
în prezența tovarășului
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NICOLAE CEAUȘESCU

PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI
NATIONAL AL AGRICULTURII, 

INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII 
SI GOSPODĂRIRII APELOR

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceâușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri au 
continuat lucrările Plenarei 
lărgite a Consiliului Național 
al Agriculturii. Industriei Ali
mentare. Silviculturii și Gos
podăririi Apelor.

Tovarășul Nicolae Ceâușescu 
a fost întîmpinat. Ia sosirea în 
sală, cu deosebită însuflețire 
do participanți, care au aclamat 
cu putere pentru partid și 
secretarul său general.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceâușescu, în prezidiu 
au luat loc membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, membrii Bi
roului Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor.

Luînd cuvintul, tovarășul 
Cornel Pacoste, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al Guvernu
lui, președintele Consiliului 
Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii 
si Gospodăririi Apelor a spus : 
„în numele tuturor partîcipan- 
ților. exprim, cu stimă și res
pect, bucuria nemărginită pen
tru prezența la lucrările aces
tui larg și reprezentativ forum 
democratic a celui mai iubit 
fiu al națiunii, genialul strateg 
și ctitor al României moderne, 
de a cărui amplă și prodigioasă 
activitate revoluționară, pusă 
în slujba partidului, țării și 
poporului, sînt legate în mod 
holărîtor prefacerile fără pre
cedent ce au avut loc în patria 
noastră, în anii construcției 
socialiste, erou între eroii 
neamului, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceâușescu.

în cadrul dezbaterilor din 
plen și din secțiuni, am anali
zat aprofundat prevederile pla
nului pe 1989, sarcinile ce re
vin, în acest sens, ministerelor 
și centralelor componente ale 
Consiliului Național și — îndeo
sebi — măsurile și acțiunile ce 
trebuie să le întreprindem cu 
hotărîre în vederea realizării 
exemplare a tuturor indicatori
lor de plan pe anul viitor".

După dezbateri, în cadrul 
cărora au luat cuvintul, în 
plen și în secțiuni, 325 tovarăși.

participanții au aprobat, în 
unanimitate, documentele în
scrise pe ordinea de zi.

Primit cu multă căldură, eu 
ovații si urate, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae. Ceâușescu a fost urmă
rită cu deosebit interes și de
plină aprobare, fiind sublinia
tă, în repetate rînduri. cu vii 
și îndelungi aplauze.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceâușescu, la înche
ierea cuvîntării, tovarășul 
Cornel Pacoste a spus: „în nu
mele tuturor participanților la 
plenară, vă adresăm cele mai 
vii și respectuoase mulțumiri 
pentru grija deosebită pe care 
o acordați înscrierii tot mai 
ferme a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și gos
podăririi apelor pe calea dez
voltării și modernizării, reflec
tată pregnant în analiza profun
dă, multilaterală, pe care ați 
făcut-o în cadrul magistralei 
dumneavoastră cuvîntări, de 
orientările și indicațiile deose
bit de prețioase pe care ni 
le-ați dat și cu acest prilej.

Trăgînd toate învățămintele 
din experiența pozitivă și din de
ficiențele ce s-au manifestat în 
acest an, lucrătorii din agricul
tură, industria alimentară, din 
domeniile contractării și achi
ziționării produselor agricole, 
silviculturii și gospodăririi a- 
pelor se angajează solemn să 
acționeze cu fermitate pentru 
realizarea exemplară a preve
derilor planului, pe anul 1989, 
ridicarea producțiilor la nivelul 
obiectivelor noii revoluții a- 
grarc, asigurînd astfel transpu
nerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XlII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui, pentru a întâmpina cu noi 
și tot mai mari succese cea 
de-a 45-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antii’m- 
perialistă și Congresul al XIV- 
lea al partidului.

Acum, în prag de an nou, vă 
adresăm, dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceâușescu, mult stima
tei tovarășe Elena Ceâușescu, 
urarea de- ani mulți cu sănă
tate, spre binele și fericirea 
poporului, pentru înălțarea 
continuă a scumpei noastre 
patrii, în glorie și măreție, pe 
culmi tot mai înalte de pro
gres și civilizație".
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|în competițiile continentale la handbal (masculin și feminin)

I

I
i

s

8

s

I

s

§

I
§

MECIURI DECISIVE PENTRU CALIFICARE
Duminică, alte cinci echipe românești de handbal vor susține 

meciurile retur in competițiile continentale : STEAUA și MURE
ȘUL TG. MUREȘ — in „Cupa Campionilor Europeni", DINAMO 
BUCUREȘTI și ȘTIINȚA BACAU — în „Cupa Cupelor" și POLI
TEHNICA TIMIȘOARA — în „Cupa I.H.F.".

Victorioase in toate partidele-tur, echipele noastre vor face, 
cu siguranță, totul pentru rezultate care să le asigure accesul 
in etapele următoare ale cupelor europene de handbal.

ARCELIK S.K. ISTANBUL
MUREȘUL TG. MUHEȘ

C.C.E

STEAUA - I. f. KOLDLWG
retur a optimilor de 
competiției continen- 

,Cupa Cam-
Partida 

finală ale 
tale supreme — . 
pionilor Europeni" — aduce fa-* 
țâ in față două echipe .cu nu
me" european — Steaua, mul
tipla noastră campioană, și 
I.F. Holding din Danemarca. 
Cum se știe, elevii antrenori
lor Radu Voina și Ștefan Bir* 
talan au obținut, duminica tre
cută, in deplasare, o frumoasă 
victorie (25—21). avind șanse 
reale de calificare in sferturile 
de finală ale competiției de 
anvergură. Cunoscînd punctele 
forte sau pe cele mai slabe 
ale handbaliștilor danezi., an
trenamentele au căpătat conți
nutul tactic adecvat. Cum era 

o importanță 
culoarelor 

__  __ . semicerc, 
„Acum îi cunoaștem mai bine 
pe handbaliștii de la Holding. 
Deținem prima șansă pentru 
calificare, dar atenția noastră 
și a jucătorilor trebuie să fie 
îndreptată spre un joc pe mă
sura cărții noastre de vizită" 
— declara antrenorul principal, 
pentru ca secundul său să con
tinue: „Avem datoria ca in fa
ța atâtor iubitori ai handbalu
lui din țara noastră și ai noș-

firesc, s-a dat 
crescută închiderii 
de apărare pe

(Danemarca)
steliștilor, in special, fă 
un joc de cea mai bună

tri, ai 
oferim 
calitate. Numai atunci vom fi 
pe deplin satisfăcuți".

Meciul va avea loc dumini
că după-amiază, de la ora 17, 
in Sala Rapid 
de arbitrii
Buchda (R.D.

și va fi condus 
Rauchfuss 

Germană).

Mihail VESA

«i

ISTANBUL, 16 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru special). 
Formația feminină de handbal 
Mureșul Tg. Mureș va susține 
duminică, la ora 16, in sala de 
sport „Baglarbași", partida re
tur cu Arcelik Spor Hulubii 
din localitate, din cadrul pri
mului tur al „Cupei Campio
nilor Europeni". Sportivele 
noastre s-au bucurat de o pri
mire călduroasă din partea 
gazdelor.

Antrenorii Gheorghe lonescu 
și Valentin Pop au și efectuat 
două antrenamente „tari", ig- 
norînd scorul (37—5) cu care

Mircea COSTEA

(Continuare tn naa a 4-a'.

IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Ieri, la Zurich, sortii au decis adversarele formațiilor 

românești in sferturile de finală ale cupelor europene 
La fotbal (primele echipe sînt gazde in partidele tur) :

C.CE. :

I.F.K. GOTEBORG - STEAUA
Cupa Cupelor :

DINAMO - SAMPDORIA GENOVA
Cupa U.E.F.A. :

în 
care 
plet

VICTORIA - DYNAMO DRESDA
pagina a IV-a. cărțile de vizită ale partenerelor cu 
vor juca echipele noastre, precum și programul cont
ai meciurilor care se vor disputa la 1 si 15 martie.

începind de astâzi START ÎN „PRIMA RECREAȚIE44

A ANULUI ȘCOLAR Șl UNIVERSITAR
• Vacanța de iarnă, minunat prilej pentru practicarea 
sportului de masă 9 La ordinea zilei — întrecerile din 
cadrul Daciadei • Tabere speciale pentru pionieri, 

elevi și studenți
începe 

elevilor 
„prima recreație" din acest an 
de învățămînt. Debutează încu
rajator, adică cu promisiuni 
pentru ninsori abundente — 
mai ales la munte — care să 
justifice, într-un fel. caracte
ristica acestei vacanțe btneve-

vacanța de iarnă a 
și studenților. Este

nite. după un trimesli-u rodnic 
de învățătură, de activități 
practice și — ca in foarte mul
te cazuri — sportive.

Sportul rămine. in continu
are, in centrul atenției tine
retului studios, in principal 
prin suita de concursuri și

neanu, directorul acestei uni
tăți sportive din orașul dc sub 
Timpa, „în plan organizatoric 
va fi ireproșabilă..." Cunoscînd 
capacitatea organizatorică a 
gazdelor, nu încape nici un 
dubiu că așa va fi.

în paralel cu bogata agendă 
sportivă de vacanță, proprie 
aproape fiecărei unități de în- 
vățămint (mai ales acelora pe 
lingă care vor funcționa clu
buri ad-hoc — cele care dis
pun de condițiile necesare),

„NE-AM PROPUS SĂ ÎNMULȚIM CU DOI
VOLUMUL SI INTENSITATEA PREGĂTIRILOR"

«4

afirmă secretarul responsabil al
F.R. Schi-Biatlon - Bob-Sanie, ȘTEFAN SAVA ie Kg X*

V ' •

— Pentru început SV-am ru
ga să dezvoltați tema calenda
rului compctițional intern al 
federației, dincolo de ceea ce 
putem citi în programul oficial 
anunțat.

