek (S.UUM — 
Jorge tera-w» (Mexic). Todd Wit- 
skxa CS-U-A.) S—l 5-7. 5—5. 6—I: 
Secgra CssaL Ert.i'jo Sanchez 
(Spania) — Ken F*xti Roberto 
Seg^so CS-U-A.) 5—z. 5—7. S—7. 
1—4. 7—4. • Ia sferturile de fi- 
natâ tie competiției feminine pe 
echipe. -Capa Federație;-, ce se 
desflși-arâ la Me2»urse. echipa 
R F. Germania a întrecut cu 1—1 
selecționata Australie!. In partida 
decisivă. Claudia Kohde a cîsti- 
gat cu 1—*. 6—4. 6—1 la Anne 
Minter. In meciul dintre echipele 
U.R.S.S. șl Spaniei. întrerupt din 
cauza ploii, scorul este egal : 1—1. 
Larisa Savcenko a Invins-o cu 
7—4. 6—1 pe Conchita Martinez, 
iar Arantxa Sanchez Vicario a 
Intrecut-o cu 7—6. 6—1 pe Nata
lia Zvereva.

i

Astăzi, la Cardiff, Țara Galilor România

UN MECI DE RUGBY AL MARILOR AMBIȚII 
u

se vorbește mult și frumos des
pre rugbyștii români. (S-au 
prezentat, de exemplu, imagini 
din jocul cu Franța, insistîn- 
du-se asupra fazei eseului cu 
o apreciere a promptitudinii ar
bitrului galez Norling în acor
darea reușitei lui Neaga). Iar 
Enciu Stoica a fost invitat să 
arbitreze vineri seara meciul 
Cardiff — Old Illtydians. în 
privința formulei de începere, o 
singura modificare față de par
tida de la 26 noiembrie : tînă- 
rul (20 ani) Bolilor în locul 
lui Hodorcă, pe una din arlpL 
Galezii au făcut două schim
bări în echipa pe care intențio
nau anterior s-o alinieze. Una, 
forțată, Norster — prezent la 
jocul din 1979 — devenind in
disponibil, apărînd astfel în li
nia a doua Mosley. Cealaltă a 
fost determinată de întîrzierea 
cunoscutului 
convocarea 
determinat 
Hali.

Așa îneît, la ora 14,15 
București 16,15), brigăzii 
gleze de arbitri Bolerwell 
Quinttenton — Howard i se 
alinia echipele :

ȚARA GALILOR : Clement — 
Webb, Hail, Devereux, Diplock 
— Davies, Jones — Collins, P. 
Davies, Bryant — Wakeford, 
Mosley — Young, Watkins, 
Griffiths.

ROMANIA : Toader — Bol- 
dor, Lungu, Fulina, Băcean — 
Ignat, Neaga — Rădulescu, 
Doja, Murariu — Dumitraș, 
Ciorăscu — Dumitrescu, Gh. 
Ion, Leonte. Rezervele ,,15“-lui 
nostru vor fi: Domocoș, Sece- 
leanu, Șugar, O^oîan, Man și 
Vasluianu.

1
Ș CARDIFF, 9 (prin telefon, 
Ș de la trimisul nostru special). 
§ Un ultim punct- de atracție al 

anului internațional rugbystic 
îl constituie jocul-test care a- 
duce față-n față, pe celebra a- 

§ renă Arms Park, reprezentatl- 
vele Țării Galilor și României. 

Ș Un meci socotit de gazde drept 
$ „crucial", cum afirmă negru 
5 pe alb, cu litere de-o șchioapă, 

„Western Mai!- de joi, făcin- 
§ du-se ecoul marilor ambiții 
Ș nutrite aid vizavi de întilnl- 
$ rea de simbâtă. Pentru că me- 

daliata cu bronz de la Cupa 
| Mondială a avut tn ’88 evoluții 
§ contradictorii : a terminat P'-n- 
Ș tru a 22-a oară pe primul loc 
5 In „Turneul celor 5 națiuni"

IN C.C.E. LA VOLEI
(Urmare din oag. i)

Tanța 
Cris- 

Popescu, 
Neculița, Mi reia Bo- 

încurajate de inimosul 
craiovean, mare pasio-

s

decit se credea, cu un joc mo
dem. Universitatea este insă 
botărită să refacă handicapul 
si, printr-o prestație la nivelul 
posibilităților ei. să se califice 
in turul următor. Mirela Zam
fir. Monica Șușman, 
Drăgoi, Ioana Cotoranu, 
tina Buzilă. Liliana 
Mirela 
jescu. 
Public 
nat și cunoscător de volei, pot 
reuși — azi, tn Sala Sporturi
lor. Incepînd de la ora 16 — 
ceea ce și-au propus.

