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președintele Prezidiului Republicii Socialiste La Balcaniada juniorilor de la Salonic

federative Iugoslavia I PRESTIGIOASE SUCCESE ALE GIMNASTICII ROMANEȘTI
1« invitați* tovarășului 

Nicol ae Ueaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Rail Dizdarcvicl, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, a efec
tuat o vizită oficială de pelote 
nio in Republica Socialistă 
România, în zilele de 82 și 23 
decembrie 1988.

In timpul convorbirilor pri
lejuite de vizită, tovarășul 
Nicolae Ueaușescu și tovarășul 
Rail Dizdarovici s-au informai 
reciproc asupra principalelor 
problema actuale ale dezvoltării 
interne din cele două țări, 
an examinat evoluția relațiilor 
bilaterale 
schimb de 
problemele 
naționale.

In cadrul schimbului de pă
reri privind colaborarea 
bilaterală s-a evidențiat că dez
voltarea permanentă a relațiilor 
dintre cele două țâri și a 
colaborării lor pe multiple 
planuri este expresia aplicării 
neabătute in raporturile dintre 
România și Iugoslavia a prin
cipiilor deplinei 
drepturi, 
pendenței 
naționale, 
treburile 
reciproc.

A fost 
deosebită 
înalt _ __ T _ .________
dezvoltării raporturilor și 
colaborării dintre cele două 
țări pe plan bilateral și inter
național. S-a apreciat că, în 
ansamblul relațiilor bilatera
le, un loc important revine co
laborării economice, subliniin- 
du-se necesitatea folosirii la 
maximum a avantajelor pe 
care Ie oferă apropierea geo
grafică, complementaritatea e- 
cononiiilor celor două țări, po
tențialul economic și nivelul 
tor de dezvoltare pentru rea
lizarea volumului schimburi
lor comerciale convenite pen
tru acest cincinal. S-a arătat 
eă este nevoie să se acționeze 
cu și moi multă hotărire pen
tru extinderea și diversifi
carea iu continuare a colabo
rării în domeniul economic, a- 
cordindu-se o atenție deosebită 
cooperării industriale și specia
lizării în producție pe termen 
lung, S-au evidențiat impor
tanța convențiilor de coopera
re și specializare în produc
ție, In vigoare, precum și ne
cesitatea transpunerii lor per
severente In practică, a pre
lungirii valabilității lor șl a 
încheierii altora noi, de inte
res reciproc in scopul ridicării 
producției la un nivel tehnic 
șl tehnologic superior, atît 
pentru satisfacerea nevoitor 
celor două țări, cit și pentru 
terțe piețe. S-a relevat, de a- 
semenea, că este necesar să se 
deplină eforturi și mai mari 
ia direcția extinderii schimbu-

rilor comerciale, a colaborării 
in domeniile financiar, bancar 
și transporturilor.

A fost reafirmată importanța 
construirii și utilizării eficien
te a sistemelor hidroenergeti
ce șl de navigație de la Por
țile de Fier, realizate prin e- 
torturile comune ale cetor două 
țări.

De 
mată 
de a 
tarea 
tehnico-științitice 
goslave. In acest sens, s-a 
liniat < 
înceapă

1
§

și au efectuat un 
păreri cu privire la 

situației inter-

egalități în 
respectului inde- 

și suveranității 
neamestecul în 

interne și avantajul

relevată importanța 
a inlîlnirilor !a nivel 

pentru impulsionarea 
raporturilor 

cele

asemenea, a fost expri- 
hotărîrea celor două țări 
acționa pentru dezvol- 
coluborării multilaterale 

ro»iâno-iu- 
sub- 

că este necesar să se 
____ ,_j la tinip pregătirile 
pentru încheierea unui program 
de lungă durată privind dez
voltarea colaborării economice 
șf tehnico-științifice. * 
coalizării și cooperării in 
ducție.

S-a evidențiat, și cu 
prilej. că dezvoltarea

spe- 
pro-

aoest 
_  mul

tilaterală a relațiilor romăno- 
lugoslave, întărirea și promo
varea lor continua corespunde 
intereselor vitale ale popoare
lor celor două țări socialiste 
vecine, colaborării, păcii și 
securității în Balcani, Europa 
și in lume.

tn cadrul schimbului de pă
reri cu privire la situația inter
națională actuală, s-a apreciat 
că în ultimii ani s-au făcut unii 
pași pozitivi pe calea dezarmă
rii, reducerii încordării și 
trecerii de la politica de 
confruntare la cea de dialog, 
negocieri și înțelegere, precum 
și în direcția soluționării unor 
stări oonflicluale. La o ase
menea evoluție au contribuit 
eforturile popoarelor, ale tu
turor forțelor progresiste oare 
acționează in direcția democra
tizării ansamblului relațiilor 
internaționale și participării 
tuturor țărilor Ia soluționarea 
problemelor eu care este 
confruntată omenirea. Cu toate 
acestea, nu s-a realizat Ineă o 
sehimbare radicală i ' 
internațională, ecca ee face ca îȘ 
situația mondială să fie corn- 
plexă șl contradictorie. §

S-a apreciat că problema § 
fundamentală a eontempora- 
neitățil este in continuare o- 
prirea cursei înarmărilor și 
înfăptuire^ hotăriiă a dezarmă
rii, tn primul rînd a dezarmării 
nucleare, 
cesar să 
pentru a 
legeri In 
program 
mare.

Apreciindu-se importanța
aoordului sovielo-american pri
vind lichidarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de 
aoțiune, s-a subliniat, totodată, 
eă este necesar să se acționeze 
ea toată hotărî rea pentru în
cheierea cît mal grabnică a 
acordului privind reducerea cu 
56 la sută a armelor nucțeare

i

i

li inea o § 
in viața jȘ

De aeeea este ne- 
se Întreprindă totul 
se ajunge Ia înțe- 

direcția realizării unui 
complex de dezar-

i

(Continuare in twt a 4-a'

Una dintre ul-icaeie competi
ții internaționale de gimnasti
că din acest an s-a desfășurat 
la finele săptăminii trecute, la 
Salonic, in nordul Greciei. Es
te vorbă de cea de-a 9-a ediție 
a Campionatelor Baleanlee 
junioare șl juniori, 
care a reunit tinere 
Romania. Bulgaria. 
Grecia și Turcia.

Trebuie să facem 
locului precizarea că. la gim
nastică sportivă, competiția s-a 
desfășurat în permanență sub 
semnul superiorității incontes
tabile a sportivi’or români. în
vingători — atit la fete, cit și 
la băieți — in ambele clasa- 
mente: pe echipe si la indivi
dual compus.

Două elemenie ne determină 
să incopern cu ^ăieții: în pri
mul rlnd. pentru că sportivii 
români au ocupat primele trei 
locuri la individual compus, iar 
in competiția pe echipe for

de
întrecere 

talente din 
Iugoslavia.

d'm oapul

mația noastră a-a distanțat la 
mai bine de patru puncte de 
cea de-a doua clasată, echipa 
Bulgariei. Dintre tinerii com
ponent! ai reprezentativei Ro
mâniei cea mal bună evoluție 
a avut-o, fără Îndoială, Adrian 
Gal, care s-a remarcat prin- 
tr-o mare constantă tn ’oaie 
cele sase probe. Cea mai ma
re notă obținută de Adrian Gal 
« fost la soț — 9.65. săritura 
i-a fost apreciată cu 9,60. la 
bară fixă a primit 9,55. iar 
de trei ori exercițiile sale au 
fost notate eu 9.50 (cal cu mi
nere, inele, paralele). în felul 
acesta, gimnastul nostru a ne
purtat un frumos și apreciat 
suăces, __
punct țn fața colegului de e- 
chipă Cristian Brezeanu. Me
daliatul cu argint a obținut 
cea mai mare notă din concurs 
la sol (9,80). dar a ratat apoi 
la paralele (8.80 !). Pe pozi
ția a treia — Adrian Ciucă,

at un avana de un

medaliatul cu argint de la 
Campionatele Europene de iu- 
niori de la Avignon, din acest 
an. ou patru probe în care & 
concura: la valoarea sa cunos
cută. dar și cu două aparate- 
..slabe" (9,10 la sărituri si 9,00 
la cal cu minere). Iată puncta
jele cu care s-au situat pe pri
mele trei locuri gimnaștil ro
mâni: Adrian Gal 57,30 p. Cris
tian Brezeanu 56.30 o. Adrian 
Ciucă 55.95 p. Iată și clasamen
tul pe echipe: România 281.86 
p. Bulgaria 277,10 o. 
263.30 p. Iugoslavia 
Turcia 239.15 p.

Remarcabilă a fost 
ria repurtată de Marla Necu- 
liță In competiția feminină. Cu 
9,90 la blmL 9.80 la sărituri șl 
sol și cu 9,60 la paralele, spor
tiva din Deva și-a adjudecat 
primul loc si titlul de cam»

4

Grecia
258.15 p.