— Referitor la paleta com- 
petițională pot să vă spun că 
probele Campionatelor Națio
nale au fost înmulțite, diversi
ficate, în funcție de cele re
cent apărute, sau posibil să a- 
pară, în programul J.O. si al 
„mondialelor". Astfel, la sclu 
alpin vom insista pe slalomul 
super-uriaș, la fond îșl va face 
apariția proba feminină de 30 
kilometri, iar ștafetele vor a- 
vea primele două schimburi în 
tehnica așa-numită clasică, 
schimburile' 3—4 evoluînd în 
tehnică liberă. Experimental 
vom introduce în campionatele 
țării și biatlonul*. feminin. Să

menționăm, de asemenea, fap
tul că la Campionatele Națio
nale de schi alpin și sanie vom 
recurge la limitări numerice 
de participare, în sensul că pri
ma manșă va fi deschisă tutu
ror, dar, în cea de-a doua vor 
avea acces doar sportivii care 
au îndeplinit un anume barem 
valoric. în fine, e de consem
nat și aspectul generalizării 
„Cupei României" la schi alpin, 
un clasament general cu adi- 
țiune de puncte după modelul 
„Cupei Mondiale FIS", în care 
se vor însuma toate competi- 
tițiile unui sezon și al cărui 
cîștigător va avea dreptul la a- 
ceeași clasificare sportivă cu 
învingătorul Campionatului Na
țional.

— Anul trecut nu s-a dispu
tat proba de coborîre a schiu
lui alpin, probă de asemenea

olimpică, și în care unii spe
cialiști afirmă că am avea șan
se mai mari de afirmare decit 
la slalomuri. Ce intenții exis
tă anul acesta 1

— Din păcate nici anul aces
ta nu vom putea programa 
proba de coborîre ; nu avem o 
pîrtie corespunzătoare, care să 
ofere garanția eliminării riscu
lui de accidente, acesta-i ade
vărul. Dar, repet, vom „plusa" 
proba de „Super G“, relativ a- 
propiată ca specific de cea de 
coborîre.

— Ce noutăți metodologice, 
de selecție și pregătire, ar in
tra în discuție?

Sorin SATMARI

(Continuare in pag 2—3)

Pirtiile stațiunii montane Voineasa vor fi din nou ’populate de 
cei mai tineri iubitori ai sporturilor de iarnă

Foto : Nicolae PROFIR

competiții dedicate aniversării 
a 41 de ani de la proclamarea 
Republicii, întreceri care se 
desfășoară sub genericul Dacia
dei. Peste tot in țară. în scoli 
și facultăți, au fost inițiate a- 
semenea întreceri — la unele 
startul a fost dat chiar Ia în
ceputul acestei luni — care se 
vor finaliza pînă la 30 decem
brie. Și tot in vacanța de iar
nă se va consuma și „ultimul 
act" al unei îndrăgite oompeti- 
ții — Cupa Cluburilor Sportive 
Școlare la șah, întrecere a că
rei gazdă va fi C.S.Ș. Brașovia 
(21—25 XII) și pe care, cum 
ne-a asigurat prof. I. Vulcă-

sportul va fi prezent în nume
roasele tabere organizate pen
tru elevi și studenți, în cela 
mai pitorești zone ale patriei.

Pentru pionieri, de pildă, cu
noscuta așezare montană vil- 
ceană VOINEASA va fi locul 
de popas pentru peste 1500 
de purtători ai cravatei roșii 
din întreaga țară. Printre el, și 
„speranțele olimpice", cei a- 
proape 200 de copii care mani
festă o vocație reală pentru 
sportul de performanță, atlețl

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)



CÎTEVA SUCCESE ȘI... REȚETA LOR Mline,

ÎNTRECERI TRADIȚIONALE
Mijloc de decembrie, cu numeroase acțiuni și competiții 

sportive, care — să spunem așa — întregesc pe zi ce trece 
etapa de masă a Daciadei. Unele, programate în această 
sâptămînă, își anunță astăzi cîștigătorii, ea, de pildă, tradi
ționala „Cupă Nivea" la volei, rezervată juniorilor. Altele 
îi vor face cunoscuți miine, la fine de concurs, după cum 
cele mai multe, toate integrate seriei bogate ale „Cupei 
30 Decembrie", îi vor desemna în prag de An Nou.

De altfel, întrecerile dotate cu trofeul menționat do
mină filele agendei sportive a acestui sfîrșiț de an, în 
toate localitățile țării. Dar să venim cu argumente con
crete, începind cu Capitala. Duminică, pe stadionul Urbis 
din sectorul 6, de la ora 9.30, se vor da, succesiv, startu
rile în cele nu mai puțin de 11 „serii", echivalente cu tot 
atîtea categorii de vîrstă, din „Crosul 39 Decembrie", 
participanții fiind elevi, oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții, precum șl veterani. în fiecare sector 
bucureștean continuă alte concursuri, diferențiate pe 
sporturi, în urma întrecerilor de astăzi ți mHr.e realizîn- 
du-se „etapa- calificărilor per.tru faza penultimă sau ul
timă a fiecăreia dintre competițiile dedicate Zilei Republicii.

Acțiuni sportive de masă asemănătoare au Ioc, sîmbătă și 
duminică, și in județe. Pe meleaguri brașovene, la Rupea, 
spre exemplu, „Cupa 30 Decembrie* reunește practicanțî 
ai șahului, popicelor și tenisului de masă. Aceleași dis
cipline figurează și în întrecerile de astăzi și mfine de 
la Slatina. în județul Prahova, duminică, la Vălenii de 
Munte, Mizii ți Pîopeni, sînt programate concursuri de 
orientare turistică, cros, sah ți tenis de masă, in timp ce 
prin părțile Sucevei, mai precis la Cîmpulung Moldove
nesc, schiorii alpini din eșalonul elevilor își vor încerca 
puterile și „pregătirea la zi" In așa-numita „Cupă a 
primei zăpezi".

E firesc ca unul din rolurile 
asociațiilor sportive să fie și 
aoela de a descoperi noi talen
te destinate performanței.

Un exemplu concludent (prin
tre multe altele) aste cei al a- 
sociațiel sportive Voința Plo
iești, care se impune tot mai 

a 
mai 
fost 
mal 

cu 
pri-

pregnant în viața sportivă 
județului și a țării. Cea 
bună dovadă : anul 1988 a 
pentru Voința anul cel 
bogat In realizări, vitrina 
trofee fiind completată, cu 
lejul diferitelor campionate 
naționale, cu trei locuri tatii 
(box, ciclism și modelism), trei 
locuri doi (ciclism, modelism și 
popice) șl un loc trei (box). 
Pentru asociația sportivă a 
cooperatorilor meșieșugari din 
Ploiești, toate aceste succese 
»u dus la o tporire a aspira
țiilor. o altă justificare con- 
stînd In aceea că „valul" de 
tineri ce vine din urmă capătă 
valoare pe zl ce trece. Dar 
iată-1 pe .Rureolații" anului șl, 
ea ua Imbold, să-l punem a- 
Jăturf de ei și pe cel din schim
bi de mline — box : Petre 
Tudor «i Leonard Baltaj, .spe
ranța* ntimîndu-se Leonard 
Nlcolae ; ciclism : Marian Țîr- 
lea (de curînd la clubul Steaua 
București, pentru satisfacerea 
stagiului militar), alături de el 
pedaUnd, aproape de plutonul

fruntaș, juniorii Bănuț Tudor, 
Gabriel poenaru și Nicușor 
Panaitescu ; modelism • ași ai 
velierelor liber lansate aint 
Ionel Ivan și Nicolae Tudor, 
Iar în plină ascensiune la tele
ghidate, Constantin Sima ; po
pice t aici remarcăm întreaga 
echipă feminină, care, de mai

însemnări de la

Voința Ploiești

pro-

VOLUMUL Șl
(Urmare din pag- l)

INTENSITATEA PREGĂTIRILOR

— Ca idee de bază vă rog 
să rețineți hotărîrea federației 
noastre, a tehnicienilor de la 
loturile naționale și centrele 
de pregătire olimpică, de a 
dubla volumul și intensitatea 
efortului. Și, mai ales, seriozi
tatea în pregătire și în afara 
ei, fiindcă altminteri toate stră
daniile sînt zadarnice. împreu
nă cu Centrul de Cercetări 
Științifice al C.N.E.F.S., cu 
Centrul de Medicină Sportivă, 
tocmai pornind de la acești pa
rametri sensibil crescuți, am 
modernizat conținutul planuri
lor de pregătire. în plan orga
nizatoric sînt de notat reorga
nizarea activității la centrul 
de pregătire olimpică pentru 
schi-fond de la Vatra Dornei, 
ca și intenția de a deschide cit 
mai curînd centre de pregătire 
pentru sanie la Sărmaș, pentru 
schi alpin în Parîng și pentru 
sărituri și combinată nordică 
la Predeal. S-au prevăzut teste 
valorice pentru conturarea u- 
nor loturi olimpice competiti
ve în perspectiva J.O. 1992 și 
1994, căci trebuie să o spunem, 
acesta este obiectivul declarat 
— afirmarea disciplinelor noas
tre în cea mai mare competi
ție a sportului amator.

— în ecuația reușitei, în a- 
fara volumului ridicat dc pre
gătiri s-ar părea că Ia fel de 
necesară este și experiența In
ternațională, contactul cu marii 
sportivi ai lumii...

— Sezonul care se apropie 
are numeroase asemenea pri
lejuri pentru cel ce vor fi re
prezentanții noștri: in afara 
concursurilor internaționale ale 
României, pe care Ie vom or
ganiza la toate cele patru dis
cipline, sînt de menționat 
Jocurile Mondiale Universitare 
(Sofia, în prima jumătate a 
lunii martie 1989), unde inten
ționăm să avem o participare 
substanțială, Campionatele Mon
diale de fond junioare (Norve
gia, tot luna martie), Campio
natele Mondiale de bob — Ju
niori (ianuarie, Elveția), Deci, 
tot atîtea prilejuri de îmbogă
țire sensibilă a experienței, 
dar, sperăm noi, și de afirma
re a sporturilor 'noastre de 
iarnă.

— Baza materială pare a ti 
în continuă ameliorare.

— Exact, ceea ce ne ajută 
imens în muncă. Cu sprijinul 
Ministerului Apărării Naționa
le, prin A.S.A. Brașov, s-a ter
minat de curînd construcția 
trambulinei de 70 m de la Pre
deal, competițiile ce se vor or
ganiza acolo constituind încă • 
un punct de atracție al splen
didei stațiuni. Despre noua 
pirtie de sanie de la Sărmaș 
s-a mai scris • • - ~ - -
tul", nu lns£ și despre noile 
trasee de schi fond de la Va
tra Dornei.

— Dar echipamentul ? Cînd- 
va constituia o problemă foar
te spinoasă.