Mai ușoară este, fără îndo
ială, misiunea voleibaliștilor 
de la Steaua, care au cîștigat 
detașat întilnirea de la Bucu
rești cu Hapoel Mateb Asher: 
3—0 (2. 7. 11). Sigur, altfel vor 
evolua gazdele la ele a^asă. 
ipsă contăm mult pe experien
ța și forma campioanei noas
tre, antrenate de G. Bartha și 
V. Dumitrescu. Este mai muit 
ca sigur că Ionesco, Pădurcțu, 
Constantin, Pentelescu, Spînu, 
Dascălu. Șoica, mai tinerH 
Pițigoi, Czcdula dețin toate 
atuurile pentru calificarea îh 
turul următor al importantei 
competiții continentale. 

da egalitate cu Franța), după 
care in vară a cedat la scor 
în Noua Zeelandă, iar în urmă 
cu o lună a cîștigat fără pro
bleme partida cu Samoa de 
Vest. Și se mai simte pretutin
deni dorința de revanșă după 
acel usturător 6—24 de la 
București, înregistrat cu 5 ani 
înainte...

Dar și echipa noastră iși 
pune neascuns speranțe în me- 
riul de simbâtă, convinsă că acum 
are șansa confirmării, după 
ce a arătat o regăsită formă 
de joc, mai ales pe înaintare, 
in compania reprezentativei 
Franței. „E lesne sesizabilă o 
conectare deplină, Impresionan
tă, a «15»-lui român la atmos
fera partidei", remarca un con
frate britanic prezent la unul 
din antrenamentele .tricolori
lor", antrenamente care au de
butat cu „repriza" de exerciții 
fizice de sub comanda prof. 
Florentin Marinescu, au conti
nuat cu lucrul pe comparti
mente (grămada — cu Theodor 
Rădulescu. atacanții — cu 
Gheorghe Nica), treeîndu-se 
apoi la asamblare. Dincolo de 
teren, de ședințele de pregăti
re, aceași preocupare, inimosul 
Dumitraș, de pildă, vrînd me
reu să mal afle cîte ceva des
pre 'adversari. Băieții noștri 
sînt priviți cu interes la tot 
pasul. O fotografie mare a că
pitanului formației. Murariu, 
înconjurat de cîțiva coechi
pieri. a apărut în ziarul națio
nal galez, antrenorul federal 
Dumitru Mihalache și jucăto
rul Rădulescu au răspuns curgă
tor, in engleză, în fața micro
foanelor și camerelor de luat 
vederi de la B.B.C. ; in „The 
Times- șl „South Welsh Echo", 
la T.V. sau Radio se scrie și Geo RAEȚCHI

DISENSIUNE 

centru Ring la 
lotului, ceea ce a 
înlocuirea lui cu

(la 
en-

vor

Al învins, continuă I Al pierdut, continuă I C C t LA BASCHET MASCLIIN

DOUĂ ATITUDINI
1988 n-a fost un an fast pen

tru Martina Navratilova. plnâ 
nu demult p de mai culte 
ori jucâtoarea de tenU .no- 
mârul 1* a lumii. S-a dș*y- 
gat nimic in Maree Șiem. in 
care .s-a plimbat- Steffi 
Graf. învingătoare .a Wim
bledon, Roland Garros si 
Flushing Meadow (șl la 
Melbourne, e drept, dar ope- 
nul Australiei ? cu o ediție In 
urmă, pentru 1988 el avizid sâ 
se dispute in ianuarie 1989), 
ba încă a părăsit prematur 
(din serii) și Ma«:er«ul femi
nin de la New York. In care 
a triumfat o altă reprezen
tantă. a .noului val* Gabrie
la Sabatini. Poate că era Si 
normal ca lucrurile se In
tim ple așa, Unind cont că de 
la prima izbindă de răsunet 
a Martine! (Wimbledon 1973) 
s-a scurs, lată, un deceniu, 
fosta campioană împlinind 
de-acum 32 de ani (n. 18 oc
tombrie 1956). Doar că, tn loc 
să accepte evidența. Navrati
lova e de altă părere, ea de- 
clarînd recent, în cadrul unei 
conferințe de presă, că .1989 
va reînnoda șirul victoriilor 
mele și va demonstra că tot 
eu sînt cea mai outernicâ"! 
Chiar mai mult. Analizînd se
zonul încheiat fără glorie. Na
vratilova a eă«it și .vinova
tul-. conslderînd ?â .dacă 
Tim Gulllksoo (n.n. antreno
rul ei) n-ar fi fost atit de 
acaparat de familie, e sigur 
că rezultatele mele ar fi atins 
o cotă mai înaltă"?! Drept 
urmare, Gullikson a fost în
depărtat din .team" (Navrati
lova are, de regulă, un antu
raj abundent), sarcinile lui 
urmîncT a fi preluate de texa-

nul Craig Kardoa. Castra 
necunoscut In per.netrx teni
sului internațional. Dacă re
nunțarea la Guiliisoa o-a sur
prins. ca pricise M am net fi
ind cunoscute (dupâ Vera 
Sukova. ea a Lucrat cs B_1:« 
Jean King, cu Renee Rimards, 
cu Mike Estep, eu Bandy 
Crawford, cu Virginia Wa.Se. 
cu Nancy Liebermann etc.), a 
surprins frtsâ provorind mdS- 
țioxitaîe șl tristețe, atiturtinra 
et ca In povestea cu paiul din 
OChiul _