și victo-

(Continuare in nao 2—3)

Pretutindeni, aco
lo unde mantia 
albi de nea spo
rește pitorescul 
vacanței de iarnă 
și amatorii între
cerilor de schi slnt 
tot mai numeroși. 
O imagine grăi
toare, surprinsă in 
Poiana Brașov, in 
aceste splendide 
eile de sfirșit de 

decembrie....
Foto: 

Aurel D. NEAGU

In Divizia A

ÎNVINGĂTOARE
patinoarul „23 August"

la hochei DUNAREA SI STEAUA f

ÎN PARTIDELE DIN PRIMA ZI
Pe

din Capitală, echipele Dinamo 
și Steaua au jucat ieri primele 
partida cu C.S.M. Dunărea Ga
lați șl, respectiv, C.S.M. Vi
itorul Glieorglienl, din dublele 
întîlniri restante in Divizia A, 
prima grupă valorică. Iată oum 
s-au desfășurat meciurile:

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.M. DUNĂREA GALAȚI 
4—5 (2—1, 1—0, 1-4). Deși pă
rea favorită, mai ales după e- 
voluția 
cestven
Dinamo a pierdut — la limită, 
e drept

bună din „Cupa Ote- 
Front", în Bulgaria,

o partidă cu o des
fășurare sinuoasă 
vește comportarea 
formații și scorul, 
dominat pe rlnd. 
mai Îndelungat, alte 
cîteva minute, de parcă se in
vitau reciproc la atac sau a- 

ă părare. Ia prima parte a me

3
în oe pri- 
celor două 

Echipele au 
uneori timp 

ori doar

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE
to*.-. .^privire sintetică

Am stat d8 vorbă cu directo
rul Clubului Sportiv Școlar 
Petroșani. Eugen Pcterfl, șl nu 
am avut senzația eă dlnsul ar 
»Ubi mai mult pe unul sau pe 
altul din cei opt „copii", cum 
numește cele opt secții ale u- 
nilății sportive din Valea Jiu
lui. Doar că, din timpul afectat 
nouă, mal mult de jumătate 
ne-a povestit deepro sporturile 
de iarnă practicate aici: schi 
alpin, sanie și schi fond. Și e 
Cresc să fie așa. de vreme ce 
municipiul Petroșani se află si
tuat la poalele Parângului, ma
siv muntos renumit din tara 
noastră, unde zăpada uu lip-

Ml: C.S.S. PtIReSAM•* .»

rație niciodată și unde există, 
deci, oondfții pentru schlat si 
săniuș, dar și dragoste pentru 
praoticarea acestora de către 
copii și adulți deopotrivă. Con
ducerea mișcării sportive de pe 
plan local a înțeles, la rîndul 
său — și e bine așa ! —. că, 
alături de pasiune pentru o 
disciplină, e necesară șl o ac
tivitate organizată, numai ast
fel puțind să apară perfor
manța.

„Baza*1 este schiul alpin, pen

tru oare lucrează tin colectiv 
da antrenori prlcepuți, dintre 
oara ti amintim pe Zoitan 
Toth. Virginia Peter fl, Victor 
Mihuț, GOnther Ghedeon. Trei 
junioare slnt în lotul republi
can: Simona Podină. Geritnde 
Mihuț șl Nicolcta Zapan, Dar 
cel mai Îmbucurător lucru este 
că federația de specialitate « 
șl hotărit: din 1989, la Petro
șani va funcționa centrul olim
pic da schi, deoarece sânt în
trunite toate condițiile pentru

Doino STANESCU

(Continuare tn pag. 2—3)

oiului oaspeții au prestat un 
joc bin« organizat tactic (au 
mai fost menționați pentru a- 
ceașta), tn timp oe Dinamo a 
lăsat greul apărării pe porta
rul Gh. Huțan, iar în atac îna
inta eu toți oei cinci hocheiști

după puc, de regulă prin 
„colțurile" din spatele Porții 
adverse. Așa se face că soo-

Mircea COSTEA

(Continuare in oag 2-3)

In manșa-retur din „Cupa României'* la handbal feminin

BRAȘOV, 23 (prin telefon), 
în Sala sporturilor s-a disputat 
(in devans) partida-retur din 
sferturile de finală ale „Cupei 
României" la handbal feminin, 
dintre formațiile Rulmentul și 
Mecanică Fină București, în
cheiată cu rezultatul de 21—20 
(11—9) pentru brașovence. Cu 
scorul general de 35—34 (rea
mintim că la București, în pri
mul meci, s-a înregistrat un 
„egal", 14—14) Rulmentul s-a 
calificat în semifinalele compe
tiției.

Finalul meciului a fost dra
matic pentru efi portarul bra- 
șovencel or, Maiorescu, a tri
mis mingea la... adversare cu

17 secunde înainte de final 
(cind gazdele conduceau cu 
21—20), șl dacă Mecanică Fină 
ar fi înscris, această din urmă 
echipă s-ar fi calificat in pe
nultima fază a competiției con» 
farm prevederii regulamentare 
potrivit căreia... avansează 
formația care Înscrie mai mul” 
te goluri in deplasare! Au mar
cat: Iile 4, Partin 4, Muteșan 
4, Boriceanu 3, Marian 8, De» 
meter 1, Știrbu 1, Btolan L 
respectiv Lefter 16, Clp&ian 8, 
Ciubotarii 3, Fînaru 2, Marfa 
8, Giura 1. Au arbitrat L Mus* 
can și R. Pruszter (Arad).

Caro1 GRUIA — coresp.

MÎINE, ALTE TREI MECIURI 
iN „SFERTURI" DE FINALĂ

Ajunse în sferturile de fina
lă, cele opt echipe feminine 
și-au disputat prima manșă 
(se știe că înoepînd din aceas
tă fază disputele au loc tur- 
retur. ca în cupele europene) 
din tradiționala și frumoasa 
competiție cars este „Cupa 
României". Meciurile din tur, 
cu excepția a două „egalurl".

s-au Încheiat cu victoria gaz
delor, la o diferență mai mică 
sau mai mare, oricum de na
tură să ofere garanția că man- 
șa decisivă, la capătul căreia 
vor fi desemnate semi fin al la
tele, va oferi moduri dîrze, în 
care ambițiile, dar maî ales

{Continuare tn pa®. 2—3)



FILMUL - IN SPRIJINUL POPULARIZĂRII SPORTULUI
Impâ imit, cum il sum de-- 

viață, pentru frumos, veșn.c 
în căutarea unor -subiecte cu 
temă sportivă, care i-au oferit 
cel mai fertil teritoriu de ma- 
nifes'are a talentului său. cu
noscutul regizor de film Eugen 
Popijă, iată, reușește să fina
lizeze alte citeva pelicule de 
mare interes pentru publicul 
larg, pentru cetățeni de toate 
virstele și profesiile, de la 
practicant! ocazionali ai exer
cițiului fizic la tineri și ti
nere care — prin vocație s: 
perseverență — au urcat, trep
tat. căile marii performanțe 
ajungînd să reprezinte Româ
nia în cea mai prestigioasă 
competiție de pe glob. Jocurile 
Olimpice.

„SPORT, SANATATE. VI
GOARE". Astfel este intitula; 
primul din suita aces’or filme 
recent otaologate. O peliculă 
de reală atracție prin modul 
original in care a fost conce
pută; un adevărat poem in i- 
magini de o mare frumusețe 
care pledează pentru mișcare 
și exercițiu fizic. încă de la 
cea mai fragedă virstă, ca mo
dalitate de destindere, de o- 
dihnă activă, totodată de men
ținere a sănătății și de asigu
rare a vigorii organismului 
pentru sporirea capacității de 
învățătură și de muncă. Filmul 
realizat de Consiliul National 
pentru Educație Fizică și Sport 
după un scenariu care aparți
ne prof. Eugen Vasilescu șl 
prof. Florian Gămulea, sur
prinde — cu o mare forță de 
sugestie — momente cotidiene 
dar și de referință din activi
tatea oe se desfășoară la nive
lul copiilor din grădinițe și 
școli, din licee și facultăți, din 
întreprinderi și instituții. S-a 
avansat cu aparatul de pro
iecție chiar și în lumea celor 
aflați la a doua și a treia... 
tinerețe !, oameni care n-au 
abandonat nici o clipă mișca

rea. .ntilniți nu o dată La popu- 
îare.e alergări de cros, fie la 
nivelul unor județe care și-au 
statornicit o tradiție in aoeste 
întreceri ale ve eranilor (Brăi
la, Maramureș. Teleorman, Mu
nicipiul București, Sibiu, Dolj 
Hunedoara etc.). In toate ca
zurile pelicula este însoțită de 
punctul de vedere exprimat de 
medic, de specialist. opiniile 
acestora fiind definitorii pen
tru a convinge de necesitatea 
mișcării, a exercițiului fizic, a

• De la imagini cotidi
ene ale „sportului pentru 
toți", la întrecerile Da- 
ciadei și la ilustrare! 
marilor succese ale trico

lorilor noștri

sportului, practicate insă or
donat, sistematic. respectino 
anumite reguli de igienă, in 
raport cu virsta. condițiile de 
climă și mediu geografic etc

„JUBII.EUI. DACTADEI-. a; 
marii competiții spor jve na
ționale. care a depășit 10 ani 
de rodnică existență, consti
tuie o altă peliculă ce reflec
tă reala măiestrie a realizato
rilor — regizorul, totodată ri 
scenarist, a avut drept consul
tant pe prof. Fi. Gămulea — 
reușind să ofere o imagine 
semnificativă a dimensiunii a- 
cestei mult îndrăgite întreceri 
veritabilă Olimpiadă a sportului 
românesc, cum este îndeobște 
cunoscută. O întrecere care a 
demarat entuziast încă de la 
prima ediție, de la nivelul fie
cărei asociații sportive din 
școli, din întreprinderi și in
stituții sau do la sate, marcind 
și o finalizare republicană, din

SUCCESE ALE GIMNASTICII ROMÂNEȘTI
(Urmare din pag. 1)

pioană absolută, rezistînd con
curenței tinerei reprezentante 
a țării gazdă. Fofo Varvariotou, 
clasată (surprinzător) pe locul 
secund, înaintea sportivelor 
noastre Mireia Fașca, Camelia 
Mîndrieel și Florentina Cîm- 
purean ! De subliniat că cea 
mai mare notă din concurs a 
fost obținută de gimnasta 
bueureșteană Nicoleta Toma — 
10 la paralele! . Iată rezultatele 
tehnice la fete — echipe: Româ
nia 194,95 p, Grecia 192,65 p, 
Bulgaria 189,85 p, Iugoslavia 
181,80 p, Turcia 178,40 p. In
dividual compus: Maria Necu- 
liță 39,10 p, F. Varvariotou 39,00

p, Mireia Pașca, Camelia Min- 
dricel și Maria Zannou 38,85 p, 
Florentina Cimpurean 38,75 p.

