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In continuarea analizelor e- 

fectuate în ultimele zile, me
nite să determine o îmbună
tățire radicala a activității din 
domeniul comerțului și al apro
vizionării populației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
vizitat, marți dimineața, piețe
le și complexele comerciale a- 
groindustriale Dorobanți, Flo- 
reasca, Obor. Pantelimon, Uni
rea și Ilie Pintilie, precum și 
magazine de alimentație publi
că de pe șoselele Ștefan cel 
Mare și Pantelimon din Capi
tală.

La vizita și analiza care au 
avut loc au participat vice- 
prim-miniștri ai guvernului, 
miniștri si alte cadre de con
ducere din ministerele cu răs
punderi în acest domeniu, 
membri ai conducerii Consi
liului Popular al Capitalei.

Și această vizită a prileiuit 
examinarea directă, în unități 
comerciale reprezentative, a 
modului în care se acționează 
pentru înfăptuirea orientărilor 
și indicațiilor secretarului 
general al partidului, pentru 
îndeplinirea programelor de 
autoaprovizionare, pentru îm
bunătățirea in continuare a a- 
provizionării cetățenilor.

De Ia bun început, vizita a 
pus in lumină justețea și efi
ciența măsurilor stabilite cu 
prilejul intîlnirii care a avut 
loc, duminică, la C.C. al P.C.R., 
cu factorii de răspundere din 
acest domeniu, cînd secretarul 
general al partidului a indicat 
să se acționeze pentru schim
barea. hotărîtă a modului de 
funcționare a rețelei comercia
le, a întregului mecanism prin 
care se asigură desfacerea pro
duselor de. larg consum, în 
special a celor alimentare, că
tre populație, o dată cu respec
tarea riguroasă a programelor 
do autoaprovizionare.

Pretutindeni, în unitățile vi
zitate, numeroși bucureșteni, 
aflați la cumpărături, s-au a- 
propiat cu dragoste si respect 
de secretarul general al 
duliri, adresîndu-i din 
mulțumiri pentru grija 
dită necontenit față de 
rezolvare a problemelor 
cu zi ale oamenilor, urări de 
viață îndelungată pentrn a 
conduce, cu aceeași înțelepciu
ne și clarviziune, țara si po
porul pe drumul luminos al 
socialismului.

Orientările și indicațiile date de 
secretarul general a! partidului 
tn zilele precedente și-au găsit 
materializarea întru îmbunătă
țire efectivă a activității în uni
tățile comerciale si de alimenta
ție mibllcă. în piețe și în maga
zinele de desfacere a legume
lor șl fructelor se remarcă o 
abundență de produse do cali
tate superioară, multe din a-
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| Astâ-searâ, la Copenhaga, in compania selecționatei Danemarcei

parti- 
inimă 
dove- 
buna 

de zi

cestea fiind, așa cum s-a ce
rut, preambalate, sortate și 
prezentate corespunzător. Tot
odată, în cadrul unităților de 
desfacere a cărnii și produse
lor din earne, a fost asigurată 
o cantitate sporită de produse 
preambalate. S-a asigurat o 
aprovizionare mai bună cu 
pește proaspăt, cu preparate și 
conserve din pește.

tn magazinele alimentare, în 
unitățile de desfacere a meze
lurilor și brînzeturilor »-a con
statat. de asemenea, existența 
unui fond de marfă sporit, de 
calitate mai bună, prezentat în 
condiții corespunzătoare.

In timpul vizitei, secretarul 
general al partidului a cerut 
factorilor de răspundere, din 
Consiliul Popular al Capitalei, 
Ministerul Industriei Alimen
tare și Ministerul Comerțului 
Interior, din unitățile comer
ciale să ia, în continuare, mă
surile ce ge Impun și să asigu
re îmbunătățirea organizării și 
desfășurării aprovizionării popu
lației, potrivit prevederilor din 
programul aprobat. Zilnic, 
a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să 
so asigure o aprovizionare bună 
cu produse de calitate și in 
cantitățile prevăzute; buna a- 
provizionare a magazinelor și 
piețelor să se realizeze in mod 
unitar și fără întreruperi, 
toate cartierele, înfățișarea 
desfășurarea comerțului 
mentar să fie la aceeași înăl
țime pentru toți cumpărătorii 
din Capitală.

Pornind de la constatările 
făcute în piețe și complexe co
merciale, secretarul general al 
partidului a cerut să se acțio
neze în continuare pentru or
ganizarea mai bună a aprovi
zionării acestora, iar coopera
tivele agricole de producție și 
întreprinderile agricole de stat 
din județele limitrofe avînd o- 
bligația — stabilită cu mult 
timp în urmă — să fie pre
zente cu standuri de desfacere, 
aprovizionate constant, ritmic 
și din belșug cu o mare va
rietate de 
tare. ■

în ceea 
rea cărnii r . 
carne și pește, s-a indicat să 
se asigure o varietate mai 
mare de produse, inclusiv din 
carne de vită și pasăre, pre
cum și o varietate mai mare 
de mezeluri, toate acestea pre
ambalate, astfel îneît vînzarea 
să se desfășoare în mod civi
lizat și într-un ritm rapid.

Secretarul general al parti
dului a cerut ca, în magazine
le alimentare, să se găsească 
toate produsele de bază, în a- 
cest scop urmînd a fi întocmi
tă o listă minimală obligatorie.

in
Și 

ali-

produse agroalimen-

ce privește desface- 
și a preparatelor din
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ECHIPA DE FOTBAL A
UN IMPORTANT

anunță. In mare, formația

EXAMEN AL
pregătirile • Danezii

din meciul co Olanda
• Partida va începe la ora 13 (ora 20 la București)

COPENHAGA, 10 (prin tele
fon. de la trimisul nostru spe
cial). Meciul nr. 415 al echipei 
noastre naționale este de 
mare importanță, în drumul 
„tricolorilor", pentru califica
rea la C.M. 1990. Spre deose
bire de alte situații din preli
minariile Campionatului Mon
dial, de data aceasta echipa 
noastră are două partide la 
dispoziție spre a decide califi
carea, cea de la Copenhaga șl, 
apoi, aoeea de la 15 no
iembrie. ultima din grupă, 
de la București. în plus, 
reprezentativa noastră plea
că de pe poziția de lider al 
grupei, cu șapte puncte reali
zate din opt posibile, si cu un 
punct avans față de formația 
daneză. Partidele România — 
Danemarca de pînă acum. 11 
la număr, au condus la un bi
lanț de sase victorii ale for
mației noastre, o egalitate si 
patru înfrîngeri. semn că în
trecerile dintre cele 
selecționate au stat sub 
nul echilibrului, dar și aici 
eu un avantaj de partea fot
baliștilor noștri. Nu neglijăm, 
pe de altă parte, faptul că re
prezentativa daneză a rea
lizat o sensibilă creștere de

două 
sem-

ROMÂNIEI SUSȚINE
PRELIMINARIILOR C.M.

MULT SUCCES
JUCĂTORILOR NOȘTRI!
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Arbitri i C. BOUILLET; Iu linie : P. WOrtz șl M. Girard 
(toți din Franța)

POVLSEN 
M. LAUDRUP

HEINTZE

B. LAUDRUP
K. NIELSEN

I. NIELSEN L OLSEN 
SCHMEICHEL

formă în ultima perioadă de 
timp, susținînd și numeroase 
partide de verificare în com
pania unor adversari presti
gioși. Să reținem o declarație 
a lui M. Laudrup, cel mai cu
noscut internațional danez : 
„Să nu credem că este, iarăși 
vorba de un meci festiv, din 
seria celor dedicate aniver
sării unui secol de existență a

p

ELSTRUP 
JENSEN

SIVEBAECK

DANEMARCA
■

federației noastre. Nu! 
prczentativa României 
mine o echipă de mare 
petitivitate, care știe să ; 
pentru calificare".

O calificare mult dorită de

Re- 
ră- 

com- 
joace

Eftimie IONESCU

(Continuare in x>ftQ 2-3)

BOGAT BILANȚ INTERNAȚIONAL
AL ATLETISMULUI IN 1989

✓v

Sezonul Internațional '89 al atletismului nostru poate fi considerat, practic, ca încheiat, 
stînd, deci, faptele, putem trage linie și totaliza tot ceea ce s-a adunat 

în mari competiții internaționale la care âu 
de la marii săi performeri pînă la... cei mici 
și juniori an obținut 61 medalii de aur, 39

Așa

aur ag. brz.

luat startul și reprezentanți ai 
(în ceea ce privește vîrsta !). 
de argint și 35 de bronz, adică

de-a lungul acestui an 
atletismului românesc, 
In 1989, atleții seniori 
138 de medalii! lată-le:

• C.M. sală
• C.E. sală
• Marele Premiu IAAF — Mobil
• Universiada
• Cupa Europei — finala A
• Cupa Mondială
• Jocurile Balcanice seniori 

Dlnamovlada 
Spartachiada 
Crosul Păcii 
din Balcani 
C.E. Juniori 
Balcaniada juniori 
Concursul Prietenia

O
Internațională 
Armate Prietene 
țărilor

• Tetratîonul Prietenia

Cîteva concluzii după C. E. de volei

FORMAȚIA NOASTRĂ FEMININĂ SE
POATE MENȚINE PRINTRE FRUNTAȘE

Septembrie a fost si luna 
Campionatelor Europene de 
volei (ediția a XVI-a la femi
nin și a XVII-a la masculin), 
a fazei lor finale cu cîte 12 e- 
chipe calificate. între care 
s-au numărat și reprezentati
vele tării noastre. Competi
țiile au fost menite să răspun
dă la mal multe întrebări în 
principal la cea nrivind com
petitivitatea voleiului româ
nesc pe scena europeană și 
prin extrapolare. pe cea 
mondială, Care ar fl răspun
sul în urma rezultatelor și 
clasificărilor echipelor noas
tre ? Desigur conjuncturile 
Si locurile în ierarhii fiind di
ferite în cazul fetelor si în cel 
al băieților, concluziile apar

• Locui 4, cel mai bun din ultimii ani • Un fond cores
punzător de jucătoare oferă noi speranțe • Componenta fizică 
- mai prezentă in pregătire • Cit mai multe jocuri pentru echi

pele de club și naționale I

firesc, cu deosebirile de rigoa
re. De aceea, nu vom comenta 
global cele două competiții, ci 
pe fiecare în parte. Acordăm
prioritate C.E. feminin, inter
locutor fiindu-ne antrenorul 
federal Sandi Chiriță martor
ocular la turneul final.