— Nu putem spune nici a- 
cum că i-a rezolvat în între
gime. Dar s-au . ut mari pași

chiar în „Spor-

înainte: întreprinderea de la 
Reghin a început să livreze 
schiuri șl sănii pentru copii, 
pe care se va concura la toate 
întrecerile Interne rezervate a- 
cestel categorii de vîrstă. Și 
sperăm ca în continuare, cu 
sprijinul specialiștilor de la 
Reghin, să putem diversifica și 
îmbunătăți materialul de con
curs. Ne străduim să găsim c 
soluție pentru realizarea în 
țară a unei Instalații de produ
cere a zăpezii artificiale, ca și 
a unei mașini de bătătorit ză
pada. Nu sînt lucruri deose
bit de complicate, s-au făcut 
deja unele începuturi, poate 
anul acesta le vom vedea ma
terializate.

Rubrica noastră „Cerceta
rea . și producția în slujba per
formanței^ v-ar putea sta la 
dispoziție. Cine știe, poate că 
unindu-ne eforturile vom găsi 
o soluție — în orice caz me
rită încercat...

— Primim bucuroși, vorba 
ceea, unde-s doi puterea 
crește !

— Și noi ne-am bucura ne
spus- ca puterea schiului româ
nesc să crească mult în anii 
ce vin, ca și a bobului, ca și 
a săniei și evident să strălu
cească la Olimpiade. De aceea, 
vom urmări cu toată atenția 
Înmulțirea cu doi pe care o a- 
nunțați, și pc care, de altfel, 
am ales-o drept titlu al arti
colului de azi. Socotind aceas
tă înmulțire drept esențială, și 
tocmai de aceea așteptînd cu 
mare interes rezultatul ei...

mulți ani, se află printre 
tagonistele Diviziei A,

însă munca susținută a an
trenorilor de aici (Râul ~~ 
mia la box, Vasile Ionescu la 
ciclism, Eugen Chițu la mode
lism și Eleonora Ion la popice, 
ca și aoeea a celorlalți acti
viști ai asociației) nu se limi
tează numai la marea perfor
manță. în centrul atenției se 
află și acțiunile sportive de 
masă (34 în acest an cu 3 600 
de participant) concretizate 
prin diferite competiții oma
giale, festivaluri ori „duminici 
cultural-sportive", în cadrul 
cărora au avut Joc, Intre altele, 
întreceri de cros, șah, popice, 
tenia, handbal și fotbal. Pași 
importanți s-au făcut și Jn do
meniul gimnasticii la locul de 
muncă, practicată în prezent 
în 21 de secții ale cooperației, 
de către pește 2 300 de lucră
tori. Am evidenția aici, pentru

Ere-

rezultate deosebite, Cooperati
va „Textila" (instructori Da
niel Coman $i Lucia Buzca) jl 
Unitatea 7 de broderie (in
structor Vasil® Gherghina). 
Un domeniu mai nou. dar cu 
„priză" tot mal mare, 11 con
stituie gimnastica aerobică, 
înființat încă din anul 1980, 
centrul cu specific de aici 
(cursurile sînt conduse de pro
fesorul Crisliaa Georgescu) 
este.., suprasolicitat. Cineva 
din anturajul Voinței remarca 
faptul că „profesorul Geor
gescu parcă ar avea un mag
net cu care își atrage elevii la 
cursuri". Bunăoară, soții Clara 
șl Vicențic Ioviță, lor alătu- 
rîndu-li-se și Doina Andreescu, 
n-au părăsit cursurile încă de 
la înființarea lor I

Iată, deci, că la Voința Plo
iești viața sportivă are o in
tensitate creseîndă, tinzînd 
spre polivalență. Secretarul a- 
sociației, Ion Cruceru, de 15 
ani in funcție, a ținut să com
pleteze î „Știți, colegii mei de 
la celelalte asociații din județ 
mă întreabă care este secretul 
performanțelor de la Voința. 
Eu le spun mereu că nu este 
nici un secret. Dacă muncești 
flră preget, dacă știi să-ți a- 
propii sportivii, să fii mereu 
lingă ei, dacă ai un colectiv 
de antrenori bine pregătit pro
fesional, -"rețeta» este... com
pletă, iar o dată pusă in prac- 

.tică, rezultatele nu vor Întâr
zia să vină. Noi deja ne gin- 
dim la altele și mai bune", 
în ceea ce ne privește, sîntem 
eigurl că vor veni.

Ion PANA, coresp.

START IN „PRIMA RECREAȚIE"
(Urmare din pag, 1)

șl gimnaști, jucători de tenis 
și tenis de masă etc. Dar la 
Voineasa „sportul — schiul și 
săniușul in principal — va ti 
nelipsit din programul fiecărui 
pionier", cum ne asigură prof. 
Vasile Trif, din comisia de re
sort a Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor. In a- 
celași timp, Mihai Stănilescu, 
director al rețelei de turism 
din sus-menționata stațiune, 
ne-a dat de înțeles că „pregă
tirile pentru primirea micilor 
oaspeți sînt încheiate de multă 
vreme...*

Alți copii și tineri — peste 
1600 — vor face popas în ta
berele organizate de Ministerul 
Educației și învățămîntului. 
cele centralizate si în care sînt 
așteptați, începind chiar
această seară, elevii cu me
rite recunoscute în sport, vi
itori performeri. O răsplată 
pentru munca desfășurată, dar 
și posibilitatea de â-și contă, 
nua pregătirea sportivă. Prof. 
Toma Prădatu a fost in măsu
ră să ne prezinte succint re
țeaua aoestor tabere: la RUS
CA (18 km de Vatra Dornei) 
se vor afla 80 de gimnaști 
(director de tabără, prof. C.

din
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BASCHET. FESTIVITATE. A-tanoeferă 
emoționantă duminică, In sala Olimpia din 
Oapltală, cu prilejul festivității de retrage
re din activitatea competlțlonală a fostei 
Internationale Măndfca CTubănean-SipOș. 
ta decurs de 14 ani fa debutat ta 1*72, la 
Dej, sub îndrumarea antrenorului Petre 
Stăvoriu), apreciata sportivă a avut evolu
ții remarcabile In formații de club (a fă
cut parte din echipe Universitatea Ciuj- 
Nhpoca, victorioasă ta ediția 1981 a Campio
natului Național), la lotul național, precum 
si ta selecționata studențească a țării, 
câștigătoare a medaliilor ds argint (Edmon
ton, 1*83) șl de bronz (București, 1931) ale 
Universiadelor respective. După ce a deve
nit (Ia duj-Napoca) profesoară de educație 
fizică, Măndlca Ciubăncan-slpoț s-a transfe
rat la Olimpia, unde a țl rămas ca antre- 
noare. Căsătorită (tot cu un baschetbalist. 
Dan Slpoș de Ia Rapid), mamă a unei fe
tițe de 3 ani. Conducătorii clubului 
sportiv Otbmpla, colegele de echi
pă șl mulți Iubitori al baschetului au feli
citat o DAOrtru rodnica activitate depusă si 
i-au urat succes ta viitoarea sa tndeletnici- 

tostă tataia acestor

reușit să obțină 930 șl 936 p d. ocuptad lo
cul 5 ta clasamentul general. în aceste con
diții, rezultatele clujanulul au și o valoare 
morală, ft AUTOMATELE celor patru piste 
ale arenei Voința Tg. Mur?ș au funcționat 
ireproșabil atît ta întrecerile seniorilor, cit 
ș! ta ede ale juniorilor, ’ele fiind bine puse 
19 punct de electronistul Horia Macarie, 
care nu a părăsit sala nici un moment de-a 
lungul concursului, pentru a interveni la o 
eventuală defecțiune, a NU AM FOST 
SCUTIȚI de greșeli ale arbitrilor secunzi, 
care au creat Justificate nemulțumiri in 
tribune, „principalul" Ferdinand Popescu 
(București) avtnd scuza că erorile respec
tive B-su produs In timp ce ei se afla... Ia 
o țigară. (TR. I.)

lot, firește), oare au răspuns prezent ori 
de cite ori naționala a avut nevoie de 
sparring rpartnerl. Ca și antrenorii Ad. Ma- 
teescu, R. Durbae, Al. Achirn, M. Paras- 
chlv. • PENTRU jucătorul Nica, amintirea 
cea mai de preț rămlne jocul din 1974 eu 
Franța, cînd ei a fost căpitanul unei echi
pe care a Înscris trei eseuri. Pentru ; 
norul Gheorghe Nlca, memorabilă 
„întotdeauna" marea victorie de pe 
Park... • ACUM NOUA ANI, Enciu 
era titular al naționalei care reușea 
marcabilă prestație pe celebra arenă 
Tara Galilor. Acum, el a apărut din nou 
pe un gazon de Ia Arms Park, dar ta cali
tate de arbitru t a condus la centru me
ciul Cardiff Athletic XV — Old Ettydlan 
(teamul fostului căpitan al echipei engleze, 
John Scott), in timpul căruia a fost.„ în
curajat da actualii tricolori. După joc, Iul 
Emil 1 s-a întocmit, de către reputațl spe
cialiști ta materie, o foaie de observare, 
cuprinzlnd nu mal puțin de zece rubrici. 
Notele ? Să vă destăinuim mai bine totalul 
primit — 100. Adică, maximum posibil ! 
(G.R.)
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înBălan). Elevii specializați _
lupte (libere și greco-romane) 
vor urca la BUCȘOAIĂ — 
Frasin, circa 300 (prof. M. Io
nescu). Pentru atleți, taberele 
au fost fixate la ROMAN 
(prof. I. Voga), CAPRIOARA 
— Dîmbovița (prof. I. Pândele) 
și CÎMPULUNG MUSCEL 
(prof. C. Slaicu). în total, pes
te 500 de elevi și eleve, 3a 
care se adaugă alți 165 în ta
băra de 3a BAIA MARE (prof. 
Gh. Cordea). Tabere specifice 
sezonului alb vor funcționa la 
HOMOROD — Harghita (prof. 
S. Marton) cu 140 de elevi, VA
TRA DORNEI (prof. V. Chirî- 
luș) ou 90 elevi, PREDEAL 
(prof. I. Șutcu) cu 90 de elevi 
și PARÎNG — cabana I.E.F.S. 
(prof. N. Apostol) cu 100 de 
elevi. O tabără cu un profil 
mai... eterogen (atletism, ca- 
iac-canoe, fotbaJ, canotaj aca
demic, lupte) a fost stabilită 
la BUCȘANI — Dîmbovița, «

km <l<^| 
GeorgesW
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POPICE. NOUL
Vasia Donos (34 ani, 
comuna Broștecil, Jud. a im
șl simplu Imbatabil ta cete două manșe, ta 
cart a obținut, de fiecare dată, performan
țe de excepție : 978 p d (record egalat al 
sălii Voința din Tg. Mureș) ta prelimina
rii șl 99(2 p d ta turneul final, dobîndind 
cu brio pr'imul său titlu la individual. ft 
DEȘI DUMINICA, ta uîilma etapă a turului 
Diviziei A. niu a putut Juca integral ta e- 
chSpa «a C.F.R Cluj -Napoca, Hind bolnav, 
fostul campion mondial ruliu Bice s-a pre
zentat marți la finalele de la Tg. Mureș, 
unde — deji eo o sciatică mai veche — a