Așa cum era de așteptat, 
competiția de „ritmică" a fost 
dominată de sportivele bulgare, 
situate pe primele patru locuri 
la individual și învingătoare, 
de asemenea, pe echipe. Prima 
dintre gimnastele noastre la 
individual compus a fost Fran
cisca Dumitrescu, pe locul 5, 
cu 38,45 p. Iată primele trei 
clasate:. Kristina Șcekerova 
38,80 p, Neli Atanasova și 
Teodora Blagoeva, ambele cu 
38,75 p. Pe echipe: Bulgaria 
116,60 p, România 114,15 p, 
Grecia 111,80 p. (în acest an 
nu s-au disputat finalele pe a- 
parate sau pe obiecte.)

UN TINĂR BOXER DE CATEGORIE GREA, LA PORTa

*
i PRACTICAȚI ZILNIC GIMNASTICA!

PROGRAMUL NUMĂRUL 7 (pentru grupa a IV-a 
de profesii : oțeluri, cazangii, forjori, turnători)

•r 

!

1. Din poziția* 
J**

Exercițiul nr. 
stind : 1. Pas lateral cu pi
ciorul sting și ducerea brațe
lor înainte ; 2. Ridicarea pe 
vîrfuri cu înălțarea brațelor 
lateral sus ; 3. Coborirea pe 
toată talpa, împreună cu 
brațele, lateral ; 4. Revenire; 
5—8. Aceeași mișcare 
dreanta (2X8 tim"”.

Ex. 4. Stind depărtat cu 
milnile pe șolduri : 1. Răsu
cirea trunchiului spre stingă, 
cu ducerea brațelor lateral: 
1. Revenire ; 3—4. Aceeași
mișcare spre dreapta (4X4).

Fandarea 
spre stingă cu brațele late
ral ; 2. Ridicarea brațelor sus 
și bătaie din palme; 3. Cobo- 
rîrea brațelor lateral ; 4. Re
venire; 5—8 : Aceeași mișca
re spre dreapta

Ex. 5. stind : 1—2. Pas îna
inte cu piciorul sting, cu du
cerea brațelor prin Înainte 

“ ' Revenire ; 
pi-

lateral, sus ;
5—8. Aceeași 
ciorul drept

3—4. 
mișcare cu

(4X4). i(2X8).

♦-

. 6. Stind depărtat: 1—2. 
Ridicarea pe vîrfuri cu înăl
țarea brațelor lateral și inspi
rație ; 3—4 Revenire cu expi
rație (4X<).

Ex. 3. Stind 
niîinile la ceafă 
rea trunchiului __
cu- arcuire; 3-M. Aceeași miș
care spre dreapta (4X4).

depărtat cu 
: 1—2. Indoi- 
spre stînga,

doi in doi ani. atit in sportul 
de masă, cu și in cel de per
formanță. O in recere de pro
porții, care a intrat in tradiția 
mișcării noastre sportive. reu
nind anual, la e:apa de masă, 
peste 8 milioane de partici
pant! — copii, tineri și virst- 
nici. O competiție care a făcut 
trecerea de la „spor: ul pentru 
toți- la marea măiestrie in di
verse discipline; in fond, ți
nui din obiectivele ei.

Cel de-al treilea film. „O- 
LIMFICII ROMÂNI", vrea (și 
reușește) să Ce o inedită isto
rie a participării sportivilor 
noștri fruntași La J.O., ince- 
pind din 1952 (Helsinki) ți pe
nă ia 1984 (Los Angeles). O 
perioadă in care tricolorii au

oase medalii și 
valoarea scobi 

multe ramuri o-
ljr.pioe. printre care atletism, 
gimnastic?, caiac și canoe, ca
notaj academic. box. lupte, 
haltere, scrimă, tir ș-a. Regi
zor ți scenarist to oda ă. Eu
gen Popiți s-a bucurat de 
sprijinul tehnic al unui larg 
colectiv de specialiști (prof. AI. 
Mogoș, prof. Aurelia Suciu. 
prof. Gh. Dumitrescu, V. Dra- 
comir, C. Voivoxeanu). Un 
'.im cuprins — ca ți „Jubileul 
Daciadei” — ta planul tematic 
al Studioului Cinematografic 
.„Alexandru Sabia*, mereu ma: 
receptiv la acțiunea de imor
talizare pe peliculă a fenome
nului spor iv. ca act de cultu
ri. Un fî’-m-sinteză a ceea ce 
a realizat sportul românesc si 
tninurați săi exporter.’.:, wib 
îndrumarea și cu sprijinul con
ducerii de partid și de stat, 
mai cu seamă după cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.

★
Toate aceste filme. care 

poartă și amprenta experienței 
îndelungate a unor oameni cu 
o recunoscută capacitate pro
fesională. printre care Adrian 
Caracas, director de producție. 
Nina Badea, care a răspuns de 
lucrările de montai și operato
rul Grigore Corpăcescu, cuce
rit — ca și regizorul — de 
frumusețea sportului, convins 
totodată de marile sale va
lențe formați v-edacative, se 
cuvin vizionate de un public 
cit mai larg. De aici obliga
ția de a fi găsite modalități 
pentru a fi prezentate in mari 
colective. în unități de învăță- 
mînt cu predilecție, în între
prinderi, fie prin intermediul 
C.J.E.F.S., Inspectoratelor șco
lare sau al Consiliilor județe
ne ale sindicatelor și U.T.C., 
al rețelei cinematografice din 
orașe și de la sate (la centre
le de cultură și creație „Cîn- 
tarea României", de pildă) și, 
desigur, al T.V. Pentru că fil
mul — așa cum a dovedit-o 
permanent — reprezintă un 
mijloc ideal, de popularizare a 
fenomenului sportiv, o invita
ție la mișcare, în săli sau pe 
stadioane, pe cărări do munte, 
pe pîrfii si patinoare. O invi
tație . deschisă tuturor, și celor 
care nu așteaptă prea multe 
îndemnuri...

Tiberiu STAMA

Semnalăm cu satisfacție a- 
pariția unui tinăr boxer de 
ca egoria grea: Vasile Adumi
troaie. Provenit de la P.A.L.
Fălticeni, unde a fost depistat 
și inițiat in tainele sportului 
cu mănuși _ de antrenorul Con
stantin Chiriac, tinărul V. A-
dumiiroaie a fost 
lotul național de 
iec tivul tehnic

cooptat in 
juniori, co- 
acordindu-i

chiar încrederea de a-1 selec
ționa pentru Campionatele Eu
ropene care au avut loc în Po
lonia.

Așa cum se întimpiă de obi
cei in instruirea juniorilor cu 
gabarit mare, progresele tehni
ce ale tinărului pugilist au fost 
destul de lente, perioada de a- 
c.-mutări cantitative care pre
cede sal ul calitativ prelungin- 
cu-se mai mult decît la cei
lalți componenți ai lotului. An- 
-e-^-ii Gheorghe Ene și Vasi

le Baia au avut însă răbdare. 
Cu atit mai mult, cu cit ju
niorul din Fălticeni — foarte 
bine clădit — manifesta inte
res și dăruire în timpul antre
namentelor. Acestea au fost și 
argumentele care au stat la 
baza selecției Iui în echipa ce 
urma să participe la C.E. de 
juniori.

Competiția respectivă a pri- 
'ejult primul contact al tinăru- 
îuî boxer român cu sportivi 
din elita internațională. Deși 
eu ua arsenal tehnic modest, 
dar cu elementele de bază bi
ne puse ia punct. Vasile Adu

mitroaie și-a impresionat an
trenorii prin curaj, prin holă- 
rirea de a învinge și prin co
rectitudinea cu care a folosit 
loviturile directe. El a obținut 
o victorie prețioasă in fata u- 
nui sportiv bine cotat in boxul 
european juvenil, Sven Rudi
ger (R.D.G.), și a pierdut ono
rabil întilnirea cu sovieticul 
Artcm Ter-Acopian (cel care 
a devenit campion european), 
cucerind medalia de bronz.

Aflîndu-se in ultimul an de 
juniorat (este născut in anul 
1969), V. Adumitroaie s-a pre
zentat și la concursul de se
lecție pentru alcătuirea -lotu
lui național de seniori, din lu
na noiembrie. Cum nu erau în
scriși prea multi concurenți la 
categoria grea, juniorului din 
Fălticeni i-a fost desemnat ea 
adversar brașoveanul Ion Simi
na, campionul național de se
niori. Spre surprinderea gene
rală, Vasile Adumitroaie nu 
s-a lăsat impresionat de ..car
tea de vizită" a adversarului, 
a boxat curajos, stăpân pe sine, 
obținind victoria la puncte. Fi
rește, ca urmare a acestui 
meci, el a fost selecționat în 
lotul național de seniori pen
tru întrecerile internaționale 
din anul viitor.