După cum se știe reprezen
tativa României 
cat în semifinale 
grupă echipele 
(3—0) Finlande! 
Germania (3—2) 
(3—1). plerzînd

s-a califi- 
tnvingînd în 

Iugoslaviei 
(3—0) R. F 
șl Turciei 

însă meciul

(0—3). în semifinală (0—3 cu 
R. D. Germană) si în „finala 
mică" (0—3 cu Italia), voleiba
listele noastre au ratat, pe 
rînd șansele de a urca pe po
dium. Oricum, locul 4 în Eu
ropa (după echipele U.R.S.S. 
R. D. Germane si Italiei) re
prezintă cea mai bună cla
sare în ultimii ani, în în
trecerea continentală • Este

Aurelian BREBEANU

eu reprezentativa U.R.S.S. (Continuare In pag 2-3)
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Dacă nu chiar 
cel mai bun, în 
orice caz avem 
de-a face cu unul 
dintre bilanțurile 
cele mai bune, 
mai fructuoase sub 
toate aspectele, ale 
participării inter
naționale a unora 
dintre atleții noștri 
fruntași.

îmbucurător es
te faptul că la a- 
cest bilanț au a- 
vut contribuții im
portante, nu 
..excepțiile" 
atletismului

se numesc

loan Oprea. Mihaela

doar 
cu- 

nos- 
Paula 
Alina

noscute ale 
tru, care 
Ivan. Doina Melinte și 
Astafci, ci șl încă altele, ore- 
cum Viorica Ghican și Marieta 
Dcu la nivelul senioarelor. Mi- 
rela Belu, Elena Șolcan, Denisa

Zăvelcă, 
Ciu etc.

Acest 
țional este consecința logică, pe 
de o parte, a talentului șl bu
nei pregătiri, a valorii genera
le a unora dintre fruntași, a 
înaltei competențe profesiona
le a antrenorilor lor. Pe de altă 
parte, trebuie ară'at că acești 
performeri n-au putut apărea 
însă așa pe un loc ..viran". în
seamnă deci că. în pofida unor 
evidente carențe în activitatea 
internă a atletismului nostru, 
ici-colo se muncește totuși bi
ne sau chiar foarte bine Lesne 
de înțeles ce parametri înalti 
ar fi putut atinge acest bilanț 
dacă toate lucrurile ar fi mers 
cum trebuie, așa cum se cere și 
no-mal ar fi sS fie adică bine!

bogat bilanț interna

Romeo VILARA

Ieri, la Basel, s-a desfășurat

TRAGEREA LA SORTI ÎN CUPELE EUROPENE 
LA HANDBAL MASCULIN

In urma tragerii la sorți a partidelor din optimile de finală 
ala cupelor europene ta handbal masculin, care a avut ioc ieri, 
la Basel, echipele noastre vor avea următoarele adversare :

C.C.E. : STEAUA - Tusen Essen (R F.G.)
CUPA CUPELOR C.S.M. M1NÂUR BAIA MARE — Hapoel 

Rishon le Zion (Israel)

CUPA I.H.F. 5 Dukla Praga - DINAMO BUCUREȘTI.
Partidele vor avea loc între 30 octombrie și 5 noiembrie (tur) 

si 6 șl 12 noiembrie (retur).



„TALENTUL Șl TINEREȚEA ACTUALEI GENERAȚII UE LUPTĂTORI 
OFERĂ PREMISELE UNOR EXCELENTE REZULTATE"

Mihai Boțilă este «nul din 
sportivii care onorează școala 
piteșteană de lupte, numă- 
rîndu-se totodată printre frun
tașii „promoției" sale *1 pe 
plan international. Dovadă, 
cele două titluri cucerite la eu
ropenele de tineret din 1970 ii 
1972. centuri urmate, la nive
lul seniorilor. de o me
dalia de bronz, in 1977. si una 
de argint la Oslo — 1978. O 
discuție cu d nu putea, desi
gur. să nu treacă prin „punc
tul" numit luptele greco-ro- 
mane. cîteva probleme actuale, 
perspectivele acestora. Din 
capul locuiții.fostul performer 
s-a arătat* ItorOzător In „tine
rețea si talentul remarcabil al 
tinerilor, al foarte tinerilor 
luptători selecționați in clipa 
de fată în lotul național. Cred 
că federația de specialitate s-a 
orientat foarte bine — ne 
spune — renunțînd la acei 
sportivi care prezintă semne 
clare de plafonare, eare, deși 
au fost încercați In repetate 
rînduri, nu au dat randamentul 
așteptat pe plan Internațional. 
Talentul fi tinerețea actualei 
generații de luptători oferă pre
misele unor excelente rezultate, 
ale unei comportări bune, 
chiar foarte bune ia J.O., din 
1992, pină atunci selecționa- 
bilii puțind acumula fi abso-

- este de părere lostul laureat european, Mihai Bofilă
lut necesara experiență eom- 
petițională. Mă bazez pe fap
tul Că în acest an tinerii res
pectivi, chiar dacă nu au izbu
tit (încă) marea afirmare la 
.mondiale", sau .europene", au 
cucerit totuși numeroase locuri 
fruntașe la alte mari turnee, 
obținute in condițiile unor 
victorii asupra unor luptă
tori de renume, unii dintre ei 
chiar campioni mondiali sau 
europeni. Sînt, așadar, sem
ne sigure și afirmația e va
labilă și pentru „libere". Tre
buie doar un pic de răbdare. 
De asemenea, aș spune că un 
lucru remarcabil tt consti
tuie și grija pentru formarea 
unui nou corp de antrenori 
valoroși. Maeștri renumiți, 
precum Dumitru Cuc. Marin 
Belușiea. Ion Bătrin. Hie Ma
rinescu. chiar și Ion Cornea- 
nu. și-au încheiat activitatea 
sau sînt înspre finalul ei. Este 
bine că se manifestă din vre
me preocuparea pentru ro- 
darea din mers a ' unor foști 
performeri de anvergură, unii 
dintre ei ieșiți mai ieri de pc 
saltea, cum ar fi Victor Do- 
lipschi, Vasile Andrei. Va- 
sile Pușcașu. Spun aceasta, 
intrucît in lupte roiul antre
norului este deosebii de im-

PENTATLONiȘTIl JUMORI ȘI-AU DESEMNAT CiȘIIGATOHII
Pentatlonișlii juniori și-au 

Încheiat activitatea, zilele »e- 
cute, desfășurindu-se, pe cîte
va din bazele sportive bucu- 
reștene, întrecerile finale ale 
„Daciadei" la juniori, triatlosa 
Si biatlon modern.
• CUM era de așteptat, dis

putele juniorilor au fost domi
nate de reprezentanții clubului 
Steaua (antrenor Gheorghe To
mi uc). care s-au distanțat atît 
in clasamentul individual, dt fi 
în cel pe echipe. Pe probe, în 
etapa finală, ciștigători au fost: 
Cornel Isac la scrimă (1130 p — 
34 v). înot (1268 p — 3:20.9) ți 
cros (1380 p — 8:55,5), Bogdan 
Vladu la tir (1105 p — 139) fi 
Adrian Toader (1040 p.). Așa
dar, cumulînd rezultatele eta
pelor, pe primele trei locuri la 
individual s-au situat Bogdan 
Vladu 16 006 p, Cornel (sac 
15 964 p și Marian Stoide 14 396 p, 
în timp ce clasamentul echipe
lor are următoarea configura
ție: 1. Steaua 45 887 p, 2. O- 
limpia București 32 604 p, 3. 
Politehnica I.L. Timișoara 
23 247 p.
• DISPUTELE de la triatlon

(înot, tir, cros) au adus in 
prim-plan pe steiistul Adrian 
Toader. care in ultima etapă a 
cîștigat toate probele (înot : 
1178 p — 3:23,1 ; tir : 1090 p — 
188 ; cros 1210 p — 9:27.9). El 
a ocupat primul loc in clasa
mentul general (10 299 p), fiind 
urmat de George Radulescu 
8 538 p și Cristian Mantea 8 371 
p. La echipe: 1. Olimria I 
București (G. Rădulescu, C. 
Mantea, D. Gheorghiu) 25 034 p, 
2. Steaua 20 998 p. 3. Olimpia 
II 11 844 p.
• ÎNTRECERILE de biatlon 

au fost dominate de sportivii 
de la Olimpia București, care 
au cîstigat si la individual, și la 
echipe. Pe locul întii s-a situat 
Nicolae Papuc, cu un total de 
6 585 p, învingător în ambele 
probe ale ultimei etape (înot : 
1135 p — 2:16,8 ; cros : 1090 p 
— 6:22,3). El este urmat de 
Nicolae Nițu (C.S.Ș. Politehni
ca I.L.) 6 205 p și Mihai Călina 
(Olimpia) 4 285 p. La echipe : 
1. Olimpia (N. Papuc, M Căli- 

■na, A. Mada) 15105 p. 2. C.S.S. 
Politehnica I.L. I 11945 p, 3. 
Olimpia II 8110 p.

portant, decisiv chiar. Nu in
tim plător, în lupte, In box, 
antrenorii sînt numiți... maes
tre.

— Ce credeți că trebuie fă
cut pentru îmbunătățirea pro
cesului de instruire la nivelul 
copiilor si juniorilor ?

— La modul genera] vorbind 
— deși nu sînt primul care o 
spun — trebuie să se renunțe 
la goana după rezultate ime
diate. Un titlu la nivelul co
piilor nu spune nimic, nu în
seamnă nimic, dacă nu este 
urmat de rezultate tot mai 
bune, pe măsura trecerii la 
alte categorii de virstă. La 
modul concret, sînt de părere 
că în antrenamentele copiilor 
și Juniorilor rolul dominant 
trebuie să-I aibă tehnica, șle
fuirea pină la perfecțiune a 
procedeelor. După ieșirea din 
juniorat, la tehnică se... umblă 
mult mai greu, lucrurile stau 
cam la fel cu eei șapte ani de 
acasă. După cum. abordind și 
problema selecției, cred că 
un rol mai mare trebuie să-l 
aibe și profesorii de educație 
fizică, îndeosebi cei eu spe
cializare lupte si care acti
vează in grupurile școlare de 
pe lingă marile unități indus
triale. Acolo există o exce
lentă bază de recrutare. Din- 
tr-o asemenea școală am pornit 
și eu unul, avînd șansa unui 
profesor de sport, Andrei A- 
natolie. care știa ca nimeni al
tul să... dispecerizeze copiii spre 
sportul potrivit : „Pe tine, 
Boțilă. scrie lupte, pe tine, 
Cirstea — fotbal", ne spunea, 
și rar s-a înșelat. Fiindcă a 
venit vorba, o mare satisfacție 
a mea a fost cind, peste ani, 
eu fiind de acum antrenor la 
C.S.Ș. Pitești, bătrînul pro
fesor a intrat în sală cu nepo
țelul Iui de mină. A simțit că 
și pe copil stătea... scris lupte, 
și din nou flerul lui n-a dat 
greș. Nu peste mulți ani, co
pilul devenea campion de 
juniori...