CAMPION ai țării, 
lăcătuș la mina <Bn 
Suceava), a io st pur

RUi Y. DACA majoritatea pronosticu
rilor se Îndreptau către echipa Țării Gali
lor, au mai fost șl specialiști care au an
ticipat poslblltfl succes românesc, stmbătă. 
la Cardiff. în riadul acestora (puțini la 
număr) s-au aflat Cornel Cristăchescu, har
nicul activist al F.R.R., Ion Vasilică, cu
noscutul arbitru, șl George Vulpe, un mare 
lubftor (șl susținător) al sportului ta gen?- 
rat. • APROPO DE pronosticuri, să notăm 
e* antrenorul Theodor Răduteseu le-a spus 
elevilor săi 1 „Vom conduce cu 9—0“, Șl... 
*u condus 1 ft LA ÎNTREBĂRILE cititori
lor Fierea Gabriel, «Un București, și 
Alexandru Codea, din Constanța, precizăm, 
tacă o dată, că. la rugby, joc-test (cum a 
fost cazul stmbătă) nu Înseamnă Joc 
amical, ta Înțelesul dta alte sporturi. Nu 
toate tattlnirile internaționale au caracter 
de test, după cum reamintim că pe plan 
mondial jocul eu balonul oval nu a avut, 
plnă anul trecut, o competiție anume. Chiar 
„Turneul celor cinci națiuni" se află mai 
degrabă sub semnul tradiției, partidele dis
putate ta cadrul său avtad tot caracter 
de... test. • O VORBA bună merită șl 
jucătorii de la Steaua (alții decSt cel din

VOLEI. ÎNAINTEA PARTIDEI DIN 
C.C.E. dintre Universitatea C.F.R. Craiova 
și Post S.V. Viena existau destui sceptici 
în tabăra craioveană. Să bați cu 3—0, dar 
adversara să nu facă mai mult de 31 pun
cte, părea, într-adevăr, foarte greu, ft 
INFORMAȚIILE dinaintea partidei — de
loc liniștitoare : clubul vienez are două e- 
chipe de fete, ocupantele locurilor I și U în 
campionatul austriac ; prima formație, ad
versara campione! noastre. eîștigase toats 
cele 14 partide susținute, fără să fi pierdut 
vreun set ; ta eehiDă — o jucătoare asiati
că, șl două cehoslovace ; media de înălți
me : 1,85. ft VOLEIBALISTELE Craiovel
au reușit, cu toate acestea, să se califice 
ta turul rH al competiției continentale. 
Cum 7 Jucînd foarte, foarte frumos, în vi
teză, modem. Prin evoluția lor, studentele 
cnaiovene nu și-au lăsat, efectiv, adivsrsa- 
rele să respire. Merite speciale : Mirela 
Bojescu, abia revenită în sport după con
cediul post-natal, și Ioana Cotoranu. Lor 
le-a reușit totul, ta ambele faze ale jocu
lui (M.FR.)
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Excrcițiul nr. 1. Din po
ziția stlnd cu mîinile la 
șold: 1—4. Rotarea amplă a 
trunchiului începind 
stînga ; 5—8. Aceeași 
care dreapta
timpi).

Ex.-, 2. Stind depărtați 
-2." îndoirea trunchiului 

înainte, cu relaxarea brațe
lor; 3—4. Extensia trunchiu
lui și a capului, cu mîinile 
pe șold (4X4).

Ex. 3. Stînd depărtat 
trunchiul aplecat înainte, 
brațele lateral: 1. îndoirea 
răsucită a trunchiului spre 
stingă; 2. Aceeași mișcare 
spre dreapta (8X2).

Ex. 4. 
sprijinite 
canea 
către j 
3—4. Aci 
clorul dl

Ex. 6. 
pe genu 
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Campionatul speranțelor

DINAMO-CU UN PUNCTAJ FOARTE BUN...

E

OR
balul do

lt de săp- 
nostru in- 

rea sfertu- 
le „Cupei 
ciparea e- 
care și-au 

evolua în 
îtițlei, după 
e ce au a- 
iraiova, Pj- 
dar, mîine, 
’runte ale 

(alte două 
Mureș șl 

iate In cu- 
avea pri- 

22 decem- 
în cadrul 

1 lirmînd a 
nbrie. Iată

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

PRIMELE DECLARAȚII DIN TABERELE NOASTRE
Ca totdeauna, la puține momente după tragerea la sorți și 

după ce telexurile au comunicat decizia lor, l-am contactat, te
lefonic, pe reprezentanții cluburilor românești angajate In etapa 
sferturilor de finală ale cupelor continentale. Bineînțeles câ 
am dorit să aflăm părerile lor asupra viitoarelor partenere dia 
meciurile de la 1 și 15 martie.

C. DĂNILESCU (STEAUA): „ABORDAM CU SERIOZI
TATE MECIURILE CU GOTEBORG"
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Interlocutorul nostru privind 
viitorul adversar al campioa
nei României este Constantin 
Dănilescu, șeful secției de fot
bal a clubului Steaua. L-an 
întrebat firește, mai întii, ee 
crede despre echipa suedeză 
GOteborg. „întilnim u«a din
tre cele mai renumite echipe 
ale Suediei. Este suficient să 
amintesc că are la activ două 
victorii supreme in 
U.E.F.A. Dar nu doar 
performanțe vorbesc 
cota fotbalului din țara 
navă. Să nu uităm că, 
zonul recent încheiat, ___
zentativa Suediei a terminat la 
egalitate cu cea a Angliei, pe 
Wembley. După cum, tot in se
zonul la care mă refer, cel 
din toamnă, Goteborg a par
curs fără înfrîngere cele deuă 
igururi din Cupa Campionilor 
Europeni in care * avut ea ad
versare pe campioanele Cipru
lui ți Albaniei. Se Înțelege, 
deci, că, asa cum am procedat

întotdeauna, vom aborda cu 
toată seriozitatea, dar și cu 
toată Încrederea dubla manșă 
eu redutabila formație din 
Gdțeborg*.

în privința echipei noastre. 
Constantin Dănilescu a ținut să

sublinieze că... „Pregătiriie vor 
demara tn primele zile ale lui 
ianuarie, speri nd ea întregul 
lot să fie refăcut după atît de 
solicitantul sezon 1988. Ca tot
deauna. vom pune accentul, pe 
perioada acumulărilor fizice, 
după rare seria de partide de 
verificare, eu adversari cit 
mai puternici, va urmări adu- 
eerea echipei noastre intr-o 
formă cit mai bună pină Ia 
1 martie, data primului 
din deplasare.
Sintem încredințați că 
se va număra printre 
nalisteie ediției 1989 a 
Campionilor Europeni".

joc.
Goteborg. 
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VOM DEMONSTRA VA-V. IANUL (DINAMO): „NE 
LOAREA ÎN FAȚA UNUI ADVERSAR DE CLASĂ

Despre Sampdoria. adversara 
echipei Dinamo, in „sferturile" 
Cupei Cupelor, am stat de vor
bă, telefonic, cu Vasile 
nul, președintele secției 
fotbal. „Sortii ne-au hărăzit 
adversar de primă mărime, 
adversar greu, cu jucători

ia
de 
un 
Un 
de 

marcă, din rindurile căruia ii 
pot aminti pe internaționalii 
din peninsulă Mancini, Viaîli, 
Dossena ți Vierchowod, pe 
spaniolul Victor și pe brazilia
nul Cerezo. O formație cu

R. MATEI (Victoria): „ECHIPA NOASTRĂ RĂMlNE 
ÎNCREZĂTOARE"

De la asociația Victoria, pri
mele impresii le-am primit de 
la vicepreședintele Radu Ma
tei : „Desigur că Dynamo Dres
da nu reprezintă ce] mal ușor 
adversar din urna de Ia ZQ- 
rich, Dynamo Dresda este o 
ambasadoare reputată a fotba
lului din R.D. Germană, care 
impresionează, se știe, prin vi
teză, Putere fizică și pregătire 
atletică. Toate aceste calități 
au ajutat-o să zdrobească, a- 
cesta e cuvintfui, să zdrobească, 
o formație mai bine cotată, 
A.S. Roma, in optimile de fi
nală ale competiției, pe care 
au eliminat-o după 2—0 la 
Dresda și... 2—0, Ia Roma. Pe 
viitoarea noastră adversară o 
recomandă *^i calitatea de cam
pioană de toamnă a R.D. Ger
mane, ca term in i nd turul cu

un

un avans substanțial, de 
8 puncte. Ceea ee nu înseamnă 
eă echipa noastră resimte vre
un complex in fața acestor ar
gumente ale oaspeților noștri 
din prima manșă. Victoria nu 
se poate abate de ia ascensiu
nea deosebită a fotbalului ro
mânesc din acest sezon. Califi
carea in semifinale ni se pare 
nu numai onorantă, dar și 
perfect posibilă. Ne vom face 
datoria față de fotbalul româ
nesc, pregătind Ia cel mai 
înalt nivel viitoarele noastre 
meciuri din Cupa U.E.F.A. O 
pregătire exemplară, dublată 
de dăruirea și voința, recunos
cute, ale jucătorilor noștri, nu 
ne poate duce decît la succes. 
Victoria rămine încrezătoare 
intr-o nouă izbîndă !“.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Ttrel jucători din Divizia A, 

care s-au „evidențiat- Intr-un 
mod sp trial, im ultimele meciuri 
de campionat, incit a trebuit să 
H se arate cartonașul roșu, au 
fost sancționați, Joi, de Comisia de disciplină. Astfel, pentru faul
turi repetate, în meciul eu 
F.C.M. Brașov, Pin tea (A.S.A. 
Tg. Mureș) a fost suspenda* pe 
O etapă Tot pentru faulturi re
petate, în meciul eu F.C. Bihor, 
iulian Moldovan (Universitatea 
Chij-Napoca) a fost suspendat 
pe două etape, « nefilnd la 
prima sancțiune.