Zilele trecute, la Tbilisi, a 
avut Ioc un turneu internațio
nal de juniori, la care au fost 
prezenți 101 boxeri, întrecerea 
respectivă constituind ultimul 
concurs de acest nivel la care

a mai a 
pare tin. 
Rezultate 
Adumitrc 
primind 
tiile aco 
roși box< 

Firește, 
nărului t 
de natui 
constituii 
tru alte 
mitroaie 
te bine < 
mănuși, 
buie val 
tr-o preș 
dică, pri 
rească d< 
forței de 
timp, pe 
lor tehni 
cial. a « 
semenea, 
concursul 
petițional 
.maximă 
te condil 
poate av 
de certă

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

rul l-au deschis gălățenii, prin 
Radu, in min. 9, Panaitescu 
reușind egalarea abia în min. 
17. Un reviriment in echipa 
Dinamo s-a concretizat în go
lul marcat de Solyom, în min. 
19, cu largul concurs al porta
rului Neculiță. în repriza se
cundă s-a înscris un singur 
gol, Panaitescu (min. 39) ridi- 
cind scorul la 3—1. printr-un 
șut surprinzător de la linia al
bastră. In min. 41 Berdilă re
duce diferența la 3—2, apoi 
Dinamo, cu doi jucători în 
plus pe gheață timp de 2 mi
nute, nu reușește nimic. Ne- 
culiță mai scapă un puc în 
poartă, la șutul lui Jumătate 
(min. 53), peste 30 de secunde 
Șt. Zaharia reduce Ia 4—3, D. 
Dima egalează (min. 55), pen
tru ca Șt. Zaharia să pece
tluiască victoria „Dunării.

Au arbitrat FI. Gubcrnu — I. 
Becze, M. Presneanu.

Minute de penalizare: 16—6.

STEAUA BUCUREȘTI — 
C.S.M. VIITORUL GHEOR- 
GHENI 10—4 (7—0, 0—2 !,
3—2). A fost un meci alert, 
cu rare întreruperi, nici o re
priză nedepășind 30 de minu
te. Steaua a început foarte bi-

LA HOCHEI
no, realizind faze rapide și 
spectaculoase, care i-au adus 
7 goluri, prin Alexe 2, Daia, 
Dragomir, Z. Anta), Hălăucă 
și Ioniță. în partea a doua, 
doar două goluri, rodul domi
nării curajoase a oaspeților, 
gazdele Tuind lucrurile prea 
ușor. Autori: Gcrgcly și Toke. 
în ultima repriză Burada în
scrie cel de al 8-lea gol al 
Stelei (min. 42), Csata ratează 
o ocazie mare a oaspeților, în 
min. 49 Burada (S) și Ambruș 
(V) au ceva de împărțit și vor 
pleca pe băncile de pedeapsă 
pentru 6, respectiv 4 minute, 
iar peste 45 de secunde Toke 
reduce scorul la 8—3. în min. 
53 Bălăucă marchează splendid 
dintr-un unghi dificil (9—3), 
este rindul Iui Chiriță (min.
54) și allui Gal șă iasă de pe 
gheață pentru 2+2+10 minute, 
respectiv 10 minute, iar ulti
mele goluri Ie vor înscrie I. 
Zajiaria (10—3 în min. 56) și 
Simon (10—4 in min. 57), după 
care nu vom mai avea de 
consemnat decît marea ocazie 
a lui Madarasi, de la Viitorul.

Arbitri : D. Trandafir — K. 
Olinic, V. Stăncîulescu.

Minute de penalizare: 26—20.
Astăzi, de la ora 13,30 Stea

ua — Viitorul, iar de la ora 
16,30 Dinamo — Dunărea.

„TRO
LA

Sala T 
Sibiu a i 
tă si ap 
culturism 
ciația gț 
biu d

ci&țiile
profil di 
reș, Rm. 
iova, Bt 
verin, 
nădie,
X -t 'iilor 
60 X I 
Craiova): 
su (Colu: 
Florentin 
iova); + 
(Rovine 
MARI - 
mir (Av 
Marlon 
hei); 75 
tul Rm. 
Sfîrlcază 
N1ORI - 
giiina (I 
76 kg: ! 
trochimis 
sif Dcnt 
Mureș); 
milrcscu

ta t-o 4 
treaptă ; 
(Matrița

MilNE, ALTE TREI MECIURI ÎN SFERTURI DE FINALĂ LA HANDBAL
(Urmare din na o l)

capacitatea tehnico-tactică vor 
avea cuvîntul hotăritor. Mai 
înainte de a face cunoscut 
programul, se cer precizate u- 
nele detalii din regulament re
feritoare la criteriile de califi
care in caz de egalitate de 
puncte după cele două partide, 
în astfel de situații (începînd 
din sferturi și pină la înche
ierea competiției) ordinea cri
teriilor de clasificare va' fi ur
mătoarea: 1. Diferența dintre
golurile marcate Și cele pri
mite; 2. Echipa care a înscris 
cele mai multe goluri in jo-

cui susținut în deplasare; 3. 
Aruncări de la 7 m conform 
prevederilor regulamentare. 
După cum se poate observa, 
în caz de scor egal după cele 
două întâlniri, nu se vor mai 
acorda prelungiri ale timpului 
de joc.

Programul de miine al man

șei decisive a sferturilor de 
finală.

BUCUREȘTI (sala Floneasca, 
de la ora 10): Confecția —
TEROM Iași (în primul meci 
24—32); RM. VÎLCEA: Chimis
tul — Textila I.A.S. Zalău 
(15—19); BACAU: Știința — 
Mureșul Tg. Mureș (22—22).

TRAGERE*EX1RADRDINARA
LOTO A REVELIONULUI

DIN 11ANUARIE 198$

Nu pu 
cuvint d 
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TRAGEREA LA SORȚI

A SEMIFINALELOR
Marți, 27 decembrie, la ora 

12. la sediul F.R. Handbal din 
București, str. V. Conta nr. 16, 
va avea loc tragerea la sorți 
a semifinalelor (ordinea dispu
tării oelor două manșe). Sînt 
invitați antrenorii formațiilor 
calificate în această penultimă 
fază, conducerile cluburilor și 
asociațiilor respective.

RÂMI fiyTOTUMSME.EXCURSF
<» R.D.GERMANA

Una din cele mai 
avantajoase tra
geri ale anului!
• 120 de numere, 
în cadrul a 12 ex
trageri „legate", cu 
posibilitatea de a 
se eîștiga și cu 3 
numere din 20 ex
trase ! • 21 cate
gorii de câștiguri 1
• Biletele de 25 
de lei participă la 
toate extragerile!
• Ultima zi de 
participare, sîm- 
bătă, 31 decembrie
• Flecare bilet 
poate fi un origi
nal și plăcut dar 
de revelion !

pregătiri 
spectivă.
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HUNEDORENII TREBUIE SĂ NU UITE
CĂ AU JUCAT (cindva) ÎN U.E.F.A.

Se narea că startul bun (vic
torie la Galati, în fața unei 
participante în Cupa U.E.F.A.) 
îi anunța pe hunedoreni deciși 
să ridice ștacheta performan
ței, să obțină un bilanț sure- 
rior celui din perioada cores
punzătoare a anului trecut. In 
1987. linia de clasament arăta

primul meci, tinărul jucător 
devenind titular pe postul de 
fundaș stingă. „Blocul" format 
din Klein, Gabor, Petcu și 
Nicșa s-a impus cu autoritate, 
prestațiile lui determinind ca
litatea și chiar rezultatele for
mației. Acestui grup i se ală
tură și portarul Ioniță, cu e-

un nivel constant bun, cu ex
cepția amintită, Cocan. De a- 
ceea, au rămas de domeniul a- 
minlirilor evoluțiile foarte bu
ne și scorurile-fluviu de pe 
stadionul hunedorean. acum 
finalizarea devenind o caren
ță aproape cronică. Așa se fa
ce că in cele 9 meciuri dispu-
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6. 17 8 2 7 32—27 18

Comparind-o cu cea din ca
setă, găsim aproape' la toate 
coloanele aceleași cifre.* Doar 
poziția in clasament și golave
rajul sînt diferite: acum, Cor
vinul a urcat o treaptă, insă 
golaverajul este negativ. Deci, 
acel salt, așteptat cu nerăbda
re de suporterii echipei, nu a 
avut loc. Comportarea echipei 
s-a situat la poluri opuse, cu 
victorii, in general, pe pro
priul teren, prestații mediocre 
in deplasare, culniinind cu 
acel eșec de proporții de pe 
stadionul Steaua. Desigur că 
acel 0—11 mai stăruie in me
moria amatorilor de fotbal, 
deoarece respectivul ioc nu a 
exprimat nici pe departe nive
lul posibilităților. „Au existat 
citcva împrejurări neprielnice 
care au dus Ia un scor incre
dibil — nc-a spus Vasile Tă
tar, președintele clubului. 
Prima — un complex de infe
rioritate al jucătorilor noștri 
lață de campioana țării — 
Steaua. A doua — pregătirea 
jocului nu s-a făcut bine, ații
tactic, cit și psihic. A treia — 
jucătorii erau cu gindul Ia va
canță. Că, oricum, meciul de 
Ia București nu putea fi eiști- 
gat“...

ORICUM, proporțiile scoru
lui rămîn ea o pată pe com
portarea echipei in această 
toamnă, deși ea poate fi ca
racterizată — in general — 
mulțumitoare, hunedorenii o- 
cupînd o poziție în prima par
te a clasamentului și avind ci
fra. zero la „adevăr". Echipa 
se află încă în perioada schim
bărilor de generații. In lot au 
apărut multe nume noi, doar 
unul (Cocan) impunîndu-se d'in

voluții constant bune, inter
vențiile sale fiind, de multe 
ori. decisive in stabilirea sco
rului.

ta’-e acasă au fost înscrise doar 
16 goluri, iar în partidele din 
deplasare numai 9 ! Firește, pe 
lista golgheterilor cam pion a tu-

5. CORVINUL 17 8 2 7 25-36 18
• Puncte realizate pe teren propriu : 14 (a pierdut 2 p la 

Dinamo, cite 1 p la F.C. Bihor și Univ. Craiova) : puncte obți
nute în deplasare: 4 (cite 2 o la Oțelul și A.S.A. Tg. Mureș).
a Golgeterii echipei : I. Petcu 7 (2 din 11 m) ; R. Gabor. 