— Revenind la actuala com
ponentă a loturilor naționale, 
ați putea rosti cîteva nume, 
cîtiva „aleși". între cele cîteva 
zeci de selecționați în prezent?

— Aș putea, dar prefer să... 
o facă ei înșiși. Bunăoară, 
chiar, cu prilejul apropiatelor 
Campionate Mondiale de „li
bere", pentru tineret din 
Mongolia. Că există valori, o 
vor dovedi — sînt convins — 
rezultatele de ansamblu. Pc 
care anume, vorba profesorului 
Andrei, stă scris campion, o va 
arăta numai proba decisivă a 
concursului...

Sorin SATMARI

CÎTEVA CONCLUZII DUPĂ C. E. DE VOLEI
(Urmare din pap. I)

vorba de un pas înainte REAL 
al voleiului nostru feminin, sau 
la el au ajutat și sorții ? l-am 
întrebat pe 8. Chintă • Tra
gerea la sorți * grupelor face 
și ea parte din „joc". 81 de 
data aceasta n-am avut mo
tive să ne pilîngem. Dar pozi
ția cucerită are și argumente 
valorice. In cealaltă grupă — 
să zicem. In locul Italiei — am 
fi avut tot un meci decisiv, eu 
echipa Cehoslovaciei. așa 
cum l-am avut de fapt pe oel 
cu R. F. Germania, țara gazdă, 
pe care l-am cîștigat. Nivelul 
echipelor la ora respectivă mă 
face să cred că. oriunde, a- 
veam sanse la semifinalele 
1—4. • Cum s-a prezentat, în 
general, „naționala" noastră 7 
• A făcut o impresie deo
sebită în grupă, chiar si in me
ciul cu campioana europeană, 
formația U.R.S.S.. căreia pu
team să-i cîștigăm două se
turi. ambele cedate in prelun
giri. Dar echipa noastră a 
scăzut în rundele finale ale 
competiției. îndeosebi sub as
pectul rezistentei fizice • 
înseamnă că pregătirea efec
tuată a avut carențe la acest 
capitol ? • Și da. și nu. Cned 
că suprasolicitarea sextetului 
de bază, care a jucat toate cele 
5 meciuri anterioare semifina
lelor (două-trei rezerve fiind 
introduse scurt timp și doar 
cu scop tactic), este o cauză 
principală • înțelegem că re
zervele n-au fost la înălțimea 
titularelor... • Cu excepția 
posturilor de ridicătoare și 
„fals", pentru eare am avut 
„dubluri" apropiate valoric: 
Gabriela Dumitrescu, (eare a

primit premiul special pentru 
serviciu), Daniela Gilcă, res
pectiv Cristina Pârv — Cris
tina Buzilă. Probleme au fost 
la posturile de trăgătoare. 
In acest sens, trebuie să pre
cizăm că echipele clasate in 
fata noastră tei chiar altele) 
au avut „centrali" mai buni in 
ansamblu (la noi. mai bine 
Si-a jucat rolul Ioana Coto- 
ranu) • Ce remarcări puteti 
face din echipa noastră ? • 
Alături de cele amintite, fireș
te Mirela Bojescu, o trăgătoare 
eu siguranță si forță • Ce în
vățăminte trageți din această 
ediție a C.E. feminin ? • Pen
tru creșterea In continuare 
a competitivității internațio
nale a voleiului nostru feminin 
trebuie să mărim volumul pre
gătirii, la cluburi si la echipa 
națională, efectuînd în ca
drul ciclurilor săptămînale, 
antrenamente speciale pe 
componenta fizică. antrena
mente speciale pentru serviciu 
și preluare, precum si de indi
vidualizare, (pentru corecta
rea tehnicii și pentru per
fectionarea jocului pe pos
turi) ; în fine, omogenizarea 
sextetelor trebuie făcută prin 
antrenamente in condiții de 
joc • Sau chiar prin cit mai 
multe jocuri, cum au realizat 
echipele noastre in această va
cantă estivală, datorită „Tro
feului Sportul". • A fost, in
tr-adevăr. binevenită compe
tiția. De altfel, cota echipei 
reprezentative ar fi fost mai 
ridicată la C.E. dacă ea avea 
un program mai bogat de me
ciuri de verificare, atît de ne
cesare creșterii experienței de 
concurs. SI dacă nu s-ar fi re
nunțat total in campionat, la

turnee. ® Ce tendințe ați ob
servat în voleiul feminin ac
tual ? • In primul rînd, în se
lecție se acordă atenție priori
tară calităților native ale 
sportivelor, decisive in rea
lizarea marii performante. In 
al doilea rînd. jocul tinde să se 
apropie de cel practicat de bă
ieți * Ce perspective credeți 
că are voleiul nostru în arena 
internațională ? • Deocam
dată. putem să ne menținem în 
plutonul fruntaș european. 
Avem un fond bun de ele
mente. unele cu certe posibili
tăți de afirmare internațională. 
Deci, perspective bune. Dar, 
repet, este nevoie de mal mul
tă și mai bună pregătire, con
comitent cu cultivarea la spor
tive a dorinței de a munci eu 
sirg, de a progresa, de a se a- 
firma și, mai ales, de a învin
ge ! Astfel. în viitor. pot 
crește și performanțele...

ADMINISTRAȚIA DE
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 8 OCTOM
BRIE 1989. CATEGORIA 1 : (12
rezultate): 5 variante 25%, auto
turism „Dacia 1300“. (70.000 lei); 
CATEGORIA 2 : (ii rezultate): 
9 100% a 15.639 lei și 161
25% a 3.910 lei; CATEGORIA 3 (10 
rezultate): 47 100% a 2.289 lei și 
1.881 25% a 572 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
408.493 lei. Autoturismele „Dacia 
1300 de la categoria 1, au fost 
cîștigate de următorii partici- 
panți : S. CIOBOTARU și C.
ȘTEFAN, ambii din HercuLane, 
jud. Caraș-Severin. I. TICȘA din 
IșaLnița, jud. Suceava, și H. COR- 
DONEANU și T. DIOSI, ambii 
din Timișoara. De remarcat câ 
toți aceștia mai beneficiază șl
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Pe teme de etică sportivă

LA TIMP!
Oricum am privi lucrurile, 

un campionat național rdmlnc 
ceea ce este : cea mai im
portanta competiție internă 
pentru fiecare disciplină, care 
stabilește, anual, ierarhiile, 
oferind o bază serioasă (in 
mod normal) ae discuții asu
pra sportivilor care intră in 
vederile selecționerilor. Pen
tru orice sportiv, participarea 
la un campionat național este 
o datorie de onoare, este ° 
obligație, ba, mai mult, este 
o mîndrle. Să participe la un 
campionat național este un 
act* confundabil cu dorința 
fierbinte a oricărui sportiv de 
a deveni primul din țară. 
Este, aceasta, abecedarul cu 
care oricare antrenor tre
buie să înceapă munca de e- 
ducare și instruire a sporti
vilor.

De aceea, în replică, să ab
sentezi de la un campionat 
național ni se pare cel puțin 
o lipsă de respect față de în
săși disciplina practicată, față 
de adversari, o abatere gravă 
de la prescripțiile regulamen
tului. ca și. în general, o lip
să de civilizație și de sporti
vitate. Cu atît mai grav apa
re acest fapt cînd absența es
te... premeditată.

Nu mai trebuie să spunem 
ce înseamnă să nu fii prezent, 
din aceleași motive de... inte
res personal, nici la campio
natele internaționale ale țării. 
Pentru că dacă, în primul caz,

a aauaa a aaaa^ a avaaae a aa^*r a aaaaaa'V ta.

frus-a fost sfidat clubul, și 
trat, In același timp, de un 
titlu de campion pe care pro
babil că U și merita cu pri
sosință, In al doilea caz au 
fost lezate interesele echipei 
naționale, frustrată, mai mult 
ca sigur, de o componență cu 
valoarea cea mai ridicată, 
fiind sfidat — alături de co
legi, antrenori, federație, care 
are, totuși, de îndeplinit anu
mite obiective — și publicul, 
acest public atît de iubitor și 
de însetat de spectacol spor
tiv, acest public care la, nu 
doar în timpul săptăminii, 
drumul terenurilor de sport 
pentru a aduce elogiul său 
campionilor.

De ce scriem aceste rînduri. 
Pentru că în tenisul nostru 
au avut loc, cu puțin timp în 
urmă, două asemenea întâm
plări. Doi dintre sportivii noș
tri fruntași, juniori încă. Lo- 
redana Bujor și Dinu Pesca- 
riu. au preferat șă-și facă un 
program personal în perioada 
în care aveau obligații față de 
echipele naționale. Biroul 
F. R. Tenis a analizat 
cazurile cu simț de răs
pundere și a hotărit sancțio
narea acestora astfel : ius- 
pendarea din activitatea in
ternațională pe șase luni, a 
Loredanei Bujor, respectiv pe 
o perioadă de trei luni a lui 
Dinu Pescariu. Clar, scurt, 
concis. Și. mai ales, la timp!

Doina STÂNESCU
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DE LA INIȚIATIVE LOCALE, LA... SCARĂ
© Ruabyul pitic, pentru început, la București * Replicile 
Brașovului și Litoralului © Anul viitor, o finală a celor 
mai bune formații de copii • „Deschideri" curente la 

meciurile internaționale
Rugbyul pitic a prins repede 

rădăcini. Dovadă : „Cupa Mu
nicipiului București", avînd 
printre inițiatori pe ing. 
Paul Ciobănel, unul dintre cei 
mai reputați jucători, doar cu 
cîțiva ani in urmă. Ne rea
mintim proporțiile primei edi
ții : zeci de echipe, sute de 
participant! din întreaga tară. 
Fiindcă din start această com
petiție de minirugby a echiva
lat cu o veritabilă întrecere la 
scară republicană, nelipsind 
de la ea aproape nici un centru 
interesat să implanteze acest 
sport al celor curajoși printre 
eei mai ambițioși copii.