Rugat sâ comenteze aceassâ 
luare de poziție, mii vtmed- 
cul Jimmy Connors M de ani 
(la 2 septembrie), dețină torul 
recordului de succese în 
Grand Prix (106). nu s-a sfiit, 
chiar dacă elegant, s-o pună 
la punct pe Navratilova.
„Marty nu vrea să se împace, 
a zis el, cu gtndul că vre
mea noastră a cam trecut si 
că puștoaicele și puștii de 
azi. Infinit mai numeroși de- 
cît pe timpul cînd eu învin
geam prima dată la Wimble
don (n.n. în 1974). ne pot 
bate oricînd și oriunde. Poa
te că nu-s mal talentați. dar 
sînt mai proaspeți șl mai ri
guroși. Și eu continui, dar o 
fac mal ales pentru plăcerea 
jocului, pentru că nu mâ pot 
rupe de vraja lui. Asta e una. 
Iar a spune că sînt pe mal 
departe cel mal tare, e altce
va. Dacă Marty vrea sâ se 
mintă e treaba eL Tn ce mă 
privește, torul e riar".

Două atitudini diferite des
pre tenis și. dacă nu greșim, 
despre viață.

Ovicfiu IOANÎTOAIA

PE M1JÂ Ș| PE ZĂPADĂ

Lumea tenisului mondial se află la una dintre răscrucile sale. I 
se deschid înainte două căi de urmat : cea tradițională. destinele 
sale răminind a fi conduse. In continuare, de Federația Internațio
nală de Tenis, care dorește menținerea sistemului competitions! de 
plnă anim, șl una inovatoare, conform căreia Asociația Tenismeni- 
lor Profesioniști ar dori să pună pe picioare un sistem propriu de 
turnee, scăpat de sub supravegherea iul Phillip e Chatrier și a echi
pei sale, Impunindu-și pretențiile, administrlndu-și veniturile și in- 
staurind un alt mod de colaborare cu sponsorii atit de numeroși in 
tenisul la cel mal Înalt niveL In_ anumite condiții. Înseși turneele 
din Marele Slem ■ 
Si „laternatioaalele' 

și o... l
să nu se mai dispute „Cupa Davls". dar 
introdusă. Ia schimb, o probă pe echipe, 
iară de toată lumea...

Wimbledon. Roland Garros. Flushing Meadow
_____ Australiei — tint tn pericoL Printre acești nori 

palidă rază de soare : se propune ca in anii olimpici
— ‘ In programul J.O. să fie

Idee împărtășită, de astă

„CUPA MONDIALĂ*

§

Sistemul competitions! si ..Cupei Mondiale", aplicat pentru prima 
oarâ acum mai bine de două decenii In schiul alpin (idee gindltă 
si apucată de acest mare animator și comentator al fenomenului 
sportiv care este Serge Lang), clștigă tot mai mult teren. Ultima 
dtodBtlaâ care a îmbrățișat această formă spectaculoasă de între
cere este detismoL (Acum doi ani. și tirul și-a creat prima ..Cupă 
Mn-Mf-a-â-, Încheiată cu o Ena-ă, anul acesta printre participanta 
ia acest ultim act numărindu-se șl românul Sorin Babii. campion 
oftaplc). In programul ..Cupei Mondiale" cicliste figurează 12 în- 
tieeeri. disputate între 18 martie șl 14 octombrie 1989. amănuntele 
finale! urmind a C definitivate, ca șl viitorul ei traseu. Astfel că, 
la momentul de față, toate sporturile indisnduale de Iarnă (cu ex
cepția patinajului artistic), precum șl atletismul, scrima, judoul. 
tiruL boxul chiar tenisul (cu un sistem asemănător) alcătuiesc o 
paietă largă de discipline care pledează pentru ..Cupa Mondială". 
Ee se constituie tn exemple pentru înot, caiac canoe, canotaj, tn 
vederea studierii eventualelor posibilități de a aplica, la rîndul lor. 
xstemuL