Hanganu — cite 4 ; Klein 3 ; Bardac. Nicșa — cite 2 ; Nută. 
Bozga, Ilaș — cite 1.

A Jucători folosiți : 22 — Ioniță, Bardac. Cocan — cite 17 : 
I. Petcu, Klein, Suciu, R. Gabor — cite 16 ; Bozga 16 ; Tîrno- 
veanu, Hanganu 14 ; Bejenariu, Nicșa — cite 13 : Ilaș 12 ; Ma- 
nolache — 4 : Stroia, Nuță — oițe 3 ; Rădos. Ocolișan. Haidi- 
ner — cite 2 ; Bizoianu, Mesaroș. C. Postolache — cite 1.
• Media notelor echipei : 6,12 ; media notelor jucătorilor (pe 

baza a minimum 10 jocuri) : 1, Kleln 6,75, 2. R. Gabor 6,46, 3. 
Bardac 6,32 ; cele mai mari note : 8 (Bardac — et. a Ii-a șl a 
XV-a, Klein — et. a H-a și a XV -a. R. Gabor — et. a XHI-a 
șl a XV-a. Ioniță — et. a VPI-a. Cocan — et. a Vtn-a, Suctu 
— et. a X-a).
• Cartonașe galbene : 20 (8 suspendări) — H jucători (cele 

mai multe : Sucdu 3),
• Cartonașe roșii: Tirnoveanu (et. a XVUa).
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m — 2 transformate 

(a-mbele, I. Petcu), una ratată (I. Peteu) ; a foet sancționată 
cu 5 penalty-url — 3 transformate, 2 ratate.

a A expediat X70 șuturi (120 „acasă". 50 in deplasare), din 
care 88 pe poartă (61 .acasă". 27 in deplasare).

Oscilațiile unuia sau altuia 
din grupul amintit au avut re
percusiuni asupra comportării 
de ansamblu a formației. în 
plus, in acest sezon s-a resim
țit lipsa prin plecare — a Iui
Mărginean (în apărare) sau 
Cojocaru (in atac), precum și 
indisponibilitatea prelungită a 
lui Burlan. După cum mențio
nam, conducerea tehnică, mer- 
gînd pe vechea linie, a pro
movat cîțiva tineri crescuți in 
pepiniera proprie, ca de e- 
x-em-piu Ilaș. Hanganu, Manola- 
che, Haidiner. Dar confirmă
rile sînt încă așteptate; evo
luțiile lor nu se ridică încă la

Suciu rezolvă cu siguranță situația din tata propriului careu 
(Fază din meciul Rapid — Corvinul). Foto : Eduard ENEA

SPORTIVE ȘCOLARE PRIVIRE SINTETICĂ
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acest exemplu „viu" in fața, 
nici nu este de mirare că sec
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dat citcva sportive, dintre care 
cele mai cunoscute sînt Ma- 
rinela Cimpoieru și Luminița 
Cazan. în rest, după cum re
cunoaște însuși 
rul unității, la

»rugby, handbal și volei — re
zultatele întârzie să apară, si
tuație critică acutizată si de 
lipsa unei baze materiale pro-

conducăto- 
jocuri —

prii, „ca și de numărul insu
ficient de cadre didactice, în 
special ia rugby. Dar nu putem 
ascunde faptul că nu întotdeau
na căutăm cu insistență ele
mentele dotate din județ pen
tru jocuri, cum facem, spre 
exemplu, pentru sporturile de 
iarnă", a adăugat interlocutorul 
nostru.

Intr-adevăr, selecția la schi 
se face nermanent, după reguli 
bine statuate, copiii fiind 
căutați chiar în grădinițe. Cum 
ar trebui să se întîmple la toa
te disciplinele și atunci — fă
ră doar si poate — vor apărea 
și rezultatele mai bune, mai 
competitive.

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 23< 
DECEMBRIE 1988. Extragerea 
I ; 42 62 49 27 6 83 17 20 73 ; 
extragerea a II-a: 63 72 31 75 
25 70 23 8 14. Fond total de 
cîștiguri.: 713.054 lei, din care 
99.312 Iei. report la categoria 1.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

„LOTO 2“ DIN 18 DECEMBRIE 
1988. Cat. 1 : 1 variantă 100% 
50 000 lei și 1 variantă. 
12.500 lei ; cat. 2 : 4 
100% a 7.682 lei și 16 variante 
25% a 1 921 lei ; cat. 3 : 23,50 va-

„ a
25% a 

variante

lui numele hunedorenilor apar 
pe locuri modeste, cel mai bi
ne situat fiind Petcu. și acesta, 
însă, departe de realizările sa
le din edițiile preoedente. Oa
re Gabor, Klein sau Nicșa au 
uitat să șuteze la poartă, să 
finalizeze ? Atunci, cum se 
împacă cu atit de puținele go
luri înscrise in sezonul înche
iat 7

A mai trecut o perioadă de 
căutări, de încercări. Echipa a 
traversat din nou prea dese 
momente de eclipsă și de aoe- 
ea se află încă în zona lui 
50%, ca realizări, adică sub 
posibilitățile ei- Curind, în 
primele zile ale lui ’89, va în
cepe pregătirea returului. De 
modul cum va fi abordată si 
parcursă această perioadă va 
depinde bilanțul actualei ediții. 
Frumoasele evoluții, n-au fost 
posibile fără muncă, fără o 
disciplină exemplară. De ace
ea. este necesar ca experiența 
„bătrînilor" să fie împletită cu 
dorința de afirmare a „nou
lui val", condiție care va asi
gura calitate superioară a jo
cului și. implicit, a performan
telor Corvinului. Pentru că 
este bine să nu se uite că e- 
chipa hunedoreană a partici
pat, cindva, într-o cupă euro
peană. Ispravă ce poate fi re
petată...

Pomoiliu VINTHĂ

Apariția în coloanele ziarului 
a grupelor din faza de zonă a 
campionatului de minifotbal a 
stirnit un mare interes și — deși 
s-a anunțat din vreme termenul 
limită de înscriere în întrecere — 
sectorul juniori al F.R.F. a fost 
asaltat de noi cereri de parti
cipare. Cum scopul competiției 
este acela de a oferi un cadru 
organizatoric adecvat unui nu
măr cit mal mare de copii, 
pentru a juca multe meciuri, s-a 
hotărit o nouă repartizare a e- 
cnipelor și. bineînțeles, mărirea 
numărului de „zone". Iată com
ponența lor :

BISTRIȚA : Gloria Bistrița,
Mecanica Bistrița. Unirea Alba 
Iulla, C.F.R. Cluj-Napoca, C.S.ș. 
Baia Mare. F.C. Maramureș, „U“ 
Cluj-Napoca (1975) șl C.M.C. 
Cimpia Turzii (1976).

BUHUȘI : Textila Buhușl. S.C. 
Bacău. C.S.Ș. Bacău. C.S.Ș. Olim
pia Piatra Neamț. C.S.Ș. Gb. 
Gheorghlu-Dej, C.S.M. Suceava, 
Unirea Focșani.

BczAU : Gloria Buzău. Cul
mi stol Buzău. Victoria București. 
C.S.Ș. Rm Vllcea, Viitorul Bucu
rești (1976), Dinamo București 
(1975), Olimpia Slobozia (1976), 
C.S.Ș Călărași (1075), Electroa- 
parataj (1976).

DEVA : Mureșul Deva, Jiul 
Petroșani, Aurul Brad, CSJȘ. Se
beș, Chimia Rm, Vllcea, corvi
nul Hunedoara, C.S.Ș. Satu Ma
re, C.S.Ș. Dej (1976) șl Corvinul 
Beclean (1976).

IAȘI : Politehnica Iași, C.S. Bo
toșani, C.S.Ș Suceava, C.S.Ș. nr. 
1 București, C.S.Ș. Iași, AJS.A. 
Cîmpulung Moldovenesc (1975), 
Metalosport Galați (1976).

LUGOJ : C.S.M. Lugoj. C.S.Ș. 
Lugoj, Universitatea Craiova, 
A.S. Drobeta Tr. Severin, CS.Ș.

Craiova, C.S.M. Reșița, Dacia 
Mecanica Orăștle.

MEDGIDIA : C.S.Ș. Medgidia,
F.c.M. Progresul Brăila, C.S.S. 
Constanța, C.S.Ș Mangalia, I.C.N. 
Constanța, S.N. Constanța, F.C 
Constanța, Progresul București.

ODORHEl : C.S.Ș. Odorhei,
F.C.M. Brașov, C.S Ș. Luduș, E- 
lectromureș Tg. Mureș, C.S. Tg. 
Mureș, C.S.Ș. Sf. Gheorghe (1976), 
Gaz Metan Mediaș (1976), și 
IMASA Sf. Gheorghe (1975).

PLOPENI : Metalul Plopeni, 
F.C. Argeș, C.S.Ș. Slatina, Stea
ua București, Petrolul Ploiești, 
C.S. Tîrgoviște, C.S.Ș. Drăgășant 
(1976), C.S.M. Caracal (1976)

TIMIȘOARA: Politehnica, C.F.R. 
A.S.A. Progresul U.M.T., C.S.Ș. 
— toate din Timișoara. C.S.ș. 
Jlmbolia, Electrometal Cluj-Na
poca și Metalurgistul Cugir 
(1976).

VASLUI : C.S.Ș Vaslui, Meca
nica Vaslui, Viitorul Vaslui, O- 
țelul Galați, Gloria C.F.R. Galați, 
Ancora Galați, Calculatorul Bucu
rești, Sportul Studențesc (1976).

ARAD : U.T.A., F.C. Inter Si
biu, C.S.Ș. Strungul Arad. F.C. 
Bihor, Chimica Tîrnăvenl, C.S. 
Olimpia Satu Mare, Strungul A- 
rad 0976).