A urmat replica Brașovului, 
cu „Cupa Tractorul". O par
ticipare de mai mici proporții, 
dar entuziasmul a fost același, 
întreținut si aici de un neobo
sit animator, fostul apreciat 
jucător ing. Octavian Căpitanu.

A existat si o a doua repli
că. A dat-o, firesc, Litoralul, 
prin admirabilul modelator de 
talente, antrenorul Petrică 
Lungu, din Năvodari. El a 
lansat cea mai pasionantă în
trecere de minirugby, chiar în 
orașul în care trăiește si mun
cește. iar paralel caută să mo
deleze noi și noi generații de 
copii și juniori. O întrecere 
care — . ca și „Cupa Munici
piului București", sau „Cupa 
Tractorul" — si-a statornicit a- 
depți si tradiție în rindul co
piilor Litoralului (din Con
stanța, Mangalia) si din alte 
orașe ale țării, dornici să se 
confrunte, în mod sportiv, să 
realizeze un permanent schimb 
de experiență. Ața cum s-au 
petrecut lucrurile și anul

acesta. In pofida faptului că 
minirugbyștii din Năvodari 
n-au urcat dealt pe treapta a 
doua a podiumului (la rugby în 
8, după Tractorul Brasov, dar 
înaintea Farului Constanța), 
copiii Litoralului mu aflat

„Năvod, 
nivelul 
CEL PI 
autentic 
optim 
pen

.e 
semenei 
au loc 
Mare, ( 
ducerea 
zează 
finală t

O șarjă pentru viitor...
din nou la înălțime. în calitate 
de gazde, „dar si de posibili 
viitori jucători în puterea 
cuvintului". cum este încredin
țat fostul cunoscut divizionar 
Nicușor Dinu. Nu greșește 1 
Fiindcă din masa de copii- 
rugbyști se detașează, iată, si 
jucători de mare perspectivă, 
precum frații Marius și Fla
vius Codea, o pereche de mij
locași oare simt de pe acum jo
cul pe aceste posturi-cheie. 
aripa Urdea. talonerul Calan- 
cea. fundașul Eduard Niță.

tuturor 
a unor 
și desfă 
„deschid 
ternațlor 
prezenta 
O idee c 
făcînd 
zind im 
Craiova, 
rași, de 
ritabilă 
cum ne 
comisiei 
Victor I.

PENTRU AMATORII CONCURSURILOR
DE ORIENTARE TURISTICĂ

ASOCIAȚIA SPORTIVA
I.C.C.E. București. organi
zează o acțiune de selecție 
pentru fete și băieți de 9—10 
ani în vederea practicării 
sportului de orientare turistică.

Se asigură : participare la 
concursuri în zone pitorești ; 
tabere de pregătire în vacan

te ; program săptămînal de 
pregătire.

înscrieri — la telefonul 
88.60.01.

Prima instruire : în ziua de 
15 octombrie a.c.. ora 9,30, cu 
întilnire la Grădina Zoologică 
Bănea sa.

Acum 
și zeci d 
le de ț 
că le 
xpectorai 
de imag 
ce vor < 
țipe pe» 
romănes.
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STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
de cîte o suită de cîștiguri tn 
numerar.

întrunind 4 cîștiguri de catego
ria a 2-a, 100%. participantul P. 
SUCACIU, din Cugir, jud. Alba, 
cîștigă suma de 62.556 lei.
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri, 11 
octombrie, va avea loc în Bucu
rești. în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, începînd de la 
ora 15,50. Operațiunile de trage
re vor fi radiodifuzate pe pro
gramul I, la ora 16,15, numerele 
extrase urmînd a fi transmise și 
In reluare, la ora 23,15. și mîlne, 
joi, 12 octombrie, la ora 8,55.
• Reamintim că duminică, 15 

octombrie, va avea loc o tragere 
deosebit de avantajoasă, cu im
portante șanse de cîștlg, precum

și cu o formulă tehnică de mare 
atractivitate. Este vorba de TRA
GEREA MULTIPLA LOTO, „A 
RECOLTEI“ care prevede extra
gerea a nu mai puțin de 72 de 
numere, cuprinse in 8 extrageri, 
„legate* cîte două, cu posibilita
tea de a se ciștiga și cu numai 
3 numere din 18 extrase. Jucîn- 
du-vă numerele favorite pe bile
te în valoare de 25 de lei. ’ pu
teți să vă asigurați accesul la 
toate extragerile și, inclusiv, la 
toate categoriile de cîștiguri.
• Desigur că, așa cum deja 

6-a mai anunțat, vineri, 13 oc
tombrie, va avea loc și tragerea 
obișnuită LOTO, la care numai 
astăzi și mîine vă mai puteți 
procura bilete cu numerele fa
voritei
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tfc popice, scria a n a ralorfcfl

ȚI, JUNIORII AU DECIS
MECIUL NR. 415

TOR IA GAZDELOR I
• Intîlnirea de astăzi, de La 

Copenhaga, este a 415-a din 
Întreaga activitate a echipei 
noastre reprezentative. Bilan
țul de pînă acum este urmă
torul :

BUCUREȘTI 
G. MUREȘ 
lele au ră- 

typă ultl- 
te de pere- 
. Așa cum 
le 3 etape 
iede au a- 
eîte o jucă- s, prin mo- 
au tras cu
In această 
rin ciul Vă

tuită la ju
de cu Ca
de nelnspl- 

otalizeze Ini
mice.. Dar, 
rterilor,. în 
e bine pre- 
ază și duce 
, s-a aflat

— 424, al
cis victoria, 
te pe mure-, 
că și-au a- doar Estera 

ționat altfel 
diția arenei, 
chlpa de un 
■ANA — co- 
BUCUREȘTI 

TI 2394—2280 
utat, dar cu 
mbele părți.

datorită u-

nui plus de experiență. S-au. 
impus : Ana Andreescu — 4fil 
și Margareta Cătineanu — 439 de 
la învingătoare, respectiv 
niela Iordache — 
ROBU — coresp.) 
BRAȘOV — C.S.M. 
—2269 (4,5—1,5) 0
RADEA — RAPID 
2410—2249 (6—0).

Da-
401 (Mihai 

• METROM 
REȘIȚA 2387 
VOINȚA O- 
BUCUREȘTI

MASCULIN

ICANA
relevat, la 

rticipanților, 
duzini 
Prilej 
’ ,toral

’SC.
uZeze 

(care

de 
de
91

a-
mal

I DANEMARCA - ROMANIA
I
I
ÎN PRELIMINARIILE C.M.

(Urmare dtn pag. n

• CONSTRUCTORUL GALATI
— JIUL PETB1LA 5299—5245 
(3—3). Gălățenli sînt la a doua 
victorie în acest campionat, da
torită, în special, tinerilor din 
echipă. Așa cum reflectă și sco
rul, intîlnirea a fost echilibrată, 
uneori avantajul a tleeut și de 
partea oaspeților, dar forma 
bună a juniorilor M. Cădinoiu
— 922 și D. Chiriei — 862 a de
terminat victoria. De la oaspeți 
s-au evidențiat N. Gherman — 
898 și I. Dobrică — 897 (Gheor
ghe ARSENIE — coresp.) 0 
CABPAȚI SINAIA — CHIMICA 
MRNAVENI 5178—4812 (5—1).
Performeri ai etapei precedente, 
cînd au cîștigat în deplasare la 
Țehnoutilaj Odorhel, popica
rii din Sinaia s-au impus clar 
în fața unei echipe, Chimica, 
prezentă doar cu „numele". Cel 
mai productivi jucători ai reu
niunii au fost V. Ovidiu — 898 
și S. Nicoară — 886 de la în
vingători (Vasile FELDMAN — 
coresp.) • OLIMPIA REȘIȚA — 
METALUL ROMAN 5595—5116 
(6—0) 0 C.F.R. IAȘI — VOINȚA
TIMIȘOARA 4972—4902 (3—3).

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții C. ____
Ghișa, p. Fuchs și A. Soare.

Gruia, I.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

toți 
sint 
get 
bil. . __ _________
si important pas spre Roma.

Iată. însă, succinte opinii ale 
jucătorilor noștri. Lung : „Joc 
specific de calificare. Dorim 
din toată inima să trecem acest 
obstacol", 
să 
ne 
Si 
1". 
si 
București", 
importantă, 
calificare. Ilotăritoare va „ 
forța psihică a echipei noas
tre". Sabău : „Prin deplina u- 
nitate de joc, putem obține 
rezultatul pe eare-1 sperăm". 
Gh. Popescu : „Sper ca totul să 
fie așa cum ne dorim toți". 
Rotariu : „Calificarea va veni 
cu un prim pas la Copenhaga". 
Mateuț : „Cu toții vom lupta 
pînă Ia capăt, pentru victorie". 
Cămătaru : „Starea de opti-

internaționalii noștri, care 
hotărîți să lupte fără pre- 

pentxu un rezultat favora- 
care să reprezinte un nou

Iovan : „Trebuie 
ne impunem Jocul". Ando- 
: „Va învinge omogenitatea, 

asta este arma noastră nr. 
Rednic : „Nu vom pierde, 

va urma actul decisiv de ia 
Klein: „Partidă

ca toate cele de 
Hot&rîtoare va fi

mism a lotului îmi dă multă, 
multă încredere". Hagi : „To
tul depinde de noi și numai de 
noi". Antrenorul Em. Jenei : 
„Am efectuat programele de 
pregătire, fără nici un fel de 
rabat. Toți selecționabilii au 
lucrat cu sîrg și conștiinciozi
tate. Va fi un meci foarte greu, 
in fața unui adversar reduta
bil, dar am toată încrederea că 

o 
ca-

414 170 106 138 685-620
0 Partida de pe „Idraet- 

spark" din capitala daneză
va fi a 12-a dintre selecționa
tele celor două țări. Iată lista 
precedentelor meciuri : 23 iu
nie 1963 (Copenhaga): 3—2
(1—1). în Turneul Olimpic ; 
3 noiembrie 1963 (București): 
- - - - 2S noiembrie

2—1 (1—0, 
octombrie
1—2 (0—2) 

(București): .
13 octombrie

(1—3) T.O.;
(Torino) :
T.O. ; 10

(Copenhaga): 
; 21 mai 1972 
(O-^l) T.O. ț 
(Copenhaga): 0—6 în C.E.;

!, Iași, Baia 
etc.), con- 

i preconi- 
il viitor o...

adică

MIRON

Echipa Universitatea C.s.ș.
Viitorul Cluj-Napoca are, in 
turul 2 al C.C.E. la baschet 

feminin, o adversară dificilă, 
steaua Roșie Belgrad, reprezen
tanta unei țări in care sportul 
cu mingea la coș are o dezvol
tare puternică șl rezultate foar
te bune la marile întreceri inter
naționale. Din formația campi
oanelor Iugoslaviei fac parte, 
printre altele, Andelija Arbutina 
(22 de ani — 1,78 m), una din
tre cele mai bune jucătoare .ale 
„Europenelor" din acest an, Bo- 
jana Milosevic (24—1,88), Dana 
Dzolic (19—1,91), Eleonora Wild 
(20—1,81), Marica Iovanovic (24— 
1,75), toate alcătuind o echipă re
dutabilă.