PROGRES
s

i

s

Miebeile Mouttoa aleargă Raliul Paris — Dakar cot la cot cu cd 
mu mari pitoti : Pia Cramling șl' Mala Ciburdanidze încurcă multe 
socoteli ta turneele celor mai bund șahiști al lumii ; primele 6 locuri 
tn clasamentul probei individuale de dresaj a Olimpiadei de vară 
®n 1933. inclusiv cele trei medalii olimpice, deci, au revenit tot atîtor 
sportive. în urma lor allnlindu-se toată floarea masculină a probei; 
recordul mondial pe 200 de metri al iul Florence Griffith — 21,34 — 
ar constitui recorduri naționale masculine pentru mal mult de ju
mătate din cele peste 160 dintre țările membre ale IAAF. De altfel, 
toate studiile fiziologice menționează progresul constant al tovară
șelor noastre de viață, dar nu oricum, ci relativ mai rapid decit 
al bărbaților, tn mai toate disciplinele sportive. Dapă istoria va 
continua să se scrie tn aceiași termeni, secolul XXI va consemna, 
oare, primele recorduri mondiale feminine superioare celor ...mas-

Rd. T.

PREGĂTIRILE PENTRU J.O. 

DE LA BARCELONA, 

IN GRAFIC
madrid, s (Agerpres), con

strucțiile și lucrările la bazele 
sportive pentru Jocurile Olimpi
ce din anul 1992. ce vor avea loo 
în orașul spaniol Barcelona, se 

sfășoară tn ritmul prevăzut, a 
declarat un reprezentant al Co
mitetului de organizare a Olim
piadei de vară. Se află In con
strucție un nou velodrom, o sală 
de gimnastică, centrul de cano
taj etc.

ROMÂNIA-PE LOCUL S
O datâ cu cele două puncte ob

ținute de Victoria In fata finlan
dezilor de la Turun Palloseura 
<1—0 la București) și cu califica
rea sa tn optimile de Anală ale 
Cupei U.E.F.A., recompensată cu 
un punct coeficient, fotbalul ro
mânesc a avansat spectaculos tn 
Ierarhia specială alcătuită de or
ganismul european, ureînd acum 
pe locul 9 1 Astfel că. in momen
tul de fată, după rodnica toam
nă din cupele europene, clasa- 
nr.entul intermediar al coeficien
tului U.E.F.A. se prezintă tn fe
lul următor, pe ultimele 5 sezoa
ne (1984'35 — 1988/89) 5

In CLASAMENTUL U.E.F.A.!
1. R.F. Germania 40,807 (4 echi

pe rămase tn cursă, pentru ..pri
măvara europeană") ; 2. Italia 
39.164 (4) ; 2. Spania 38,199 (3) ;

4. U.R.S.S. 31.966 (0) ; 5. Belgia 
29,833 (1) ; 3. Olanda 26,300 (2) ; 
7. Portugalia 25,583 (0) ; 8. Sco
ția 25,200 (1) ;

9. românia 23,300 (3) ; io. Iu
goslavia 22,800 (0) ; 11. Suedia 
22.700 (1), 12. Franța 22,650 (1) ; 
13. Au»'-’’ 21,400 (0) ; 14. R.D.

19,500 (1) ; 15. Ceho-
16,550 (0) ; 16. Ungaria 
;. 17. Grecia 16,416 (0) ;

Fetbal meridiane

13.
Germană 
slovacia
16.500 _____  ____  ... ,
18. Elveția 16,000 (0) ; 19. Dane-

marca 14,999 (1) ; 20. Finlanda
13,664 (0) ; 21. Polonia 13,000 (0) ; 
22. Bulgaria 12.166 (1) ; 23. Tur
cia 9,999 O) :( 24. Anglia 5.428 
(0) ; 25. Albania 8,666 (0) : 27.
Norvegia 6,666 (0) ; 27—28. Cipru 
5.666 (0) și Irlanda de Nord 5.666 
(0) ; 29. Islanda 4,333 (0) ; 30. Ir
landa 2,998 (0) ; 31. Malta 2,666
(0) ; 32. Luxemburg 1,665 (0).

Reamintim că, pentru calcularea 
acestui coeficient, se împarte nu
mărul de puncte cîștlgate (două

26.

Îs victorie, unui ia scor egal, 
netratlndu-se ca atare succesul 
realizat prin lovituri de la 11 me
tri), la care se adaugă cite un 
punct pentru fiecare calificare in 
sferturi de finală, semifinale șl 
finală. Federațiile naționale aflate 
pe primele 3 locuri au dreptul să 
Înscrie 4 echipe tn viitoarea edi
ție a Cupel U.E.F.A., cele de pe 
locurile 4—8 cite 3 echipe, cele 
de pe locurile 9—21 cîte două, iar 
cele de pe pozițiile 22—32 cîte una.
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