Turneele se desfășoară, deci, 
la două categorii de virstă : co
pii uăscuți după 1 august 1975 
(grupa mare) și copii născuți 
după 1 august 1976 (grupa mică). 
Pentru a nu apărea defecțiuni 
de organizare, echipele partici
pante vor trebui să la din timp 
legătura cu forurile sportive din 
localitățile care organizează „zo
nele". Partidele din această pri
mă parte a Întrecerii sînt pro
gramate Intre 5 și 10 ianuarie 
1989.

Din dosarele Comisiei de disciplină
.ht.umi.iw,-. „d -i ■ .imaFraamracai

CA SĂ NU SUPERE PE NIMENI
Cînd Comisia de disciplină are 

de judecat unele incidente în ca
re este vorba de arbitri bruscați 
sau chiar loviți de jucători sau 
spectatori, lucrurile se desfășoa
ră mai întotdeauna cam în fe
lul următor : partea vătămată 
(brigada de arbitri sau „centra- 
lul“) aduc acuzații precise echi
pei respective, iar reprezentanții 
acesteia fie că neagă cu desă- 
vîrșire cele spuse de arbitri, fie 
că declară că lucrurile nu s-au 
petrecut... chiar așa.

Iată, însă, că în cazul meciului 
Avicola Crevedia — Cimentul 
Fieni ne aflăm într-o situație 
incredibilă : cei care declară că 
l-au obligat (e lesne de închipuit 
cum !) pe arbitru să meargă la 
unul din tușieri și să se consul
te cu acesta sînt cei de la Avi
cola Crevedia, în vreme ce arbi
trul de centru, Adrian lonescu 
din Tîrgoviște, contestă cele a- 
firmate de Avicola, susținînd că 
la meciul cu pricina nu s-a pro
dus nici cel mai mic Incident, 
așa cum a scris, de altfel, șl în 
foaia de arbitraj. Cu răbdare,

punîndu-1 tot felul de întrebări, 
pentru a elucida acest caz fără 
precedent, comisia de disciplină 
i-a „smuls" arbitrului un înce
put de mărturisire și anume că 
„a fost rugat“ (n.n. în genunchi, 
probabil !) să se ducă la arbi
trul de linie, dar că n-a fost 
bruscat cîtuși de puțin, astfel 
îneît n-a trebuit să recurgă la 
cartonașul galben și cu atît mai 
puțin la cel roșu.

S-a găsit, pînă la urmă, și ex
plicația tăcerii arbitrului : fiind 
la mijloc două echipe din ace
lași județ, arbitrul n-a vrut să... 
supere pe nimeni. Să vedem ce
părere va avea Comisia de dis
ciplină a Colegiului central al
arbitrilor despre un astfel de
conducător de joc...

In condiții normale, mai mulți 
jucători de la Avicola Creve
dia s-ar fi ales cu diferite pe
depse. Dar oare poți să-i mai 
sancționezi cînd. pînă la urmă, 
ei s-au dovedit mai sinceri de- 
cît arbitrul ?

Jack BERARIU

GOLGETERII
SERIA I

DIVIZIEI B
SERIA A ll-a

tlsfăcut stagiul militar). Univer
sitatea Craiova (pînă la 25 iulie 
1*86) șl Electroputere Craiova 
«Un 35 lube 1986).

• 11 GOLURI: Titirișcă (F.CJd. 
Progresul Brăila).
• io goluri :

(F.C.M. Delta Dinamo 
• 9 GOLURI : Ștefănescu (Meta
lul Plopeni). Kereszi (Politehni
ca Iași) • 8 GOLURI : Blscă 
(Aripile Bacău) • 7 GOLURI : 
Chivu (Gloria Buzău), Manea 
(Petrolul Ploiești). Sertov (Poli
tehnica Iași) • 6 GOLURI : Bu- 
toiu (Steaua Mizil), Chlriță (U- 
nlrea Focșani), Ursa și Ursică 
(Gloria Buzău) • 5 GOLURI :
Mocanu (Petrolul Ploiești), Lazăr 
(Steaua), Rusu (Unirea). Șumu- 
lanschi (C.SJJ. Suceava), Stan 
(Poiana Cîmnina).

Victor Titirișcă (25 de ani). 
Prima legitimare la F.C. Brăila 
(9 iulie 1979). A mai Jucat la 
F.C.M. Progresul Brăila (19 de
cembrie 1980 — 14 august 1982), 
Petrolul Brăila (14 august 1982 — 
5 august 1984) și a revenit la 
F.C.M. Progresul (de Ia 5 au
gust 1984).

Iamandi 
Tulcea)

• U GOLURI : Calafeteanu 
(Electroputere Craiova).
• 8 GOLURI : Mușat (Dunărea

Călărași), Carastoian (Metalul 
Mangalia) • 7 GOLURI : Gingu 
(F.CJJ. Caracal), Pred atu (Gaz 
Metan Mediaș) • 6 GOLURI ■: 
Cojocaru (Jiul Petroșani), Asaf- 
tei (Metalurgistul Slatina). Man
galagiu 
ștefan (Dunărea Călărași), 
leaua (Tractorul Brașov), 
(A.S. Drobeta Tr. Severin), Rus - - - - - -
LURI ; Guda șl M. Nlcolae (Chi
mia), Bănică (Metalul Mangalia), 
Ghioane “ ~
(Minerul

Marian 
Prima 
Calafat (6 martie 
jucat la C.S.S. Craiova (21 au
gust 1981 — 29 august 1984), U- 
niversltatea Craiova (29 august 
1984 — 1 februarie 1885), A.S.A. 
Victoria Craiova (7 februarie 
1935 — 20 mal 1986. cînd șl-a sa-

(Chimia Rm. Vllcea),
------- ---------- Be- 

Palea 
----------- Al. 

(Metalul Mija) • 5 Go

Buiceanu(Tractorul) 
Motru). 
Calafeteanu (23 de ani), 
legitfmare la Dunărea 

1980). A mal

ADniNISTRAÎIA Df STAI L0I0 PPONOSPOIil INTORNEAlA
i 2.615 lei ; cat. 4 : 98,50 

a 624 lei ; cat. 5 : 272,25 
a 200 lei ; cat. 6 : 2.049,25 
a 100 lei. , Report la cat. 
lei. Cîștfgul In valoare

I lei. de la cat. 1. a re- 
participantului BRATU

riant© a 
variante 
variante 
variante 
1 ; 6.092 
de 50 000 
venit 1 
ION din București.

« Așa cum am mai Informat, 
ieri, vineri, 23 decembrie a a,vut 
loc ultima tragere a anului cu
rent. Avind în vedere, însă, că 
tot de ieri s-au pus în vînzare 
biletele la TRAGEREA EX-

traordinarA 
LIONULU1 din 
participanții vor avea în conti
nuare posibilitatea (chiar cu 
șanse deosebit de mari !) de a-și 
juca numerele favorite, la toate 
agențiile Loto-Pronosport din 
țară. Vă reamintim că se vor 
extrage nu mai puțin de 120 de 
numere. în cadrai a 12 extra
geri, cu posibilitatea de a se 
cîștiga și cu 3 numere din 20. 
Cîștigurile atribuite constau în 
bani, excursii peste hotare și.

LOTO A REVE- 
1 ianuarie 1989,

deslgur, un număr mare de au
toturisme, In limita valorii uni
tare variabile a ■ clștlgulul. Solici
tați toate informațiile dorite la 
unitățile din rețeaua A.S. Loto- 
Pronosport.
• In curind. A.S. Loto-Prono

sport va lansa, la LOZ în PLIC, 
pe lîngă emisiunile deja existen
te, și o emisiune specială limi
tată, intitulată „LOZUL ANU
LUI NOU*, care, pe lîngă cîști
gurile obișnuite, va conține șl 
sume de 50.000 lei. 10.000 lei etc., 
precum șl un Impresionant nu
măr de autoturisme „Dacia 1300" 
șl TELEVIZOARE COLOR.

SERIA A lll-a

• 15 GOLURI 1 Trăistaro 
L.Poll" Timișoara).
• 10 GOLURI : Negrău (U.T.

Arad) • 9 GOLURI : Trîmbițaș 
(Gloria Bistrița), Mitracu (Unirea 
Alba Iulla) • 8 GOLURI : Bol- 
ba (Olimpia Satu Mare) • 7 
GOLURI : Naghl (U.T. Arad),
Rotariu H (A.S.A. Progresul Ti
mișoara), N. Manea (Gloria Bis
trița), D. Moldovan (F.C. Mara
mureș Baia Mare) • 6 GOLURI: 
Vancea (U.T.A.), Timar (Unirea 
Alba Iulla), Mărgineanțu (C.S.M. 
Reșița), Tulba și Vase (F.C. Ma
ramureș), Scîntele (Gloria Reși
ța), Azoiței (Minerul Cavnic). 
• 5 GOLURI : Borhidan și 
Gerstenmaier (Olimpia Satu Ma
re), Varga („Poli" Timișoara), 
Bărbosu șl Dudaș (C.F.R. Timi
șoara), Giuchlci șl Rosenblum 
(A.S.A. Progresul), N. Popa (U- 
nlrea Alba Iulla), Murar (Armă
tura Zalău), Plăvițiu (C.S.M. Re
șița), Păuna (A.S. Paroșenl Vul
can), Vesa (Dacia Mecanica 
Orăștie).