De acest lucru s-a convins an
trenorul Nicolae Martin (prezent 
la sfirșitul săptămînii trecute la 
meciul Steaua Roșie — Partizan 
Belgrad, din cadrul campionatu
lui Iugoslaviei), care ne-a rela
tat următoarele: „A fost o întîl-

nire aprig disputată, lnebeiată cu 
victoria viitoarelor noastre adver
sare (73—64). Echipa Steaua Ro
șie practică o apărare foarte a- 
gresivă, uneori chiar dură. In 
atac folosește cu predilecție ac
țiunile in viteză, iar aruncările 
de la distanță sint frecvente. Ar- 
butina excelînd Ia acest capitol. 
Wild este o foarte bună condu
cătoare de joc, Iar Krivic este Ia 
fel de valoroasă in posturile <fe 
pivot și extremă. Desigur, noi ne 
vom strădui să ne pregătim cit 
mai bine pentru o comportare cit 

amai demnă In această etapă 
C.C.E.".

Menționăm că meciurile „U“ 
Steaua Roșie vor avea loc la 
octombrie la Cluj-Napoca și 
2 noiembrie la Belgrad. în „c_„_ 
Liliana Ronchettl", partidele Vo
ința București — Orizont Minsk 
se vor disputa la 25 octombrie la 
Minsk și la 1 noiembrie la Bucu
rești.

26 
la ,Cupa

vom realiza la Copenhaga 
importantă avansare spre 
lificare".

Formula de echipă aleasă 
conducerea tehnică reprezin
tă urmarea unor atente obser
vări ale selecționabililor în 
toate recentele lor apariții, 
în echipa de începere apar 
multi dintre jucătorii care au 
luat startul atît de bine fructi
ficat al preliminariilor 1990. în 
toamna trecută, la Sofia. Un 
motiv ca să așteptăm, plini de 
speranțe. lovitura de începe
re a partidei de aici, de la 
Copenhaga. Lotul nostru^ și-a 
încheiat marți seara pregătiri-- 
le cu un ultim antrenament 
chiar pe stadionul „Idraet- 
spark", care va găzdui întîlni- 
rea.

Danezii s-âu reunit luni 
în localitatea Vedbaek și s-au 
antrenat luni si marți. Cum 
informam în corespondența 
noastră precedentă. Indispo
nibilitatea lui Helt a dus la 
trecerea lui K. Nielsen în li
nia de mijloc, antrenorul Sepp 
Piontek mizînd pe travaliul a- 
cestuia (acum la Aston Vi
lla). în rest, este menținută 
formula din partida cu Olan
da. Punctele importante de 
contracarat sînt Incursiunile 
fundașilor laterali Sivebaeck 
(de la St. Etienne) și Heintze 
(Eindhoven). Mijlocașii au tn 
M. LaudTup (Barcelona) omul

de

2—3 
1963
1-1) 
1971
T.O.
2— 3 
1974
16 mal 1975 (București): 6—1 
(2—0) C-E. ; « iunie 1975 
(București) t 4—0 (1—0) T.O.;
18 iunie 1975 (Copenhaga) :
3- 1 (1—0) T.O. J
1981 (Copenhaga)
joc amical ; 1
1982 (București) 1 
amical.

• Lista selecționabililor 
noștri, convocați pentru me
ciul de astăzi este următoa
rea : LUNG, 33 de ani, 60 
prezențe în echipa A; STE- 
LEA, 22, 2 A — portari; D. 
PETRESCU, 22, 4 A ; IOVAN, 
29, 30 A ; ANDONE, 28, 42 A; 
E. SANDOI, 24, 8 A; REDNIC, 
27, 69 A ; KLEIN, 30, 74 A - 
fundași: SABAU, 21, 14 A ; 
GH. POPESCU, 22. 10 A; MA
TEUȚ, 24, 41 A; ROTARIU, 
27, 8 A; LUPU, 21, deb.; 
MUJNAI. 24, 4 A — mijlo
cași; HAGI, 24, 51 A; CAmA- 
TARU, 31, 71 A; M. POPA, 
deb. — atacanți.

22,

★ ★ ★

tăzi, 
este

înaintea meciului de 
clasamentul gmei 

următorul:

as-
1

15 aprilie 
1—2 (0—0) 
septembrie

1—0 a—0)

1. ROMANIA
2.
3.

Danemarca 
Grecia

4. Bulgaria
Tot astăzi se 

ciul Bulgaria —

4 3
4 2
4 0
4 «

1
2
2
1

0
0
2
3

7-
11-

1
3

2-111
2- 7

7
6
2
1

dispută 
Grecia.

me-

nr. 1. el efectuînd o reprofi
lare. din vîrf de atac In condu
cător de joc. Piontek împinge 
trei oameni în pozițiile avan
sate. cel mai periculos apărînd 
atacantul Povlsen (Eindhoven), 
cu zece goluri la activ în e- 
chipa națională, 
(Luton Town), cu 
înscrise.

Partida de
Idraetspark (50.000
înoepe la ora 19 (20 la Bucu
rești). Luni a fost o zi seni
nă. la Copenhaga, iar marți 
după ce norii s-au scuturat pu
țin în 
le a 
sperăm 
bucure 
ferice.

MIINE, 0 NOUA ETAPA
3"

IN DIVIZIILE B Șl C

pe

81 Elstrup 
opt goluri

stadionul 
locuri) va

cursul dimineții, soare- 
reapărut. astfel Incit 
ea tatîlnîrea să se 

de bune condiții atmos-

urăm 
mult

Să 
noștri 
nea lor de 
românesc in

internaționalilor 
■acces In misiu- 
• duce fotbalul 

marea competiție
mondială, din anul viitor.

în campionatul Diviziei B se 
va disputa miine o nouă etapă, 
cea de a 8-a. în care sint pro
gramate 
pot fi 
seriilor, 
seria I.
vea ca
Buzău. 
F.C.M. 
va juca în 
cu Aripile 
a Il-a. în 
partida de 
tre formația locală Chimia 
Pandurii Tg. Jiu. în timp 
Rapid București, se va deplasa 
la Mija, unde va evolua 
compania echipei 
în seria a IlI-a. o 
retine în mod deosebit atenția : 
Olimpia Satu Mare — Gloria 
Bistrița.

Partidele vor începe la ora 
15.

mai multe partide ce 
socotite derbyuri ale 
Așa spre exemplu. în 
Politehnica 
adversară 

iar liderul 
Progresul

deplasare, la Bacău, 
Victoria. în seria 
PTim-plan se află 

la Rm. Vilcea. din- 
și 
ce

Iași va a- 
pe Gloria 
seriei —

Brăila —

în
Metalul, 
întîlnire

• Observator FJLFA. 
Kroft (Olanda).

W.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 1 SPORTUL STUDENȚESC 
organizează, plnă la 13 octombrie, orele 3—10, selecții 
la fotbal pentru copil născuți între 1 august 1975 șl 1 august 1981. 
Pentru copii din alte localități, la selecții vor putea participa 
numai cel născuți intre 1 august . 1975 și 1 august 1976. 
Selecția va avea loc la baza sportivă „Cireș arii* (frigă siadionul de rugby, din Parcul copilului).

cîștigătoare 
rupe inițiate 
ilan local. O 
•ciurile in- 
rată de re- 
•jului pitic, 
•ins rădăcini, 

țării, tre- 
: Suceava la 
dea la Câlă- 
i (cu o ve- 

minirugby, 
președintele 

• Vrancea. 
Giurgiu, 
azele a zeci 
Organizații- 

-au as gurat 
i la fel, in-

Este ușor 
'ecte benefi- 
tenea iniția
lii rugbyului

iu STAMA

Este binecunoscut (din păcate) faptul că echipele noastre de 
club (mai cu seamă cele din diviziile masculină și feminină A) 
nu pun prea mare preț pe apărare, de cele mai multe ori aceasta 

fiind aplicată în mod formal. Țlnlnd seama de faptul că obișnuința 
cu delăsarea în defensivă are repercusiuni (nefavorabile, firește) 
asupra prestațiilor componenților loturilor naționale (ca să nu mai 
vorbim de însăși spectaculozitatea jocului), Colegiul central al an
trenorilor a hotărît (șl Federația și-a însușit punctul de vedere) ca 
■la flecare meci să fie evidential! cel mai buni apărători din fiecaTe 
echipă. Ceea ce s-a și petrecut, arbitrii consemnînd in foile oficiale 
opiniile antrenorilor. Iată o formulă de a stimula prestațiile bune 
în apărare, pe care ziarul nostru o încurajează, publicînd humele 
celor remarcați. Să sperăm că inițiativa va avea urmări. Precizăm că 
cei mai buni dintre cei mai buni apărători 
campionatelor, desigur, premii constînd din 
plome si cupe.

★ ★

Echipa Olimpia duce lipsă 
de jucătoare. Din lotul de 
anul trecut, unele titulare 

s-au retras din activitatea com- 
petițională, altele bat pasul pe 
loc, iar altele au înaintat cam 
mult in vlrstă. Necesitatea re
vigorării se face tot mai mult 
simțită.. Dar cu cine ? Așa cum 
ne-a spus antrenorul Constantin 
Paraschivescu, după campionatul 
trecut nu 
mova din 
clubului, 
ponentele 
11a sau 
măcar primilor pași

a avut pe cine pro- 
secția de 
nici una
acesteia 
valoarea

junioare a 
din corn- 

neavînd ta- 
necesare 
în Di-

vry? ▼ rt t rrt t y r rr? rt y 111 r f rt-rr?rr rri

-
DIVIZIA B

vor primi, la sfârșitul 
echipament sportiv, di-

★
(șl aceasta se petrece,vlzia A ,. .

menționăm, de foarte mulțlani). 
„De ce nu fac antrenorii echipei 
noastre de junioare, Gheorghe 
Petreanu șl Radu Drăgănescu, 
așa cum procedează antrenoare- 
le de canotaj Ileana Pavel și 
Pușa Stanciu, eare, numai In a- 
ceastă toamnă, au selecționat, 
din unele comune și sate 
nordul Moldovei, 15 eleve 
14—15 ani, nici una 
mai puțin de 1,85 m?“ întrebăm 
și noi: de ce?