Dar, abaterea cea mal gmavă a 
comis -o Tirnoveanu (Corvlnul 
Hunedoara) care, in IntRniree cu 
F.C. Farul Constanța, șl-a lovit 
un adversar, fără ca măcar min
gea să se fi aflat, cum se spu
ne. „la distantă de Joc*. Acestei 
fapte urtte 1« urmat alte, eări 
Părăsind terenul. Ttmoveam a 
lovit încă un Jucător de H F.C. 
Farul Constanța. De necrezut, 
dar adevărat I Pentru ceea ee a 
tăcut, in primăvară, la reluarea 
carrsplonattSui, Tirnoveanu va 
sta pe tușă (sau !n tribună cum 
preferă!) primele cinci etape. 
Față de dubla abatere ■ acestui

jucător, s-ar fi cuvenit însă să 
aflăm poziția conducerii clubului 
Corvlnul Hunedoara, chiar înain
te de a-șl spune cuvîntul Corni • 
sia de disciplină.
• Un alt jucător care îșl lo

vește adversarul — rețineți t 
cînd Jocul era oprit — este Baba 
(Unirea Focșani). Așa a făcut el, 
în meciul cu Politehnica Iași, așa

’înțelege Baba lupta sportivă. în
trecerea cu un alt tinăr oare face 
sport. Sancțiunea de rigoare nu 
s-a lăsat așteptată : cinci eta
pe de suspendare.
• Arbitrul meciului Minerul Mo- 

tru — Sportul 30 Decembrie 
serie în foaia sa că Ciobanu 
(Sportul 30 Decembrie) l-a păl
muit. De partea lui, Ciobanu 
susține că afirmația arbitrului 
nu este adevărată. După opinia 
observatorului federal, arbitrul a 
condus destul de slab acest meci. 
Dar palma rămine... palmă, iar 
Comisia de disciplină a dat cre
zare arbitrului, suspendindu-1 pe 
Ciobanu pe 4 luni. Ceea ce, nu e 
o pedeapsă prea aspră, avtad In 
vedere fapt-il că trei din aceste 
patru luni «înt luni de vacanță 
fotbalistică...

Jack BERARIU

mijloc și un atac excelent. Cu 
țoale acestea, noi cunoaștem 
bine fotbalul italian, nn fotbal 
eare se remarci printr-o apă
rare extrem de agresivă ți un 
joc de contraatac periculos. 
Dinamo iți va demonstra va
loarea tn fața unui adversar 
de clasă și va aborda dubla 
intilnire pornind de la deviza 
că trebuie să învingă și să se 
califice in semifinale. Mă gindese 
Ia faptul că jucătorii noștri au 
ajuns la o maturitate și expe
riență in joc prin eare pot eon-
tracara valoarea de ansamblu 
a formației italiene. Prin ir-o 
bună organizare a jocului, ca 
și printr-un studiu complex al 
adversarei noastre, sînț con
vins că nu vom rata posibili
tatea de a intra in semifinale. 
Jucătorii sint deciși să aducă 
o nouă mare satisfacție inimo
șilor și fidelilor noștri supor
teri". '

CELE 11 .ZONE"
Intre .5 și 10 Ianuarie se va 

desfășura etapa de zonă a „Cu
pei Speranțelor-, competiție re
zervată celor mai mici jucători, 
organizată pe două categorii de 
vîrstă: copii nășeați după 1 au
gust 1975 (grupa mare) șl după 
1 august 1976 (grupa mică). Re
cent, la F.R.F. a fost stabilită 
componența acestor zone. Iat-o:

IAȘI: Politehnica Iași, C.S.Ș. 
Botoșani, C.S.Ș. Suceava. A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc, Electro- 
metal Cluj-Napoca, C.S.Ș. Spor
tul Studențesc (cu două echipe, 
adică la ambele categorii de 
vîrstă) și Metalosport Galati 
(1976).

BUHUȘI: C.S.M. Suceava,
C.S.Ș. Gh. Gheorghiu-Dej, C.S.Ș. 
Olimpia Piatra Neamț. C.S.Ș. Ba
cău, Ș.C. Bacău, Textila Buhușl, 
toate cu echipe la ambele cate
gorii de vîrstă.

VASLUI: oțelul Galati, Gloria 
Galați, Ancora Galați, C.S.Ș. .Vas
lui, Viitorul Vaslui șl Calculato
rul București, toate cu echipe 
la ambele categorii de vîrstă.

BUZĂU: Gloria Buzău, Chi
mistul Buzău, C.S. Tî.'govlște (la 
ambele categorii), Viitorul Bucu
rești (1976), Dinamo București 
(1975), Olimpia Slobozia (1976). 
C.S.Ș. Electroaparataj București 
(1976) și C.S.Ș. Călărași (1975).

PLOPENI: Metalul Plopeni,
F.C. Argeș, C.S.Ș. Slatina, Stea
ua București și Petrolul Ploiești 
(la cele două categorii de vîrstă). 
C.S.Ș. Drăgășani și C.S.M. Ca
racal (numai 1976).

MEDGIDIA: C.S.Ș. Medgidia, 
F.C.M. Progresul Brăila, Progre
sul București, C.S.Ș. Constanta, 
C.S.Ș. Mangalia, F.C. Farul Con
stanța, I.C.N. Constanța ți Ș.N.

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 1« DE
CEMBRIE : Extragerea I:
51 48 40 2 1» 27 <1 • 49; 
extragerea a D-a : 32 79 44 39 
57 71 84 68 4». Fond total de 
cîștiguri: 692.249 Iei, din care 
45.507 lei. report la catego
ria 1.
• Iubitorii concursului PRO

NOSPORT care doresc să-și va
lorifice șansele ți la concursul 
de mîine, duminică, 18 decem
brie (ultimul al anului, înaintea 
unei scurte pauze ee va lua sfîr- 
șit duminică, 8 ianuarie 1989). 
își mai pot depune astăzi (DAR 
NUMAI ASTAZI!) buletinele cu 
numerele favorite. A nu se uita 
că și acest concurs se anunță a 
fi tot atît de promițător și fruc

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
tuos — In nota celorlalte con
cursuri din ultima vreme —, 
mal ales dacă se are în vedere 
faptul că fondul de cîștiguri be
neficiază deja de un substanțial 
report, de aproape 200.000 lei, ră
mas de la concursul din 11 de
cembrie. Iată, deci, eă se Ivește 
din nou o mare ocazie, ee nu 
trebuie Irosită!
• tn ceea ce privește TRAGE

REA LOTO 2, care prezintă, du
pă cum se știe, importante s- 
vantaje — și care mîine, dumi
nică, va încheia seria acțiunilor 
cu caracter aparte a t nulul 1988 
— participanțli cunosc, deja, eă 
aceasta se distinge, între altele, 
și prin posibilitatea de a atribui 
cîștiguri pentru numai 2 nu
mere extrase. Tragerea va avea 
loc în București, în sala clubu

lui din str. Doamnei nr. 2, ta- 
ceptad «ie la ora 16.30. Aspecte 
de la operațiunile de tragere vor 
fi radiodifuzate pe programul I, 
la ora 17,30, urmtad ca numerele 
extrase să fie retransmise pe a- 
celași program, la orele cunos
cute.
• De săptămlna viitoare, pe 

lingă tragerile obișnuite PRO- 
NOEXPRES șl LOTO, de miercuri, 
21 decembrie șl, respectiv, vineri, 
23 decembrie, participant!! vor 
avea posibilitatea de a-și . procu
ra bilete și la marea și tradițio
nala TRAGERE EXTRAORDINA
RA LOTO A REVELIONULUI, CU 
bogata și variata sa sultă de 
avantaje. Urmăriți eu atenție 
punerea în vînzare a biletelor, 
pentru a vă juca din timp nu
merele favorite!

Cu partida restanță, dispu
tată miercuri (Victoria — „U“ 
Cluj-Napoca 0—1 f), s-a În
cheiat și turul campionatului 
rezervat echipelor de speranțe 
ale divizionarelor A. Pe pri
mul loc, conform previziunilor 
și tuturor premiselor, s-a cla
sat Dinamo, echipa pregătită 
de Constantin Frățilă și Ilic 
Bălăci. Bilanțul tinerilor ju
cători ai clubului din șes. Ște
fan cel Mane este convingător 
și edificator, puține fiind edi
țiile acestei întreceri (desfășu
rată în umbra prea... deasă a 
Diviziei A) in care liderul să 
piardă doar cinci puncte din 
cele 34 ale turului ! Este, indis
cutabil, o frumoasă performan
ță, dar să revenim și să ar
gumentăm afirmația „conform 
tuturor premiselor", făcută 
mai sus.

Dinamo s-a detașat clar, 
pentru că și in ediția prece
dentă și-a disputat cu ardoare 
șansele la locul 1, eu Victoria 
(echipa care avea să riști ge 
campionatul), dar mai ales 
pentru că juniorii care au de
venit în vară campionii țării 
au fost promovați in bloc la 
echipa de speranțe, cea care a 
beneficiat (atu important) de 
o omogenitate fără de care ee 
poate obține un rezultat bun 
intr-o zt. dar nu etape la rind. 
Portarul S oian, fundașii Ha- 
ralambie. Bucur, Popescu și 
Opream mijlocașii Dumitrache 
ți Țițeica ți atacantul Chiriță 
au evolua: și in finala ..repu
blicanilor" din vară, pe care au 
cîștigat-o fără drept de apel. 
Alături de ei. Tene. Grozea. 
Roșu, Alexandrescu, Jijie, Ma- 
tache (toți, aproape meci de 
meci) și Timiș, Dochia, Sabou 
și Nicoară (doar în citeva par
tide). Dinamo (învinsă doar de 
Universitatea Craiova și Stea
ua, vechile .ei rivale) s-a pre
zentat în tur cu un „11“ avid 
de victorii și ținut mereu sub 
presiune de doi antrenori am
bițioși și... vulcanici, cum erau 
ei și ca jucători, aflați mereu 
în prima linie.

