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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președinte
le Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Joi, 26 oc
tombrie, a avut ioc Plenara 
Consiliului Național al Frontu
lui Democrației 
cialiste.

La sosirea in 
torul partidului 
fost întimpinat 
căldură, cu puternice aplauze 
și ovații de participanții 
acest reprezentativ forum

și Unității So-

sală, conducă- 
și statului a 
cu deosebită

la 
al 

organizării democratice, al uni
tății de nezdruncinat a națiu
nii noastre socialiste.

1‘articipanții la plenară au 
adoptat in unanimitate urmă
toarea ordine de zi :

1. Dezbaterea documentelor 
pentru Congresul al XlV-lea al 
Partidului Comunist Român.

2. Programul privind auto- 
eonducerea și autoaproviziona- 
rea pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu 
produse agroaiimentare și bu
nuri industriale de consum, pe 
anul 1990.

3. Convocarea Congresului al 
IV-lea al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

In cadrul dezbaterii proble
melor aflate pe ordinea de zi 
au luat cuvintul tovarășii : 
Ion Deaconu, prim-secretar al 
Comitetului județean Teleor
man al P.C.R., Constantin 
Pintca, miner la întreprinde
rea minieră Lonea, județul 
Hunedoara. Radu Voinea, pre
ședintele. Academiei Republi
cii Socialiste România. Ion 
Logofătu, președintele Coope
rativei Agricole de Producție 
Călugăreni, județul Giurgiu, 
Florența Seica, președintele 
Comitetului județean Bacău al 
Organizației democrației si 
unității socialiste, luliu Fejes, 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Consiliului 
popular județean Harghita, 
secretar al Consiliului oame-

VIZITA DE LUCRU

O frumoasa victorie in C. C. E. la baschet feminin
Inilor muncii români de 

ționalitate maghiară din 
publica Socialistă România, 
Viorel Pescar, președintele 
Consiliului județean Sibiu al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, Valentin Laub, 
lăcătuș la întreprinderea de 
Mașini-Unelte Arad, Lucia s 
Roșea, director general al In- § 
stitutuiui de Cercetări și Mo- 
dernizări Energetice Bucu- § 
rești. Ion Fotache, inginer la § 
Combinatul siderurgic Galați, 
Florea Voinea, secretar al C.C. S; 
a| U.T.C., Dobrița Țigăran, § 
vicepreședinte al Consiliului s 
Central al U.G.S.R., Nicolae 
Corneanu, mitropolitul Bana
tului, Alexandru Bălăci, vice
președinte al Uniunii Scriito
rilor, Maria Ghițulică, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R.

Desfășurată sub semnul de
plinei adeziuni a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai mun
cii față de tezele și orien
tările cuprinse in Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
„Cu privire la problemele so
cialismului, ale activității ideo
logice, politico-educative, de 
dezvoltare a conștiinței revolu
ționare. de formare a omului 
nou, constructor conștient al 
socialismului și comunismului 
în România" — document de 
excepțională valoare teoretică 
și practică, adoptat ca program 
de muneă și activitate revolu
ționară al partidului, al între
gului popor —, Plenara Consi
liului Național al F.D.U.S. se 
înscrie ca un moment politic 
cu profunde semnificații pri
vind voința cetățenilor de pc 
întreg cuprinsul țării de a ac
ționa, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său 
general, in direcția continuării 
neabătute a amplului proces 
revoluționar de edificare a noii 
societăți, dezvoltării multilate
rale a patriei pe calea socia
lismului.

na- 
Re-

I

(Continuare In oaa. a 4-a)
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A TOVARĂȘULUI

TICOLAE CEAUȘESCU
iN CAPITALĂ §

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA - STEAUA ROȘIE BELGRAD 77-71
CLUJ-NAPOCA, 26 (prin te

lefon). După ce a eliminat, în 
primul tur al actualei ediții 
a Cupei Campionilor Europeni, 
pe Partizan Tirana. în primul 
meci al turului II. pe teren 
propriu, baschetbalistele de 
la Universitatea Cluj-N apoca 
au realizat o frumoasă vic
torie in fata puternicei echipe 
Steaua Roșie Belgrad, cu sco
rul 77—74 (47—33). Clujencele 
au fost foarte aproape de a 
realiza un scor „liniștitor" pen
tru meciul retur, dar ele au 
slăbit ritmul în ultimele trei 
minute ale partidei și astfel 
S-a ajuns la această diferență 
mică.

A fost un meci aprig dispu
tat. în care s-a simțit impor
tanța „mizei", calificarea Intr-o 
etapă superioară a prestigioa-

întrecerile finale

la haltere

AU
LA

sei competiții. Universitatea a greșeli din partea 
făcuit un joc tactie bun. alter- 
nind acțiunile 
durată cu 
aruncările 
Oaspetele, 
rioară ca 
lupta sub 
mai puțin____
uiela Moroșanu 
precum și Melania Marina (tn 
prima repriză) au fost deseori 
egale adversarelor lor. Dato
rită unei apărări agresive și 
bunei comportări a majorității 
jucătoarelor folosite. în special 
Daniela Moroșanu și Simona 
Morar, „U“ a condus de la 
jumătatea primei reprize. a- 
lungind ca in min. 37 să aibă 
un avantaj consistent, de 17 
puncte j 75—58 I Un minut 
mai tîrziu. scorul a fost 77—62 
și de aici au urmat o suită de

de atac de 
contraatacurile și 

de la distanță,
cu o echipă supe- 
talie. au dominat
panouri, dar nu e 

adevărat că și Da- 
(tot timpul).