Rubrică redactată do 
Dumitru STANCULESCU

din 
de 

măsurînd

wimmn/HnHimimiimiimmmiiwmwrmrmmmmînmmmmumimmimmnfmfrrmmfmmiwmimș
i

IU SOĂTATEA DV. AGENȚIILE DE TURISM $

I ►

►
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I ►

i ►
i ►

UN MOMENT mai rar tnttlnit, la Începutul 
locului de la Stlntu Gheorghe, dintre IMASA 
șl F.C.M. Caracal : oei doi căpitani al formații
lor respective erau portarii lucre, respectiv 
Ciurea. și se poate spune că prin evoluția lor, 
Drin Întregul comportament, ei și-au onorat mi
siunea Încredințată. 0 In minutul 31, la acci
dentarea lui Băducu, s-au pierdut dteva minute 
bune. Firesc, arbitrul T. Demlan din Zalău (pe 
fază pe parcursul întregului meci) a prelungit 
corespunzător repriza. Interpelat la un moment 
dat de cineva — „Timpul! cum mal e eu timpul, 
arbitru TI» — acesta a răspuns cu umor; „Nu 
vedeți, e frumos, senin".... 0 Apropo de arbi
trii: delegatul echipei IMASA, Ovidiu Mitres 
ne spunea după foc: „M-aș bucura să avem 
asemenea arbitraje la toate meciurile... in de
plasare". Frumos compliment. (S.A.).

UN, DV. ALEGEJI STAȚIUNEA DE CURA BALNEARA
lie aparatului locomotor (reu- 
îdice, posttraumatice), neurolo- 
ă-sint recomandate stațiunile: 
mănești-Căeiulata. Eforie Nord, 
nisara (Geoagiu-Băl), Băile Go- 
ulane, Mangalia, Moneasa. Pu- 
■rahova). Sovata, Lacu Sărat, 
.rdidvasculare sînt indicate ■ sta-
ec. Vatra Dornei, Băile Tușnăd, 
îna.

stațiuni se pot trata afecțiu-
1 Nord, Băile Felix. Germisara 
[angalia, Moneasa, Slănic (Pra-
nte tratamente pentru afecțiuni 
spirator se fac Ia :
î. Slănic Moldova, Slănic 
alia.. Eforie Nord.
următoarele stațiuni pentru a-

i digestiv și hcpatobiliare :

— Borsec, CălimăneștițCăolulata, Malnaș-Băî, § 
Slănic Moldova. Băile Olânești. Sîngeorz-Băi. 5;

— Băile Tușnad, Balvanyos, Borsec, Moneasa.
Stîna de Vale și Sinaia. Șs

In atenția dumneavoastră ! §
Locurile pentru cură balneară în. stațiunile § 

menționate se pot obțină, de la agențiile Oficiilor țț 
județene de turism ale I.T.H.R. București și de Șt 
Ia comitetele sindicatului din întreprinderi și Jg 
instituții. §

Stațiunile balneare vă pun la dispoziție spații ș 
de cazare în hoteluri moderne sau in case de 
odihnă de diferite grade de confort ; servirea g; 
mesei se asigură în restaurante sau pensiuni. 5;

Personal medical de Înaltă calificare vă asigură Șț 
efectuarea procedurilor terapeutice recomandate, g;

Multiple posibilități de agrement șl excursii în 
împrejurimi vă stau la dispoziție.

Ingrijiți-vă sănătatea în stațiuni balneoclima- § 
lice, uncle veți beneficia dc valoroși și eficienți 
factori naturali de cură. ' &

►

*

E
•>

E
y

„APROAPE eă la 
fiecare meci avem cite 
două-trel
spunea, 
partidei. 
Dudu Georgescu, 
pare bine că mai toate 
acțiunile ofensive se
încheie cu șuturi la
poartă, fapt relevat și 
de unele scoruri mai 
nete cu care am cîști
gat cîteva jocuri." 0 
In completarea celor 
spuse de antrenorul e- 
chipei C.S.M. Reșița, 
cifrele casetei tehnice 
sint convingătoare: 21 
de șuturi, dintre care 
14 pe spațiul porții. 0 
Spre sfirșitul primei 
reprize, in min. 40. la 
scortfl de 1—0 în fa-

bare", ne 
la sfiîrșitul 

antrenorul 
îmi

localnicilor, 
Tîrnăveni a 

un con far a-
voarea 
Chimica 
declanșat 
atac, pirinzînd pe pi
cior greșit apărarea 
reșițeană. Cenan a ple
cat de la centrul tere
nului, a ajuns în ca
reu, dar, prelungind 
prea mult balonul, 
fundașul Lupu a putut 
să lovească mingea, re- 
zolvînd astfel situația 
critică de la poarta sa. 
• Evoluțiile bune ale 
C.S.M.-ului au făcut 
ca și atitudinea spec
tatorilor să se schim
be. Din nou, ca în ur
mă cu ani, 
stadionului 
Dom anului 4 
ne. (P.V.).

, tribunele 
din Valea 
au fo®t pil—

AȘTEPTAT,
la

C.S. Boto-
Slobozia. in

AȘA CUM ERA, DE 
șani, „și-a vindut scump pielea' 
partida cu echipa locală, Unirea. A rezultat 

joc spectaculos cu multe faze de poartă, 
care botosenenii au reușit să remonteze — 
fondul unei automultumlri premature a f 
matiei antrenate de C. Prepeliță — de la 0—3 
Ia 2—2, creind un final de meci cu suspans.

0 Si in campionatul Diviziei 
C are loc mîine o nouă etapă, 
cea de a 7-a. în unele serii ee 
dispută adevărate derbyuri. ca 
de pildă : Steaua Mecanica 
Huși — Mecanica Vaslui (seria 
I). Mecanosport Galați — Glo
ria C.F.R. Galați (III), Minerul 
Lupeni — Vulturii Lugoj (IX) 
și Unirea Sînnicolar — Dacia 
Meeanica Orăștie (X). Meciu
rile. vor înoepe la ora 15.

Partida s-a desfășurat intr-un fair-play desă
vârșit, care s-a bucurat si de un arbitraj foarte 
bun, asigurat de brigada brașoveană. în frun e 
cu I. Năltan. 0 Consemnăm evoluția excelentă 
a juniorului Carauleanu. component al formației 
din Slobozia un jucător tehnic, abil și rapid, 
care a creat panică în careui botoșenean ori de 

«site ori a avut balonul. De altfel, el a fost șl 
autorul golului victoriei formației locale, prln- 
tr-o execuție tehnică de mare finețe (a deviat, 
din cădere, balonul in coltul lung al porții ad
verse). Nu putem trece cu vederea nici jocul 
foarte bun prestat de „bătrinii" Augustin (34 de 
ani), Șt. Petcu (32), la Unirea Slobozia, și State 
(36) la C.S. Botoșani. (Pv. P.).

PRINTRE NOII ju
cători de la Tractorul 
Brașov se află și Mol
dovan, de la IMASA 
Sf. Gheorghe. Mesaros, 
de la F.C.M. Brașov, 
Hintea, de la Torpedo 
Zămești, Cimpeanu, de 
la Montana Sinaia, 
precum șl juniorii Ma- 
nole șl Păsculescu, de 
la Petrolul Ploiești, 
Ungurian și Nistorov- 
schi. In meciul de du
minică, cu A.S. Drobe- 
ta Tr. Severin, Păscu 
lescu l-a Înlocuit pe 
Nlstorovschi (care a 
confirmat și el că es
te un element de pers
pectivă) . Toți acești 
noi jucători Înlocuiesc 
pe cei - ce au părăsit 
echipa, plecînd la alte 
cluburi. Este vorba de

Dumilrescu, Goran, 
Manta, Treschin, Cris- 
tea și FI. Vasile. 0 
Crainicul stadionului 
Tractorul a fost și el 
duminică in lormă, fi
ind apreciat de cei 
prezenți pentru promp
titudinea și oportuni
tatea cu care a ținut 
la curent spectatorii cu 
date legate de meci, 
de întrecerea din seria 
respectivă etc. 0 Sta
dionul de fotbal Trac
torul a fost utilat cu 
toate instalațiile ultra
moderne : saune, bazi
ne, secție de masaj 
subacvatic, o m cro- 
cantină. un minihotel, 
cabinet medical dotai 
și el cu aparatură mo
dernă. (I.P.).
prezent pe frumoasaNUMEROSUL PUBLIC, . . . _

arenă din Fălticeni C15 000 de locuri) și-a aplau
dat Îndelung iavorițil centru frumosul spectacol 
fotbalistic oferit în nartida cu Prahova C.S.U. 
Ploiești. • Conducerea tehnică a echipei Fores- 
ta Fierea Vasile, antrenor principal, Constan
tin Nicolae — secund) avea de ce să fie satis

făcută dună partida de duminică, frumoasa vic
torie realizată, dătătoare de speranțe pentru 
o nou promovată, demonstrînd șl realele calități 

ale jucătorilor Luca. loniță, Ignia, Mihaila, Ba- 
jenaru și Antonlu. 0 Un aport substanțial la 
reușita spectacolului fotba’istlc a avut si bri
gada de arbitri, condusă de Al. Crișan. (Fl. ».)•

-

«

-<
•<

-

"I

-

-

A A A A iii â â A A A A



TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
A EFECTUAT IERI 0 NOUĂ

s Balcaniada de scrimă pentru juniori

ECHIPELE ROMÂNIEI - MEDALII DE AUR

VIZITA DE LUCRU
IN PIEȚE $1 COMPLEXE COMERCIALE 

AGROINDUSTRIALE DIN CAPITALĂ
Șl LA INSTITUTUL DE CERCETARE 

ȘTIINȚIFICĂ Șl INGINERIE TEHNOLOGICĂ 
PENTRU MAȘINI Șl UTILAJE AGRICOLE

(Urmare din pag. O

S-a indicat ca, in toate aceste 
unități, să se vîndă și alte 
produse, cum sînt fasolea și 
mazărea uscată, iar uleiul să 
se desfacă numai în sticle, îm
buteliat. De asemenea, cofetă
riile să-și lărgească gama sor
timentală și să ofere în mod 
curent lapte și ceai.