După lider, două autentice 
revelații : A.S.A. — cu Mir
cea Ronea la timonă, și F.C, 
Bihor — pregătită cu tact și 
mult calm de loan Naom. Iar 
după cele două revelații, învin
gătoarele liderului I Steaua 
(T. Anghelini), echipa cu cea 
mai bună apărare, și Univer
sitatea Craiova (P. Petculescu). 
formația cu cel mai productiv 
atac.

La celălalt „pol" al .clasa
mentului. Rapid, Flacăra și 
Sportul Studențesc, echipe 
care, împreună, au mai puține 
puncte «Jecît A.S.A. sau F.C. 
Bihor !? O ciudățenie (ca să-i 
zicem așa) a întrecerii. Numai 
că nu e singura, și nefiind 
singura ne vedem obligati' să 
revenim asupra acestui cam
pionat atît de controversat 
prin ceea ce-și propune el an 
de an (pe de o parte) și ceea 
oe oferă fotbalului de mare 
performanță (pe de altă parte).

tourentiu DUMITRESCU

CLASAMENT
1. DINAMO 17 14 1 2 41-20 29
2. A.S.A. Tg. M. 17 11 1 5 44-30 23
X F. C. Bihor 17 10 4 3 31-19 23
X Steaua 17 10 5 2 34-13 20
X Untv. Craiova 17 9 3 5 48-28 20
X Oțetul 17 9 1 7 38-26 19
7. F. C. Argeș 17 8 3 6 31-27 19
9. Victoria 17 8 1 8 29-27 17
9. „U* Cluj-N. 17 7 3 7 28-43 16

IX F. C. Olt 17 7 3 7 30-21 15
11. F.C.M. Brașov 17 5 5 7 32-32 13
12. Corvlnul 17 6 2 9 26-36 13
13. F. C. Inter 17 8 3 8 23-33 12
14. F. C. Farul 17 5 2 10 24-33 11
15. S. C. Bacău 17 5 2 10 20-36 11
IX Rapid 17 3 5 9 18-32 8
17. Flacăra 17 4 1 12 23-43 8
18. sportul stud. 17 3 1 13 20-41 6

• Reamintim pentru cei mai 
puțini avizați că inadvertența 
dintre numărul meciurilor e- 
gale și numărul punctelor se 
datorează faptului că, la scor 
egal după 90 de minute, con
form noului regulament, s-a 
recurs, pentru departajare, la 
lovituri de ia 11 m. Echipa 
care a reușit să cîștige „epilo
gul* penaltyurilor primește 
un punct în clasamentul gene
ral, iar cealaltă nici unul.

•<

ALE CAMPIONATULUI
Constanța (toate eu echipe ia 
ambele categorii).

BISTRIȚA: Gloria și Mecanica ' 
Bistrița, Unirea Alba Iulia, 
C.F.R. Cluj-Napoca. C.S.M. Ba
la Mare (la ambele categorii), 
„U“ Cluj-Napoca (1975) și C.M. 
Cîmpia Turzii (1976).

LUGOJ: C.S.M. Lugoj, C.S.Ș. 
Lugoj. U.T.A., Univ. Craiova, 
A.S. Drobeta Tr. Severin și 
C.S.Ș. Craiova (toate cu echipe 
la ambele categorii de vîrstă).

TIMIȘOARA: Politehnica, C.F.R., 
A.S.A. Progresul, U.M.T. și 
C.S.Ș. — toate din Timișoara, 
C.S.Ș. Jimbolia (la cele două ca-

DE MINIFOTBAL...
tegorii) și Meta'l urgii tui Cugir
(1976).

DEVA: Mureșul Deva, Jiul Pe
troșani, Aurul Brad, C.S.Ș. Sebeș 
Alba, F.C. Maramureș și Chimia 
Rm. Vîlcea (toate cu echipe la 
ambele categorii de vîrstă).

ODORHEI : C.S.Ș. Odorhei.
F.C.M. Brașov, C.S.Ș. Luduș, E- 
lectromures Tg. Mureș, C.S.Ș. Tg. 
Mureș (cu cîte două echipe), C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe (1976) și Gaz Metan 
Mediaș (1975).
Ședința tehnică va avea loc 

la 4 ianuarie. Loturile vor fi al
cătuite din 11 jucători. Turneele 
finale — la BUHUȘI (grupa ma
re) și LUGOJ (grupa mică).

DE LA I.D.M.S.
Magazinele auto I.D.M.S. livrează pină la 31 decembrie 1988 

autoturisme DACIA BERLINĂ și DACIA BREAK, cumpărători
lor care au depus banii la CEC în cont pentru autoturism 
pînă la data de 31 decembrie 1985 în baza numărului de ordi
ne centralizat pe țară, indiferent de magazinul de înscri
ere, după cum urmează, la magazinele :
• BUCUREȘTI, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn 

municipiul București, județele Giurgiu și Teleorman
• PITEȘTI, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju

dețele Argeș. Dîmbovița. Olt Prahova, Vîlcea
• BRAȘOV, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil In ju

dețele Brașov, Covasna, Harghita. Mureș
• BACĂU. pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude

țele Bacău. Buzău, Neamț, Vrancea
• CLUJ, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județul 

Cluj
• IAȘI, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil in județele 

Botoșani, Iași. Suceava, Vaslui
• TIMIȘOARA, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil to 

județele Arad, Bihor, Timiș
• reșița, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn jude

țele Alba. Caraș Severin, Hunedoara, Mehedinți. Sibiu
• BAIA MARE, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta 

județele Bistrița -Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj,
• CRAIOVA, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju

dețele Dolj șl Gorj
• BRĂILA, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în Jude

țele Brăila. Călărași. Constanța, Ialomița, Tulcea
Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii cu plata în ra

te se efectuează la magazinul auto la care este arondat ju
dețul în care se află banca prin care urmează a se reține ra
tele lunare.

Magazinele auto I.DJU.S. din toată țara livrează autoturisme 
noi, cu an de fabricație anterior anului 1987, cumpărătorilor 
care au banii depuși în cont pentru autoturism anterior datei 
de 91 decembrie 1986.

La livrarea autoturismelor, cumpărătorii trebuie să prezinte 
în mod obligatoriu comunicarea cu numărul de ordine pe țară.

Vînzărlle se efectuează to funcție de stocul de autoturisme și 
capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primase înscrieri prin transfer pentru persoanele care Ou 
banii depuși la CEC In coat pentru autoturism, astfel t

Autoturisme OLTCrr CLUB — anterior datei de 30 septem
brie 1987.

Autoturisme DACIA 1410 SPORT — anterior datei de 31 mar
tie 1987.

Pentru înscrierea Ia magazinele auto I.D.M.S. în vederea 
cumpărării autoturismului DACIA, solicltanțll cu plata intțgra- 
lă se vor prezenta, pentru luarea tn evidență, la magazinul 
auto la care este arondat județul de domiciliu. Iar cei cu pla
ta în rate se vor prezenta la magazinul auto la oare este aron
dat județul ta care se află banda prin care urmează a se re
tine ratele.



în grupa semifinală a C.C.E. la volei (m)

STEAUA VIZEAZA CALIFICAREA ÎN FINALĂ

18-21 decembrie, la Tbilisi

C.M. STUDENȚEȘTI

MECIURI DE HOCHEI

ft Panini Modena, cu americanul Doug Pârtie în for 
mație, principala adversară

Tragerea la sorti a grupelor 
semifinale ale C.C.E. la volei 

(masculin) au fost așteptate cu 
justificat interes nu numai de 
către sportivii șt tehnicienii e- 
chipel noastre campioane, Stea
ua București, ci șl de toti Iubi- - 
torii acestui Joc sportiv, care își 
pun nădejdea într-o performan
ță mai bună a reprezentantelor 
noastre în actuala ediție a com
petiției. știrea care ne-a parve
nit miercuri de la Luxemburg, 
unde a avut loc tragerea la 
sorți, n-a fost dintre cele de
zamăgitoare. steaua urmează 
să-și dispute calificarea în fi- • 
nală în meciuri dubte cu campi
oanele Italie! (Panini Modena), . 
R.F. Germaniei (S.V. Hamburg) 
șl Spaniei (r.v. Palma de Ma
llorca).

' ' Cuth văd antrenorii Bartha și 
Dumitrescu -această companlc- 
clccisă de sorți? l-am pus, de 
altfel, această întrebare lui Pulu 
Bartha, imediat după aflarea re
zultatului.

— Nu putem să ne plingem. 
de vreme ce nu am căzut tn a- 
cecași grupă cu multipla cam
pioană europeană Ț.S.K.A. Mos
cova. Sorții ne-au acordat o 
șansă apreciabilă de a ne în
scrie între pretender»',if princi
pali la finala de la Alena.

— Care din cele trei adversa
re vl se pare mai de temut?

— Fără ‘ ‘ "
Italiană, care ,. _ _________
valoarea deosebită și in edițiile 
precedente ale competițiilor con
tinentale. .De altfel. Panini Mo-

(r.v.

îndoială, campioana 
și-a demonstrat

dena se prezintă la grupa semi
finală cu două performanțe de
osebite în sezoanele anterioare: 
un triumf in Cupa Gupelor șl lo
cul secund, anul trecut, în 
C.C.E., după Ț.S.K.A. Moscova...

— .Ce știți despre cea mal pu
ternică dintre concurentele Ste
lei ?— Informațiile noastre tint de 
acum doi ani... știm că joacă la 
Panln! șl voleibaliști valoroși, 
cum sini argentinianul Quiroga...