Șerban Nlcolae Trăistaru (23 de 
ani). Prima legitimare la Poli
tehnica Timișoara (6 octombrie 
1976). A mai jucat la Construc
torul Timișoara (25 septembrie 
1983 — 22 august 1984). C.F.R. Ti
mișoara (22 august 1984 — 16
martie 1985), Petrolu. Timișoara 
(16 martie 1985 — 4 Iulie 1985), 
Textila Timișoara (4 iulie 1965 — 
29 Iulie 1985), Unirea Tomnatic 
(29 iulie 1985 — 20 ianuarie 1986), 
Politehnica Timișoara (20 ianua
rie 1986 — 25 Iulie 1986). C.F.R. 
Timișoara (25 Iulie 1986 — 20 iu
lie 1988) și a revenit la „Poli" 
(de la 20 Iulie 1988).



Cu privire la convorbirile dintre tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român,

s

§

președintele Republicii Socialiste România, I
și tovarășul i

RAIF
președintele

OIZDAREVICI,
Prezidiului Republicii Socialiste i

Federative
(Urmare din oaa I»

iugoslavia
S-a relevat că trebuie acțio

nat cu ho ărire pentru regle
mentarea pe cale politică, pria 
tratative, a tuturor probleme
lor litigioase dintre state.

S-a subliniat că situația ac
tuală din lume reclamă inten
sificarea colaborării tuturor 
statelor pentru accelerarea creș
terii și dezvoltării ecomocnice. în
deosebi a țărilor ia curs de 
dezvoltare. Forniad de ia sitna-

cantinaă să 6e deosebit to 
Mor dintre țărOe^bacât* șă ță
rile sărace, s-a arătat că este

bncărtt pentru solwțianurea 
globii ă a prob temelor stoiiier- 
votttrii — inefumv a datoriilor 
externe extrem de mari ale

I

i

i

s-a

strategice. De asemenea. s-a 
arătat că se impune renunțarea 
on desăvirșire la modernizarea 
*t perfecționarea armelor 
nucleare existente, precum și 
la producerea de noi arme 
nucleare.

A fost relevată necesitatea 
interzicerii complete a tuturor 
experiențelor cu arma aaelea- 
ră. renunțării la politica de 
militarizare a Cosmosului. e- 
Hmlnării armelor etelmiee fi a 
altor arme de distrugere ta 
masă.

s-a subliniat că. ta paralel 
ee acțiunile peatra ia Ut ararea 
fl lichidare* armelor nnrteare. 
trebuie U se tresei la ra- 
deeerea armamentelor c—rtn 
tienale. forțelor armate fi 
cheltuielilor militare.

In cadrul convorbirilor
apreciat că se impune tl se 
aetioaeve botărit pentru tnehe- 
lerea cit mai urgentă a Re
uniunii de la Vicn* pria 
adoptarea unui document de 
substanță și echilibrat, care să 
durî u întărirea încrederii ți 
securității pe continent. li im
pulsionarea cooperării la toate 
domeniile

O aieut-e deosebită a fost 
am rd a* 5. tn cadrul eon vorbi
rilor. întăririi colaborării mul
tilaterale intre țările balcanice, 
transformării acestei regiuni 
tnir-o mă fără arme nucleare 
Si chimire. ea*r»Hdării păcii 
fi securității >■ Baleaal. S-a 
subliniat ueeesitatea de a se 
acționa ta vederea creării mo
di țiii or pentru roavoeazra 
ouuferinteî țărilor baleaaiee la 
nivel ferit. care să de* aoi *- 
mențiuni întăririi tn crederii și 
cooperării i* această nouă.

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Vinfri după-amiază *-« ta- 

etwiat vizita oficiali de pri
etenie pe care a efectuat-* ta 
țara noastră. ta Invitația 
tovarășului Nicolae Ceaoșesc*. 
*e ere tar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Răii Dirdareviei. 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușesca 
și tovarășul Raif Oizdarevici 
*- sosit împreună Ia aeropor
tul Otopeni. împodobit cu dra
pelele celor două state.

_ Pe aeroport se aflau membri 
și membri supleant! ai Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. secretari ai Comi
tetului Central al Partidului, 
membri ai C.C. al F.CJL, ai 
Consiliului de Stat și al guver
nului. alte persoane oficiale.

Au fost de fată ambasadorul

------------------------------------------------------------- SEMNIFICAȘI
ASMS apre porUen* urter Mutul marelui public. „Cupa eu

ropei" Întorciubiirt la aHeUum a avat darul (ta ultima «rentei a* 
atragă atantta asupra a două asoecte. fiecare cu semnificațiile sale. 
Prima secvența sosește <3>n Italia, mal nrecta de la Milano, unde ve
chea grupare Pro Patria (cu o Istorie depășind un secol 1) „sta mo- 
rsndo". «șa oum semaa’eazl un confrate de la rubrica de sport a 
ziarului „WnHa". Lipslndu-1 posibilitățile de a oferi ajutoare fi
na noiane performerilor care au aderat la ea. această asociație ae 
vede ticsita de serviciile hzl Francesco Panetta, superbul campion 
mondial al orobel de son m obstacole de ia Roma, din l#Sf șl de 
ale hd Afoeeto Ceva. fost campion mondial șl olimpie, fondlst a- 
a*t printre eN maf buni ta lume. Pterztnd astfel două piese grele, 
clubul milanez oferă Ioc liber In Ierarhia .Cupei Europei" altuia 
mai petrii cunoscut. oricum mug mal Hnăr (are doar vreo 12 ani). 
Larics, d a Sparta. Aid au fost legitimați marocanul Ibrahim Bou- 
taib. campion olimpie la tf.fOt metri la Seul, nigerianul Innocent 
Egbualk*. vleeeemptoa mondial la 404 metri , francezul PhtUlpe 
CoBard. un .opteutlet". șl el foarte redutabil. Șl alei tot banul a 
drcta. dar In... vena Invers '

LISTA ---------------------------------------------------------------—
Dea. aspru dar drept — apreciază agențiile internaționale de pre

să — ia procesul hd David Jankins. acuzat de a fl organizat o tn- 
t—acă relee de rănzînddre a anabolizaaitelor sportivilor din Statele 
■HRa cveti șt .Sportul" dta I decembrie) : șapte ani de privațiune 
de Bbertate — a decis tribunalul din Saa Diego (California). Fostul 
■HM befanf; medaliat ia IO.. completează o Bata tristă, care, din 
rlrate. șal scurtă, de foști sau actuali performeri, unit de prim 
ptan, eare au stat sau mal stau tacă ta spetele gratiilor : boxerul 
Carto* Monzon. atletul Henri Rono. tofcaltstm danez Jan Molby 
(actualmente la Liverpool), pentru conducerea automobilului ta 
care avansată de ebrietate... St comentariile presat internaționale 
stas siwțto pe acesta teme. Semnalăm Ia rtndul nostru aceste fapte 
serv aruncă a pamtal tatunecali asupra performanței, menționtnd 
eă toate «r*ătaBete ta'.e» naționale to resort «tot angrenate tatr-o 

taped met arecetent h '*ră ezttări pentru a asana moral sportul.

---------------------------------------------------------------- — VALOARE
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Un grup de pionieri români § 
și copii ai personalului ambo- § 
sadei Iugoslaviei la București ț 
au oferit tovarășilor Nicolae " 
Ceaușesco si Raif IMzdarevici 
buchete de flori.

La se*.a avionului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu și tovarășul 
Raif Dizdarevici și-au luat n 
călduros rămas bun. și-as 
strins mîin'le cu prietenia.

La ora 1SA0 aeronava prezi
dențială a decolat. Indrepttn- 
du-se spre patrie.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
CĂLĂRIR • La tnchelerea se

zonului de galop tn R.D. Ger
mană printre Jocheii cu cele mei 
multe victorii se numără șl o 
femele. Angelika Glodde (37 
anii clștlgătoare * numeroase 
curse. Intre care și „Marele pre
miu al R.D.G." la Hoppegarten 
fi pe alte hipodromuri din țar» 
*1 de peste hotare, ta 23 de ani 
de cind activează ta lumea fur
tului, Angelika Glodde e-a men
ținut la aceeași greutate. 33 kg. 
ta o înălțime de l.M m

ciclism • După etad etape, 
ta oursa ee se desfășoară ta 
Costa Rlea pe primul loc al eta- 
samentulul general ee află Oe- 
valdo Castillo (Costa Rfca), ur
mat ia mă de columbianul Ef- 
raln Rlco. Etapa a 8-a a revenit 
rutierului cubanez Ellcer Val

des, înregistrat pe £st*ata te 
30 km cu timpul te 3B34NI.

HANDBAL • Intr-un med *- 
■ttoad masculin disputat In Ar
les (Franța) > selecționata Fran
ței a Întrecut cu scorul de XT—14 
(13—TJ formație AustrteL

9AH • ta runda a S-a a t*r- 
aeulut de șah „Solaris ’SS", ee ee 
desfășoară ta orașul Iugoslav 
Sibenlk. au fost consemnate ar
matoarele rezultate t Doncev — 
.raHan remiză ; Makulskl » 
Smaghln 1—4 ; DvoJris — Cvltaa 
t—4 } Levitina — Mlkan 4-1 1 
Suetla — Ettanov 1—4 1 Guna- 
van — Dumpor remiză ; Koctev 
— Henkin remiză; Moiseev — 
Vasiukov 4—1 ț Sale — Petronlcl 
remiză. în clasament pe primele 
locuri se află Makulskl, Ruka- 
vtna șl DvoJris cu cite 4,3 punc
te, urmați de Kczui — 4 p (tț.

tasr-an* izav c-.e ma: puvernăce campionate naționale de băn
et e*. cei al Span.--. strălucește. te un aa. Iugoslavia Drazen P«- 
treateL la itoduzfle M Real Madrid (de notat că. vatorie. baschetul 
de ta ace* riub atlete culmile oe care le-a cucerit si te cucerește 
mereu totbahsl pe olar tematicnall < înscrie mvet de med tn
medie »J ruo-rte. tetinjnd chiar record ta de puncte Înscrise tntr-o
partida. O. aceiași se care -e-a mserte st ta Cupa Cupelor. Italieni
lor de la SaaMere Ca»—ta Srx am e chiar a rit de senzațional eâ
ee£ mai bun Jucător fcgo<av este cel nval bun șl In campionatul 
Spaniei Altceva devtae seroniScadv t eă Dra-en se situează șl Îna
intea unor starort aduse de peste Ocean, americanii de culoare 
Yo-jng șl Stewirt urtntadu-1 pe JueâtoriM ptav le la ritstanța a '.l 
SL respectiv 14 de puncte ta I partide focale.