La centrele de desfacere a 
produselor de panificație, 
secretarul general al parti
dului a indicat să fie luate 
măsuri și să se asigure prepa
rarea pîinii la un nivel de ca
litate superior, să se respecte 
tehnologiile stabilite, să existe 
permanent in brutării mai 
multe feluri de pîine și cît mai 
multe specialități.

Urmărindu-se modul in oare 
este organizată activitatea în 
unitățile comerciale, s-a cerut 
să se acorde cea mai mare a- 
tentie folosirii la întreaga ca
pacitate a spațiilor existente, 
să se înlăture din magazine tot 
ceea ce nu este util pentru 
prezentarea si desfacerea 
mărfurilor, toate magazinele să 
funcționeze din plin. potrivit 
profilului pe care îl au.

In cadrul dialogului purtai 
eu factorii responsabili si oa
menii muncii din acest dome
niu de activitate s-a atras a- 
tentia asupra necesității res
pectării cu strictețe a preve
derilor legale. întăririi ordinii 
si disciplinei, desfășurării unui 
comerț modern. Comerțul, a 
subliniat secretarul general al 
partidului, trebuie să fie un 
model de activitate, care să 
satisfacă, la un înalt nivel, ce
rințele de consum ale popu
lației.

în comerț să lucreze numai 
oameni cu o înaltă tinută mo
rală. cu un comportament 
corect si civilizat, model de 
cinste sl profesionalitate.

In cursul vizitării marilor 
unități de producere a mîncă- 
ruriloT. amplasate în complexe
le comerciale „Unirea" SÎ 
„Delfinul", au fost discutate 
principalele probleme legate 
de dezvoltarea si modernizarea 
in continuare a acestui sector 
al industriei alimentare, că
ruia îl revin sarcini sensibil 
sporite In perioada următoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut conducerii Ministerului 
Industriei Alimentare să întoc
mească un program cuprinză
tor de modernizare a tuturor 
unităților de acest gen, prin 
care să se asigure sporirea 
considerabilă a producției de 
mîncâruri calde și semiprepa- 
rate. S-a subliniat necesitatea 
extinderii sistemelor moderne 
de servire a meniurilor pro
duse de unitățile specializate, 
inclusiv în cadrul unor canti- 
ne-restaurant și bufete-expres, 
evidențiindu-se responsabilita
tea ce revine in acest dome
niu consiliilor populare. 
Secretarul general al parti
dului a cerut ca, de urgență, 
să fie repuse în funcțiune u- 
nitățile de autoservire „Ex
pres"

Apreciind că spațiile existen
te in piețele și marile com
plexe agroalimentare din 
București nu sînt folosite in
tegral, secretarul general al

partidului a indicat ca în a- 
ceste puncte unde se înregis
trează o mare afluență de cum
părători să fie amenajate to
ne te cu răcoritoare, *—
de patiserie și simigerie, 
mici unități comerciale.

Miile de oameni, care* 
întîlnit, în cursul acestei 
mineți, cu secretarul general 
al partidului, i-an făcut o pri
mire caldă, plină de afecțiu
ne. Pretutindeni s-a aplaudat 
și aclamat cu putere, i-au fost 
adresate cuvinte pline de 
căldură, cei prezenți, expri- 
mindu-și respectul și recunoș
tința profundă, au -*-* 
-mvnTer lor la
XIV-lea Congres, 
Nicolae Ceaușescu să 
în fruntea partidului.

produse 
alte

s-au 
di-

dat glas 
rsioe-aa 
tovarășul 
fie reales

A*

In aceeași , zi, 
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, a exami
nat. Ia INSTITUTUL DE CER
CETARE ȘTIINȚIFICA ȘI IN
GINERIE TEHNOLOGICA 
PENTRU MAȘINI ȘI UTILA
JE AGRICOLE, împreună cu 
cadre de conducere șl specia
liști din domeniul mecanizării 
agriculturii și al construcțiilor 
de mașini, modul în care au 
fost soluționate sarcinile și in
dicațiile privind realizarea și 
definitivarea noii sisteme de 
tractoare și mașini agricole 
care să asigure executarea la 
timp șl de calitate superioară 
a tuturor lucrărilor prevăzute 
în tehnologia fiecărei culturi 
și, pe această bază, obținerea 
unor producții mari, în confor
mitate cu cerințele și obiecti
vele noii revoluții agrare.

Acest nou dialog de lucru a 
evidențiat încă o dată grija 
permanentă a conducătorului 
partidului și statului nostru 
pentru continua dezvoltare și 
modernizare a agriculturii so
cialiste, pentrn dotarea acestei 
ramuri de bază a economiei 
naționale cu mașini și utilaje 
tot mai perfecționate și de 
mare productivitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat realizările prezenta
te și a. subliniat necesitatea ca 
specialiștii să se preocupe în 
continuare de crearea unor ti
puri de tractoare ți mașini a- 
gricole tot mai perfecționate, 
cu greutate scăzută, cu consu
muri reduse de carburanți, să 
asigure prin modernizarea 
permanentă a întregii sisteme 
de mașini atingerea unui nivel 
cît mai înalt de mecanizare a 
lucrărilor agricole.

Și aici, mii și mii de oameni 
ai muncii, in majoritate lucră
tori la institutul vizitat, 
au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o primire 
entuziastă.

Ei au scandat cu insuflejire, 
minute in șir, „Ceaușescu — 
P.C.R. l“, „Ceaușescu reales la 
al XIV-lea Congres !“, expri- 
mind, o dată eu ferma lor voin
ță, și hotărirea de a face to
tul pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului, 
care deschide țării noastre o- 
rizonturi tot mai largi spre 
viitorul luminos al comunis
mului.

tovarășul 
secretar 

Comunist 
Republicii

întrecerile 
Balcanice de 
juniori, editia-

: in Sala de atletism a Comple- 
: xului sportiv „23 August" din 
; Capitală, au continuat marți,
■ cu disputele echipelor femini
ne si masculine de floretă.

După succesul clar al repre-
■ zentantilor noștri in proba 

individuală a celor două arme.
fe ne-am așteptat, firesc, la un 
fe „bis" si în proba pe echioe. 
S Ceea ce. de altfel, s-a și în- 
atimplat. ambele reprezentative 

de juniori ale României in- 
§ trînd în posesia medaliilor de 
| aur. în urma unui parcurs de 
g regularitate — victorii pe linie 
fe— încheiat la scoruri categori- 
8 ce. reflectînd pe deplin dife- I........
I

g

I
8

LA FLORETĂ, BĂIEȚI
Campionatelor 

scrimă pentru 
1989. desfășurate

renta de valoare dintre „spe
ranțele" scrimei noastre si cele 
ale reprezentativelor prezen
te în competiție la actuala edi
ție — Bulgaria. Grecia. Iugo
slavia si Turcia.

Pentru a susține această a- 
firmatie. ne vom referi, tn 
primul rînd. la succeșul e- 
chipel de fete, cvartet care 
n-a cedat adversarelor în cele

- a
4 meciuri disputate, decît un 
singur asalt l Si chiar dacă 
echipele sînt alcătuite la aceas
tă competiție internațională din 
cite 3 sportivi, se poate spune 
că. folosite de către antrenori 
prin alternantă, toate cele 4 
floretiste ale lotului reprezen
tativ (Laura Badea, Ioana io- 
nescu, — primele clasate în 
întrecerea Individuală. Mioa
ra David si Dolores Grego- 
roviciu) și-au făcut dato
ria. înaintea ultimului meci 
al întrecerii 
chipele României si 
gariei erau neînvinse, 
fruntarea lor care prin această 
prismă se anunța echilibrată, 
s-a încheiat. însă, foarte repe
de. cu succesul net al echipei 
României : 
înregistrate 
nescu cite 
mențiunea 
bronz din 
bulgăr oaica 
întrecută âUt de Ionescu (5—4). 
cît si de David (5—3).

Iată rezultatele înregistra
te în proba echipelor femini
ne de floretă : 1. ROMÂNIA

floretistelor. e- 
Bul- 
Con-

5—0. prin victoriile 
de Badea
2.

că
proba individuală. 
Hristova a fost

și Io-
David 1. cu 
medaliata cu

fc
$

CMIPIONMI ALE ASIEI
BEIJING. Proba feminină 

de floretă din cadrul Campio
natelor Asiei a revenit spor
tivei chineze K Jie. Ea a dis
pus tn finală, cu 8—5, de sud- 
coreanca Shin Serng-Ja,

HONG KONG. Cea de a cln- 
cea ediție a Campionatului fe-

minin de volei al Asiei, desfășu
rată la Hong Kong, ș-a încheiat 
eu victoria reprezentativei R.P. 
Chineze. După un joc de o 
bună factură tehnică, volei
balistele chineze au obtinut o 
victorie netă, in trei seturi : la 
T. 1 si 10. în fata formației 
Coreei de Stsd

(5—0 cu Grecia. Turcia și Bul
garia. 5—1 cu Iugoslavia) 8 p. 
2. Bulgaria (5—1 Grecia 5—4 
Turcia. 5—3 Iugoslavia) 6 o 3. 
Iugoslavia (5—0 Grecia. 5—1 
Turcia) 4 p, 4. Grecia (5—3 
Turcia) 2 d. 5. Turcia 0 p.

Si băieții noștri s-au impus 
In fata echipelor adverse fără 
dubit dar. ce-i drept, nu cu a- 
celași aplomb ca echipa 
nină. Andrei Săveanu, 
dor Ionaș (primii doi 
în proba individuală). 
Dragomirescu. Marian 
lescu (acesta din urmă 
concurînd în prima zi de con
curs. în întrecerea individuală) 
au avut de întîmpinat o re
zistentă mai puternică doar în 
meciul cu formația Iugo
slaviei. cînd au cedat în 3 
asalturi. în fata aceluiași trăgă
tor. Limov (care nici măcar nu 
a figurat pe tabloul celor 8 
finalist! din proba Individua
lă...). ................
fost 
decît cea 
rezultă și 
obtinut în 
puțin de 3 
Grecia și 
fiind stabilită 
averajului.

Iată rezultatele înregistra
te în disputa echipelor mascu
line de floretă : 1. ROMÂNIA 
(5—3 Iugoslavia. 5—2 Grecia, 
5—0 Bulgaria. 5—1 Turcia) 8 o. 
2. Iugoslavia (5—4 Grecia 5—2 
Turcia) 4 p (+1). 3. Grecia 
(5—2 Bulgaria. 5—3 Turcia) 
4 p (0). 4. Bulgaria (5—3 Iugo
slavia. 5—2 Turcia) 4 o (—3). 
5. Turcia 0 p.