— între timp, lucrurile «-an 
mal schimbat. Raul Quiroga nu 
mai. tace parte din lotul campi
oane! italiene. în schimb, apare 
din acest sezon americanul Doug 
Partie(27 ani, 198 cin) -are a cu
cerit cu echipa S.U.A. atît titlul 
mondial, in 1986, rit și pe e*l 
olimpic, in toamna aceasta. A- 
lături de ei se afli Franco Ber
toli (29 ani, 132 cm), socotit de 
cronicarul lui „Przeglad Spor- 
towy" din Varșovia drept .unul 
dintre cel mai valoroși voleiba
liști europeni", afirmație făcută 
cu prilejul meciului pe care Pa
nini l-a susflnut cu Hutuik Cra
covia, în turul precedent. Apoi 
jucători de clasă, cum tint Be
llini (19 ani, 196 cm). Bernardi 
(20—196), Betti (18—123), Canta- 
galli (23—197), Luccnetta (26—IM). 
Merlo (23—191), Morandl (21—195). 
Spada (17—200). Este, intr-adevăr, 
o echipă puternică, tn care se 
Îmbină expert mța cu talentul—

— Totuși, faptul că a pierdut 
ln trei seturi orima manșă cu 
Hutnlk Cracovia. califlcindu-se 
apoi la punctaveraj. ne dă ceva

ARCELIK S.K. ISTANBUL MUREȘUL 1G. MUREȘ
(Urmare din nao P

au eîștigat acasă, din dorința 
de a face o bună oropagandă 
handbalului nostru în fața iu
bitorilor acestui sport din Is
tanbul Jucătoarele, in frunte 
cu Mozsi, Matefi, Bloj. Stroix, 
Mușaî. an răspuns bine soli-

citărilor, decise și ele să re
pete evoluția din primul treci.

Din cite ni s-a spus, cu toa
te că gazdele au pierdui ia o 
mare diferență in prima man
șă, interesa] publicului nu a 
scăzut pentru meciul al doilea, 
cererea de bilete fiind mare.

Partida 
Ivanov și

va fi arbitrată de 
Kissimov (Bulgaria).

Cupa Cupelor

T.S.K.A. MOSCOVA
telefon, 

special). 
Dinamo 
in com- 
Mosco- 

:a’ifi zarea

DINKM8 BUCUREȘTI

speranțe. Trebuie să țintim 
-nu doar să țintim) locul 1 
grupă. De aceea, ne vom j 
găti cu toată _ ,____
incepind chiar de azi (n.r. joi), 
cind abordăm o scurtă perioa
dă de pregătire ta munte, la 
Dimbul Morii...

— Ce va conține această „e- 
tapă montana" in privința antre
namentului?

— Fără a intra in detalii, ur
mărim creșterea capacității de 
efort aerobă, in prima parte, șl 
anaerobă. in a dota parte, deci 
eliminarea unul neajuns vădit In 
campionat care a făcu* ea t chi
na să aibă fluctuații nu numai 
de la meci la med. ci șl de la 
un set la altul. Concomitent, 
vrem să perfecționăm serviciul, 
apărarea, jocul pe linii șl t>e cu
pluri. Am prevăzut, tn aceste 
scopuri, antrenamen* - rfară șl 
in sală (SDerînd să găsim loc si 
Înțelegere Ia Sala vno-nuril »r din 
Brașov).

— Aveți probleme 4e 
momentul de fată?

— Nu șl sperăm ss 
nici in condnuare. La 
participă întregul lot 
avem la disporiȚe și 
l-am supus unul contre 
la Centrul „23 August*, datele 
Iul folosindu-ne la :ndîv»d-iatt*a- 
rea antrenamentul^». t>ed ple
căm la drum cu Iwscz, Das- 
-ilu. Spinu, Pentdeseu. Cti 
tiu. Solea. ScboberL Ftti-ot. Fi
ți uree u. alina. Credula, sica. Bar
sov și Stavariu. Și cu dedria de 
a n- .încărca bater-’P*- la ntve» 
optim pentru a putea aborda 
meciurile eu adversarele noastre 
tn plenitudinea forțelor. Nu nu 
mal pe ede mal erele, eu Pa- 

’ " d șl pe cele cu campioa
nele Spaniei șl R.F. Germania 
care nu-s de neglijat—

— Ba ehiar V poate spune că 
aa făcut progrese re«nareabil< !

— întocmai. Și cred ei in dis
puta pentru locul l. oe care c 
avem tn crtadpal cu Italieni! 
orice med cistigal tn deplasare 
(șl poate orice set) eu celelalte 
ar putea să aibă un rol decisiv...

— Credem eă se impune și • 
cunoaștere rit mal -xxttl a 14- 
vet-sarelor. Și asta d» mal ra- 
PU...

— Vom participa 
prima decadă a lui ianuarie, la 
un -Turneu al campioanelor", 
unde sint invitate, după dte 
știm, șl adversarele noastre. Să 
sperăm că vor onora turneul și 
Ie vom cunoaște—

— Iar noi și iubitorii voleiului 
să sperăm ca Steaua să-și rea
lizeze obiectivele, importante nu 
numai pentru ea...

(Ș> 
in 

ne vom pre- 
re-poasabilfta’ea,

DE JUDO
MOSCOVA. 16 (Agerpres). — 

In perioada 18—21 decembrie la 
Palatul Sporturilor din Tbilisi 
se vor desfășura Campionatele 
Mondiale Studențești de judo la 
care și-au anunțat participarea 
sportivi și sportive din 34 de 
țări. Competiția va începe cu 
întrecerile feminine la catego
ria 72 kg și se vor încheia cu 
probele pe echipe, masculin și 
feminin.

STOCKHOLM, 16 (Agerpres). 
La Stockholm în cel de-ai doi
lea meci dintre selecționatele 
Suediei și R. F. Germania, vic
toria a revenit 
5—3 (1—0, 1—2, 
mul joc gazdele 
5—1.

oaspeților cu
3—1). în pri-
cîștigaseră cu

MOSCOVA. 16 
în turneul de
R. D. Germană a întrecut eu 
7—5 (5—4, 1—1, 1—0) forma
ția cehoslovacă H.Z. Litvinov. 
Intr-un alt joc, selecționata - 
olimpică a U.R.S.S. a învins 
cu 5—2 (0—0, 4—1, 1—1) echi
pa locală Dinamo.

(Agerpres). — 
la Riga,

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

ni ni.

efectiv »n

io

la Viena. în

MOSCOVA. 16 (prin 
de Ia trimisul nostru 
Meciul retur pe care 
București îl va susține 
pania echipe» Ț.S.K.A. 
va, decisiv pentru 
în sferturile ..Cupei Cupelor", 
se anunță deosebit de dificil. .

„Noi ne-am studiat adversa* 
rul, atît în partidele din fi
nala C.C.E., cit și din cămpio- 
natu! național — ne spunea 
antrenorul principal Ghiță Li
cu, dar intîlnirea directă 
ne-a' edificat mai bine asupra 
potențialului acestei atît de 
puternice formații sovietice, 
cu un palmares impresionant 
și capabilă de noi... surprize 
tactice". Firește, nu va fi ușor 
pentru dinamoviști. chiar dacă 
ei pleacă cu 5 goluri avans. 
Moscoviții — deținători ai 
C.C.E. și cu 8 jucători din „na-

ționaXa-, campioană olimpică 
—, cu Jitnikov, Murzakov sau 
Sasankov (ca să-i amintim 
doar pe cei mai eficienți de la 
Buzău) — reprezintă jucători 
de mare valoare. In aceste 
condiții. elevii antrenorilor 
Ghiță Licu și Valentin Sa- 
mungi trebuie să strîngă rîn- 
durile, Buligan, Bedivan, Roș
ea, Mocanu, Dogărescu, Durau 
și colegii lor puțind să-și va
lorifice experiența in această 
încercare extrem de dificilă de 
a obține un rezultat rit mai 
bun și, de ce nu?, calificarea 
în „sferturi" dacă vor evolua 
la nivelul maxim al posibilită
ților.

Partida, care va începe la 
ora 17 (ora locală), va fi con
dusă de A. Delalic și I- Vîrho- 
vac (Iugoslavia).

Emanuel FÂNTANEANU

Aurelian BREBEANU

ȘIHNH B\CĂU - BELEOIÎSI SPOR (Turcia)
Știința Bacău, cu un avans 

de 20 de goluri, a început pre
gătirea jocului retur cu Bele- 
diysi Spor (Turcia) eu multă 
conștiinciozitate, antrenorii Mi
hai Pintea și Costel Petrea 
sperind ea echipa oe care o 
conduc să-și revină la poten
țialul avut și la forma care a 
consacrat-o, avansînd as‘fei cît 
mai sus în actuala ediție a

„Cupei Cupelor*. Adversara 
studentelor va aborda, credem 
partida cu multă ambiție, pen
tru un rezultat onoratei.

Intîlnirea, programată inli
ne, de la ora 11, în Sala spor
turilor din Bacău, va fi con
dusă de o brigadă din Ceho
slovacia: V. Bnbenicek — S. 
Ekabcc

Lică M ANDLER — coresp.

Cupa I.H.F.

T.S.V. ST. 0TM4R (Elveția) - „MLI “ TIMIȘ®ARN
Evident, dintre reprezentan

tele noastre in cupele europene, 
cea mai dificilă sarcină o are 
Politehnica Timijcat», care, in 
fața redutabilei formații elve
țiene TSV St. Otmar, semi
final istă anul trecut in .Cupa 
I.H.F.", susține un examen 
extrem de greu cu *tit mai 
mult, cu eît studenții sint în 
situația de a-și apăra o zestre 
de numai trei goluri. Sigur, ln 
fața propriilor suporteri din 
St. Gallen și avînd cițiva ju- 
tori de clasă internațională, 
handbaliștii din „țara cantoa
nelor" vor face totul pentru a 
cîștiga. Timișorenii sînt Insă 
ferm hotărîțl să tranșeze ln 
favoarea lor disputa. Pentru a- 
ceasta eî s-au pregătit atent

șt as:duu ir: tot răstimpul ce 
l-au avut la dispoziție Antre
norii C. Jude și R. Gnneseh 
speră să folosească cea mai 
bună garnitură pe care o au 
Ia ora actuală, de Ia „vetera
nii" Vasilache și Dan Petru, 
plnă la mai tinerii V. Sajenev 
și D. Dobrescu. Intîlnirea este 
programată duminică de la ora 
16,15 (ora Elveției). în sala de 
sport a clubului TSV St. Ot
mar din St. Gallen. Ea va fi 
condusă de un cuplu din Ita
lia: G. Albareîla — A. Iannone.

• Pînă la ora închiderii edi
ției,. rezultatul dintre Hatnar- 
fjardar (Islanda) — H.C. Mi- 
naur Baia Mare nu ne-a par
venit.