PE GHEAȚA $1 PE ZAPADĂ
• Proba feminină din cadrul 

campionatelor unionale de PATI
NAJ ARTISTIC, desfășurate ia 
Kiev, a fost cis.lgată de Natalia 
Gorbenko. urmată de Natalia 
Lebedeva.

în proba de dansuri, pe primul 
loe s-a situat perechea Marina 
Klimova — Serghel l’ouoniarenku.
• Proba masculină de SLA

LOM SPECIAL disputată pe plr- 
tla de la St. Anton (Austria). In 
cadrul ..Cupei Mondiale" la schi. 
• revenit sportivului vesl-ger- 
man Armin Bittner. Înregistrat 
in cele două manșe cu timpul 
da 1:13,87. L-au urmat austria
cul Bernhard Gstreln — 1:«.1S 
*1 elvețianul Plrmln Zurbriggen 
- I :«,7I.

în clasamentul general se men
ține lider Marc Glrardelli (Lu
xemburg), cu 80 puncte, secun
dat de Zurbriggen — 17 puncte.
• Proba masculină de SLA

LOM SPECIAL desfășurată pe 
plrtia de Ia Kranjska Gora (iu
goslavia) a fost ctștlgată de 
schiorul Iugoslav Urban Planin- 
sek. Înregistrat In cele două 
manșe cu timpul de 1:30,8O. )-e 
locul doi s-a clasat coechipierul 
său Rok Petrovlcl — 1:39,7S, Iar 
loeul trei a fost ocupat de el
vețianul Patrick Berra — 1:39.8S.
• Turneul de HOCHEI PR 

GHEAȚĂ „Cupa Izvestia" s-a 
tnchelat la Moscova cu victoria 
reprezentativei U.R.S.S — 8 punc
te, urmată In clasamentul final 
de Suedia — 8 puncte. Ceho
slovacia — 3 puncte. Selecționata 
olimpică a Canadei — 2 puncte 
șt Finlanda — l punct.

In ultima zl a competiției s-au 
Înregistrat următoarele rezultate: 
U.R.S.S. — Cehoslovacia S—1 
(0—1. 2—8, 4—0) ; Suedia — Fin
landa 4—3 (2—1, 0-3, 2—2).

Cuplajul a fost urmărit de 
peste 10 008 de spectatori.
• La Katowice s-a disputat 

meciul amical de HOCHEI PK 
GHEAȚĂ dintre selecționatele 
Poloniei șl Austriei. Hochelșlll 
polonezi au obținut victoria cu 
scorul de 7—1 (3—0, 2—1. 2—0).
• EcMna de hochei pe gheață 

Dinamo Riga, aflată In turneu 
In Franța, a Jucat la Brlancon 
cu selecționata tării gazdă. Par
tida s-a tnchelat cu soorul de 
7—1 (4—0. 1—0. 2—1) tn favoarea 
hochelstllor sovietici.
• Disputat la Varșovia meciul

amical de HOCHEI PE GHEAȚĂ 
dintre selecționatele de Juniori 
ale Poloniei șt R.S.S. Bieloruse 
s-a Încheiat cu scorul de 8—3 
(3—2 1—0. 2—1) în favoarea Ju
cătorilor sovietici.Rd. T.

23 rAgerpres). Trșdl- 
pentra „Capa 

Nehru" se va desfă- 
17 șl 23 lanuar.e 1M».

turneu
LUSAKA, 23 (Agerpres). In

tr-un med amical disputat la 
Lusaka, selecționata Zambtei a 
Întrecut eu scorul de 2—1 (1—0) 
formația Egiptului.

MOSCOVA, n (Agerpres). E- 
chlpa Lokomotiv Moscova va în
treprindă la începutul anului vi
itor un turneu In S.U.A., In ca
drul căruia va susține o serie 
de anedurt amicale ta compania 
unor formații locale. în primul 
med. fotbaliștii sovietici vor juca 
la 3* ianuarie la Baltimore, ur
nind ca ta continuare să evo
lueze In orașele Wichita, Taro 
ata, Kansas City șl Dallss.

ROMA, 23 (Agerpres). Localita
tea Italiană Cosenza a găzduit 
medul amical dintre echipele de

tineret ale Italiei șl Maltei. Vic
toria a revenit gazdelor cu sco
rul de 3—0 (4—0).

RABAT, 23 (Agerpres). — In
tr-un med amical disputat In 
Rabat, echipa Marocului a între- 
cuă cu scorul de 1—0 (0—0), for
mația Gulncll. Unicul gol al par
tidei a foet marcat tn mlinuOol 
73. de Fadei.

ROMA. 23 (Agerpres). — Peste 
35000 de spectatori au urmărit ta Pe
rugia medul amical dintre selec
ționatele Haliri sl Scoției. Fotba
liștii Italieni au obținut vtotori* 
d< scorul de 2—0 (0—0). prin go
lurile însorise de Gtannln! (m!n. 
4«. dto lovitură de ta 11 m) șl 
Berii (min. 70).

Ce a fost, ce este fi ce va fi

in preliminariile C. M. — 90 ? AZI, ZONA EUROPEI, GRUPA 1

„IADĂ VERDE" PENTRU ECHIPA ROMÂNIEI!
începem trecere* ta revtaâ a 

srtuapri Je «’ • pre=:ea-
mlor Campionatul ta Mo-xfi»;. ta 
mod firesc, ea grapa L din zona 
EoropeL care, țâră taboială. *e 
Interesează eel b*1 *»X Pe*-
tra eă. pică *cua*. parito echi
pei Bo—trues erne excelenta șl 
pentru eă speria eâ locul I v* 
fl păstrai ptaă le arai for
mația noastră, aszg.rtodu-șl «te
tei „-unda verde" spre turnete

lata. led. ee a («te (rezulta
te* de pito acum), ee tete (de- 
amneotal. ta ara actuală) șt ee 
va fl, adică meciarfle eare ar- 
meert aa*l vlrter (programul oe- 
toclalte partide, primele echipe 
fllod gazde, ta grupa 1» t

Farttoe Jaetoe :

Clasament

1. ROMANIA 
î. Danemarca
3. Bulgaria
4. Grecia

2 2 9 9 S—1 4
2 0 2 0 2—2 1
2 0 11 2—4 1
2 3 11 1—4 l

PROGRAM 1933 :

SCURT • PE SCURT
TKNU • 1* npflmlte te ttaa- 

M ale turneului peaere Juntori 
dotat ea trofeul „Orange Bowt". 
eare ee desfășoară ta Mlamă 
Seaca (Florida), olandezul Jaa 
Secoerlnk l-a tavlna « 3—7, 
3—4. 4—1 pe americanul Alexis 
Hombreeher, elvețianul Marc 
Rosset a dispus eu 3—2, 4—1 de 
Mărit Palus (5.H.AJ. tar dane- 
rul Frederick Fetierielo a rdștl- 
gat ea 4—1, 3—2 partida eu veit- 
germanul Mark Zejd*

YACHTING • ta Curte numi
tă „Rata descoperirilor geografi
ce", ce se desfășoară In Oceanul 
Aflantie, pe distanța de 3 80S mite 
(T 344 km), eu sosirea la Santo 
Domingo (Republica Dominica
nă), după 1* zile de navigație 
conduce ambarcațiunea spaniolă 
Fontavella, urmată de Comodore 
(Belgia), Malden Great (Anglia) 
rin.

Oreete — Danemarca l—l
Bjlșarta — B*mânl* 1—3
Danemarca — Bulgaria l—l
Beaâal* - Grecto 3-4

N.»4 : Greda — ROMANIA
Bulgaria — Danemarca 

17.8* : ROMANIA — Bulgaria
Danemarca — Grecia 

U.14 : Bulgaria - Grecia
Danemarca — ROMANIA 

iș.14 : Grecia — Bulgaria
ROMÂNIA — Danemarca

C.C.E. LA BASCHET MASCULIN
34OSG0VA, 33 (AgerproM. Le 

Moscova, ta meci pentru turneul 
flnal al „Cupei Campionilor Eu- 
ropen!" le baschet mascuBa, e- 
eMpa BG Barcelona * tatreeut 
ce scorul de n—74 (44— 33) for
mația T.SX..A. Moscova. Cei mal 
boa Jucător al oaspeților a fost 
sibiuo. autorul a M to puncte.

iar coșgeterut formației sovieti
ce a fost Tarakanov (14 puncte).

BANGKOK, 23 (Agerpres). Tur
neul masculin da la Bangkok a 
fost clșttgat de o selecționată din 
ILF Chineză, Învingătoare cu 
scorul de 143—43 (44-38) te fi
nala disputată ta compania echi
pat Flllplntior.

ȘTAFETĂ
HAGA, (Agerpres), circa IN de 

studențl-sportivl de la 11 uni
versități din cele cinci țări care 
ne află de-a lungul Rinului, au 
organizat o originală ștafetă In 
sprijinul măsurilor de protecție 
împotriva poluării tot mai ac

centuate a acestui mare Muvlu 
european. După ee au străbătut 
1308 km pe jos șl pe biciclete, 
participant!! au predat ștafeta — 
o sticlă cu apă curată provenită 
de la izvorul Rinului — prima
rului orașului olandez Rotterdam.