S PAVELESCU

femi-
Șan- 

clasnți 
Justin 
Rădu- 

ne-

Disputa floretiștilor a 
evident mai echilibrată 

a fetelor, fapt ce 
din punctajul egal 

clasament, de numai 
formații (Iugoslavia, 
Bulgaria), ordinea 

pe baza asalț-

• Campionate

agenda preliminariilor C.M. • Echipa Costa Rica 
pentru turneul final • Alte sancțiuni dictate de 

U.E.F.A. * ~

® Azi
s-a calificatI am anunțat, astăzi

Partizan Belgrad. Honved Buda
pesta, Anvers. V.f.B. Stuttgart, 
care nu au asigurat condiții co
respunzătoare desfășurării meciu
rilor, iar echipa Sparta Praga va 
trebui să joace în etapa a doua 
la distanța de cel puțin 300 km 
de Capitală. Așa cum am mai a- 
nunțat. Ajax a fost exclusă pe 
doi ani din competițiile europene.

KUUSYSI Lahti a cîștigat cam
pionatul Finlandei. Ea a dis
pus. în ultima partidă, de echipa 
TPS Turku cu 1—0 (gol marcat 
de golgeterul campionatului 
Ismo Lius. 15 puncte înscrise). 
Kuusysl a totalizat 41 p, T.P.S. 
Turku 39 p.

DUPA 14 etape în campionatul 
Austriei, conduce F.C. Tirol eu 
22 p urmată de F.C. Austria Vie- 
na cu 21 p. tn etapa a 14-a, 
Sturm Graz a terminat la egali
tate (0—0) cu F.C. Tirol. în timp 
ce F.C. Austria a învins cu 3—2, 
în deplasare, pe Kremser S.C. 
Alte rezultate: Rapid Viena — 
Admira Wacker 1—0. Salzburg — 
Vienna 0—0. De notat că în frun
tea clasamentului golgeterilor se 
află Rodax (Admira Wacker) cu 
19 puncte înscrise.

ÎN c.E. de juniori, la Buda
pesta : Ungaria — Turcia 2—2 
(1—0). • JOC amical (la Guangz
hou) : R.P. Chineză — Cernomo- 
reț Odesa 1—1 (0—1). • IN C.E. 
(tineret): Luxemburg — Portu
galia 0—3 (0—1).

DUPA cum __  ____
sînt programate 10 meciuri din 
preliminariile C.M. (zona Euro
pei). Iată partidele, orașele șl 
orele de începere (ora București). 
2~. Z . — - Grecia, Var
na (18,00) î Danemarca — Româ
nia, Copenhaga (20,00). GR. 2 : 
Polonia — Anglia. Chorzow 
(18,00). GR. 4 : Tara Galilor — O- 
landa, Wrexham (11,30); GR. I { 
Iugoslavia — Norvegia. Sarajevo 
(18.30) șl Franța — Scoția, Paris 
(21,45); GR.6: Irlanda — Irlanda 
de Nord, Dubim (15,00): ungaria

fe GR. 11 Bulgaria

I.. '

i
s

PE SCURT • PE SCURT
CICLISM • La Grancla (Elve

ția) a avut loc o cursă contra
timp, pe șosea, pe echipe. Pri
mii s-au clasat danezii Michael 
Guldhammer și Peter Melneit, în
registrați pe M km cu 1.24:29,9.

GIMNASTICA • Concursul de 
ritmică de la Tokio a prilejuit un 
frumos succes sportivelor bulga
re care au cîștigat întrecerea pe 
echipe, eu 117,70 p (2. Japonia 
115,40 p, 3. Spania 115 p) șl pe 

B cea Individuală prin Blanks Pa- 
8 nova, cu 39,60 p.
g HANDBAL • în primul tur al 
§ C.C.E. (masculin), la Katowice, 
s Pogon Zabrze a întrecut. cu 
8 19—17. formația iugoslavă Cnro- 
8 mos dar pentru turul următor

. s-a calificat echipa iugoslavă, tn- 
: vingătoare cu 29—20 ta prima în-
■ tîlnire. La Sofia, T.S.K.A. a elt-
■ minat pe H.C. Kosice (Cehoslo- 
: vacia), pe care a lnvins-o. in 
• meci retur, cu 23—15.

RUGBY • în cadrul Camplo- 
: natului sud-american. care are 
: loc la Montevideo, reprezentativa
■ Argentinei a realizat un scor 
; foarte rar întîlnit. întrecînd se- 
: lecțlonata Braziliei, cu... 103—0 ii

TENIS • In finală, la Orlano 
(Florida) Andre Agassi — Brad 
Gilbert 6—2. 6—1 • La Basel a- 
mericanul Jim Courier l-a Între

cut ta finală, pe Stefan Edberg.

I

ASTĂZI, LA BIRLAD, ROMANIA B-SAMOA DE VEST LA RUGBY
BÎRLAD 10 (prin telefon) 

Stadionul Rulmentul din lo
calitate găzduiește azi. In- 
cepînd de la ora 15,30, întîi- 
ntrea internațională de rugby 
dintre Selecționata secundă a 
României si reprezentativa in
sulelor Samoa de Vest Un 
meci de interes în primul rînd 
prin Ineditul său rugbvstii 
oașneți evoluînd centru prima 
oară în tara noastră.

Rugbystll noștri sf-au fn- 
chelat mâHi dună-amiază ore-

gătirile. printr-un antrena
ment de aproape două ore, fi
zic. tehnic si tactic, după care 
antrenorii Constantin Fugigi 
si Mircea Paraschiv au fost în 
măsură să ne prezinte XV-le 
probabil » Tofan — Chirilă 
Francluc. Sava. Serban — T. 
Radn Trancă — D, Nlstor. Ră- 
ducanu losef — Brănescu. 
Shisarluc — Botezat» Lupu 
Stan (rezerve! Tufă N Ma
rin Dragomîr si Rogoz).

La rtndu! lor, antrenorii e-

chipei oaspete. 
Schuster si Laki 
ne-au comunicat 
cătorilor cu care 
partida : Faamasino __ „
Sio Saina. Tofalono — Salesa 
Fenoleai — Vailfale. Lameta 
Itipeli — Fuataf. Dubuvona — 
Leuu Schmidt. Fatialofa (re
zerve — Jensen Lemamea sl 
Toomalataf).

Meciul va fi condus la cen
tru de arbitrii G. Hustlu

Tiberfu STĂM A

Lamositele 
Uaea Apelu 
numele fu
ror inoepe 

Vaega

— Spania, Budapesta (19,00); GR. 
7: Elveția —Belgia, Basel (21,15) 
șt Luxemburg — Portugalia, Sa- 
arbrdcken — R.F.G. (21,30).

LA CIUDAD DE GUATEMALA, 
ta preliminariile C.M. (zona A- 
mericil Centrale, de Nord și Ca
raibilor) , selecționatele Guatema- 
lel și S.U.A. au terminat la ega
litate : 0—0. în urma acestui re
zultat. echipa Costa Rlca s-a ca
lificat, pentru prima oară, ta- 
tr-un turneu final al C.M. Ea va 
fl deci prezentă în Italia în 
1090 in marea competiție a lu
mii. Alături de Costa Rica, an
terior s-au mai calificat -forma
țiile Italiei (țară organizatoare), 
Argentinei (deținătoarea titlu
lui). Braziliei, Uruguayului si 
Iugoslaviei.

COMISIA 
U.E.F.A. a 
de jucători 
comportare 
meciurilor 
cupelor __________
Gregory Martin (Sliema ___
derers) a fost suspendat pe șase 
ani pentru lovirea arbitrului in 
partida cu 17 Nentorl. Cu sume 
Intre 5 000 și 50 000 de franci el
vețieni au fost amendate echipe
le Olympiakos Pireu. Feyenoord

DE DISCIPLINA A 
sancționat peste 50 

și cluburi pentru 
nesportivă ta cadrul 

din prima etapă a 
continentale Maltezul 

Wan-

Laînchiderea ediției
DANEMARCA - ROMÂNIA 1-2 (0-0)
IN PRELIMINARIILE C.E. DE TINERET

HOLBAEK, 10 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
După o partidă de bună ca
litate, în care tinerii noștri 
jucători au avut o prestație a- 
plaudată, ei au reușit să în
treacă 
cei. In 
voluat 
me. în 
rit un 
multe 
parte și de alta. După pauză, 
joc și mai animat, cu atacuri 
tăioase de ambele părți. După 
ce Răducioiu (min. 54) ratea
ză o bună situație da la 6 m, 
gazdele deschid scorul în min. 
68, cînd SVINGAARD a tri
mis cu capul în colțul lung : 
1—0. Fotbaliștii noștri replică 
foarte prompt. In min.* 72. I. 
DUMITRESCU înscrie Ia capă
tul unei acțiuni de toată fru
musețea. pe aripa stîngă, de 
unde tînărul internațional a 
șutat imparabil : 1—1. în min. 
77, vom înregistra golul vic
toriei, urmare a insistentei 
presiuni a formației noastre. 
O acțiune spectaculoasă : Lu-

selecționata Danemar- 
rîndurile căreia au e- 

internaționall de renu- 
prima parte, am urmă- 
joo de angajament, cu 
acțiuni de atac de o

pescu — L Dumitrescu — RA- 
DUCIOIU se încheie cu o e- 
execuție de efect a ulti- 

' mului, care trimite balonul in 
plasă: 1—2. Rezultatul va fi 
apărat cu succes pînă la sfîrșit 
(deși I. Dumitrescu a mai 
marcat un gol valabil în min.
83, anulat pe motiv pe ofsaid) 
și datorită intervenției excep
ționale a portarului Prunea 
(min. 85) la lovitura liberă e- 
xecutată de Frandsen.

Arbitrul K. Natri (Finlanda) 
a condus foarte bine formați
ile :

DANEMARCA : MIKKEL-
SEN — Crisțiansen, 1. Hansen, 
JENSEN. B Nilsen — Risom, 
Molby, A. Nilsen (min. 62 P. 
Nilsen) — SVINGAARD, 
Torben (min. 82 Frandsen), 
STRUDAL.

ROMÂNIA : 
tora, Lucaci, 
PANA - I.
URSEA, I. 
RĂDUCIOIU,
Hanganu)

PRUNEA - Co- 
CRISTEA, M.

STAN Lupescu, 
DUMITRESCU — 

Fulga (min. 60

Eftimie IONFSCU
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