BASCHET • Rezultate în 
grupele sferturilor de finală aii 
competiției masculine „Cupa 
Koracl-: Olympiakos 
Juventud ...........
poe Tei (Iugoslavia) 
■Franța) — 
87—86 : Partizan Belgrad — Assu- 
beel (Belgia) 98—91 ; Philips Mi
lano — Steaua Roșie Belgrad 101— 
n : C.A.I. Zaragoza — B.C. Ma
lines 82—73. • tn meci pentru tur- 
neul final al ..Cupei Campionilor Europeni- (masculin) F.C. Barce- 
lona a învins pe teren propriu, 
cu 97—*4 (43—38). pe Aris Salo
nic. Alte rezultate : C.S.P. Limo
ges — Maccab! Tel Aviv 67—87 
r»—U) ; Scavolin! Pesaro — 
J-agoplastica Split 66—73 (34—42) ; 
Den Bosch (Olanda) — Ț.S.K.A. 
Moscova C—n ,-44—43).

FOTBAL • în med rejuca- 
re pentru turul IV al ..Cupe» Li- 
qw Angliei* echipa Nottingham 
Forest a învins cu 2—1 formația 
Leees-.er. • După 16 etape, tn 
camonnatul Iugoslaviei conduc 
echipele Hajduk Split și Vojvodi- 
ra Nov: Sad. cu cite 26 puncte, 
urmate de formația Dinamo Za
greb — 1» puncte.

„Cupa 
Pireu — 

Badalona 89—86 ; Ha- 
Avlv — B.C. Zadar 

84—93 : B.C. Orthez 
Den Helder (Olanda»

eonc irs.il Inter- 
Varșovla. tnotăto • 

Ondrej Bures a 
de 200 m fluture 

. __ 2*3.». tar Ral»
(R. d. Germană) s-a si

ÎNOT • tn 
national de la 
rul cehoslovac 
ctștieat proba 
cti timp-jl de 
Ticdcrs I 
luat pe locul tatii la IM m șna- 
te Ir SS54. Proba femimnă de 
îos m fluture a revenit Katrinei 
Grunau (R. D. Germană) — 
! *4 56

SCRIMA • Concursul In
ternational de spadă desfășura» 
ia Wroclaw a fost ciștlgat de e- 
chipa Dynamo Berlin, care a În
trecut. in finală, cu 9—3 forma
ția A.Z.S. Varșovia. La Individa-

al a terminat Învingător scrime- 
J rul polonez Mactej Kolodziejczyk.

ȘAH • Fostei campion mon
dial Anatoli Karpov șl marele 
maestru american Roman Dzin- 
dzasvili au remizat în prima 
partidă a sferturilor de finală 
din cadrul Campionatului Mon
dial de șah rapid ce se desfă
șoară în orașul mexican Mazat- 
lan. S-a jucat varianta Moller 
din partida italiană. tn care 
Dzlndzașvlli a avut la un moment 
dat inițiativa, dar Karpcv, eu 
tehnica sa binecunoscută, a echi
librat jocul în final. Tukmakov 
a cîștlgat la Vaganian. tar par
tidele Dlugy — El vest șl Gavri
kov — Kallal s-au încheiat re
miză.

TENIS • In 
pionatelor Asiei.
se desfășoară în aceste zile 

jucătorul chinez 
l-a învins

cadrul ; cam- 
competitie ce 

la 
Manila, jucătorul chinez Zhang 
-Tiuhua l-a învins cu 6—3, 6—3 
oe ‘ndianul Katiar Mim, Pang 
Lut (Hong Kong) l-a întrecut cu 
4—6 6—4, 7—S pe japonezul Ha-
ruo Nakano, tar Rod Rafael (Fl- 
Upine) a eîștigat eu 6—0. 6—1 par
tida cu Taitl Lanunt (Thailanda),

TENIS DE MASA p La 
Joue-lts-Tours (Franța). tn 
meci pentru „Cupa Ligii Europe
ne*. selecționata Poloniei a in- 
trecut cu 4—3 echipa Franței. 
Din formația învingătoare s-a 
evidențiat cunoscutul campion 
Andrzej Grubba. care a dispus 
cu 2—» (21—16, 21—13) de Patrick 
Chila și l-a învins cu 2—0 (21—16. 
21—9) pe '

VOLEI 
turneului ____
de la Leipzig echipa 
Moscova a întrecut cu scorul de 
3—0 (15—10, 15—5. 15—3) selecțio
nata R. D. Germane, iar forma
ția olandeză Amstelven a dispus 
cu 3—0 (15—12. 15—12, 15—13) de 
echipa S.C. Leipzig

Jean-Philippe Gatlen.
• In ziua a doua a 
international masculin 

’ ' ‘ ' Ț.S.K.A.

PROGRAMUL SFERTURILOR DE FINALĂ ALE CUPELOR EUROPENE
prin tragere la 
finală ale cu-

Ieri, la Zurich, au fost stabilite, 
sorți, meciurile din sferturile de 
pelor europene intercluburi.

Partidele se vor desfășura la 1 șl 
Iată programul complet in cele 

(primele formații fiind gazde, la 1 martie).

CUPA CUPELOR

CUPA CAMPIONILOR
Werder Bremen 
P.S.V. Eindhoven 
I.F.K. Goteborg 
A. S. Monaco

15 martie 1089. 
trei competiții

— A. C. Milan
— Real Madrid
— Steaua București
— Galatasaray

CINE SINT ADVERSARELE
I.F.K. GOTEBORG

Ca și Steaua, I.F.K. Gote- 
borg n-a pierdut n-ci un meci 
în actuala ediție a Cupei Cam
pionilor. ciștigind toate rele 4 
partide susținute : 5—1 și 2—1 
cu Pezopor kos (Cipru). 3—C (d) 
și 1—0 cu 17 Nentori Tirana! 
In campionatul Suediei insă, 
care s-a încheiat cu victoria 
lui Maltnb. I.F.K. a ocupat 
doar locul 3

Club inteme:at in 1904. avinc 
culorile aib-albas'.m eu durg- 
vertcale. Stadionul propriu. 
„Ullevi". are 52 300 de kxmri.

„Firmă" de reputație inter
națională. câștigătoare a Cunei 
U.E.F.A. in 1982 (1—« și 3-0 
cu Hamburee- S.V.) și 1987 (1—0 
și 1—1 cu Dundee United). 
I.F.K. a transfe-at in Haifa 
cițiva jucători de marcă (pe 
Hysen la Fiorentina, jie Strom
berg la Atalanta. pe Corne- 
liusson la Como etc.) și pe an
trenorul Eriksson (trecut la 
Fiorentina de la Benfica), dar 
i-au rămas, ca să zicem așa, 
destui alți internaționali! între 
care. R. Nilsson, Holmgren și 
L. Nilsson, precum si norvegi
anul Thorstvedt (care va pleca, 
probabil, la Tottenham). For
mația tip: Thorstvedt — R. 
Niljson, Svensson, Ravelli, M. 
Nilsson — Milqvist, Zetterlund, 
Ingesson, Froberg — Holmgren' 
I». Nilsson.

Eintracht Frankfurt 
Sredeț Sofia 
Dinamo București 
A.G.F. Aarhus

— F. C. Malines
— Roda Kcrkrade
— Sampdoria
— F. C. Barcelona

CUPA U.E.F.A.

Heart Midlothian 
Victoria București 
Juventus Torino 
V.f.B. Stuttgart

— Bayern Munchen
— Dynamo Dresda
— Napoli
— Real Sociedad

ECHIPELOR NOASTRE?
SAMPDORIA GENOVA
Sampdoria Genova (înființată 

tn 1946» este una dintre frun
tașele fotbalului italian, dublă 
cișt gătoare a Cupei (1985. 
1988t clasată în prezent, după 
disputarea a 9 etape, pe locul 
4 in campionat, cu linia de cla
sament 7 9 5 2 2 13—7 12 p.

Antrenorul iugoslav Vujadin 
Boskov aliniază. de regulă, 
fa-mația : Pagliuca — Mannini, 
Verchowod. Pellegrini. Car- 
boni — Pari. Victor, Cerezo, 
Dossena — Vialb. Mancini, nu
mele cele mai reputate fiind 
rele ale brazilianului Cerezo. 
spaniolului Victor (transferat 
in acest sezon de la Barcelona, 
'a înlocuitor al vest-germanu- 
Iui Brioge!) și italienilor Vîalli 
și Mancini, exponenții ce: mai 
autorizați ai „noului val" din 
_il calcio". ambii prezenți (și 
remarcați) la _Euro 58". Samp
doria. revelația ultimilor ani. 
practică un fotbal cu predilec
ție ofensiv, golgețerul ei fiind 
Gianluca Vialli (24 tie ini, ca 
și Mancini), un „virf" pe care 
l-au curtat în vară (fără folos) 
multe cluburi europene.

Culorile tradiționale: ■ albas
tru — alb. Stadion: .,Luigi 
Ferraris". 55 800 de locuri. S-a 
calificat după 1—2 și 2—0 cu 
Norrkbping, 1—1 și 3—1 cu 
Carl Zeiss Jena.

DYNAMO DRESDA
Sorții i-au hărăzit Victoriei 

un adversar extrem de puter
nic. Dynamo Dresda fiind, de 
departe, echipa nr, 1 a fotba
lului de azi din Republica De
mocrată Germană! Multiplă 
campioană națională si cîștiga- 
toare a Cupei, Dynamo (club 
fondat în 1948) a terminat tu
rul campionatului cu un avans 
semnificativ: 8 puncte!

In mod obișnuit, antrenorul 
V. Hăfner a utilizat garnitura: 
Teuber — Lieberam — Diebitz, 
Trautmann. Doschner — Kirch
ner, Pilz, Minge — Sammer, 
Kirsten, Gutschow. Șase din
tre ei (Trautmann, Kirchner, 
Pilz, Minge, Sammer, Kirsten) 
sînt internaționali A, iar Kirs
ten figurează, cu 5 goluri, în 
fruntea golgeterilor ediției în 
curs a Cupei U.E.F.A. Dynamo 
s-a calificat în „sferturi" fără 
cine știe ce emoții: 0—0 și 
2—0 cu Aberdeen. 4—1 și 1—2 
cu Waregem, 2—0 și 2—0 cu 
Roma. Mai ales dublul succes 
in fața Romei lui Tancredi, 
Renato și R. Voller a mărit 
cota lui Dynamo Dresda, pose
soarea unui stil .viguros, de 
angajament maxim.

Stadionul din Dresda are o 
capacitate de 38 000 de locuri. 
Culorile tradiționale ale forma
ției sînt galben-ncgru.

Grupaj realizat a'e
Ovidiu IOANITOAIA
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