_ . . gazdelor,
cars nu numai că au pierdut 
mingile in atac, dar nici 
s-au repliat suficient de 
pede în apărare, pentru 
împiedica adversarele 
Înscrie. în felul acesta__
ajuns la o diferență de numai 
trei puncte. spre deziluzia 
publicului care a umplut Sala 
Sporturilor pînă Ia refuz. Mar
catoare : Moroșanu 15. Marina 
13, Popa 15. Misăilă 9„ Enyedi
9, Badiu 8, Morar 6. Simion 
2 pentru învingătoare, respectiv 
Milosevic! 18. Arbut’ua 16, 
Wild 11. Kalici 11. Iovanoviel
10, DzoUoi 4. Kravici 4.

Arbitri : S. Slmeonidis (Gre- 
eia) — AL ~ “ ------------

Returul 
Belgrad.

Dumitru STANCULESCU

nu

Strei tov (U.R.S.S.). 
la 2 no'embrfe Ia

FOST DESEMNAȚI CAMPIONII
PRIMELE DOUĂ CATEGORII

Secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
efectuat, Joi, 26 octombrie, o 
vizită de lucru in Capitală, 
conlinuind analiza Și stabi
lirea operativă de măsuri me
nite să asigure îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării 
populației, perfecționarea sis
temului de desfacere a măr
furilor și. Îndeosebi, a produ
selor alimentare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a oprit in mai multe unități 
de alimentație publică și piețe 
de pe Calea Dorobanți. Bd. 1 
Mai și Calea Griviței,’ precum 
si din zona Gării de Nord.

împreună cu factori de răs
pundere din ministere și ai 
Consiliului popular al munici
piului București, secretarul 
general al partidului a exami
nat modul in care sînt aduse 
la îndeplinire sarcinile și indi
cațiile date cu prilejul anali
zelor și vizitelor desfășurate în 
ultima vreme. în vederea în
făptuirii inlocmai a programu
lui de autoaprovizionare a 
populației cu produse agroali- 
montare, îmbunătățirii continue 
a aprovizionării 
Capitalei. Au fost 
asemenea, măsuri 
asigure mai buna 
rețelei comerciale 
tații din comerț, a modului de 
desfacere a produselor de larg 
consum, în special a celor ali
mentare.

în cursul analizei, o preocu
pare de prim ord’n a consti
tuit-o reorganizarea unor spa
ții comerciale, amenajarea de 
complexe alimentare, funefio- 
na'e si bine dotate, care să în
lesnească desfacerea mărfuri
lor către populație.

$

TIMIȘOARA, 26 (prin tele
fon). Frumosul municipiu de 
pe Bega a fost desemnat drept 
gazdă a întrecerilor finale din 
cadrul Daciadei la haltere pen
tru seniori, competiție wire se 
dispută in aceste zile.

După o frumoasă festivitate 
de deschidere, care a prefațat 
disputele pentru desemnarea 
laureaților la cele zece catego
rii de greutate (la care au 
fost înscriși peste 130 de par- 
ticipanți), pe podiumul de con
curs s-au aliniat cei 12 spor
tivi de la cat. 52 kg. De la 
bun început, a ieșit in evidență 
dorința de afirmare a repre
zentanților „noului val“, junio
rii I și II reprezentind majo
ritatea concurenților. Dintre 
aceștia, s-a impus autoritar 
arădeanul Adrian Jigău (in 
vîrstă de 19 ani), care și-a ad
judecat fără dificultate titluri
le de campion la cele două 
stiluri și. evident, la total. Pe 
locul secund s-a clasat un alt 
junior, brăileanul Lucian Mă
xineanu care abia a împlinit 17 
ani ! El a avut însă de înfrun
tat „opoziția" decanului de 
vîrstă al categoriei, experimen
tatul Gavril Axinte (27 de ani), 
din Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej, Măxineanu l-a depășit la 
stilul smuls cu 2,5 kg pe ad-

versarul său. terminînd apoi 
la egalitate la „aruncat" (am
bii au ridicat 110 kg), brăilea- 
nului revenindu-i „argintul" 
datorită greutății corporale in
ferioare. Iată primii clasați la 
categoria 52 kg. total : 1. A- 
DRIAN JIGAU (Vagonul Arad)
212.5 kg. 2. Lucian Măxineanu 
(Progresul Brăila) 200 kg, 3. 
Gavril Axinte (C.S. Onești)
197.5 kg, 4. Marian Ardeiean 
(Electromotor Timișoara) 182,5 
kg. 5. Zoltan Arva (Construc-

torul Tg. Mureș) 177,5 kg, 6. 
Răzvan Ilie (Steagul Roșu Bra
șov) 177,5 kg ; smuls : 1. JI
GAU 92,5 kg. 2. Măxineanu 90 
kg, 3._Axinte 87,5 ; aruncat : 1, 

kg, 2. Mâxineanu 
Axinte 110 kg.

JIGAU 120 
110 kg, 3.

Următoarea categorie a fost 
cea rezervată sportivilor de la 
„56 kg", la care s-au înscris 10 
sportivi. Multiplul medaliat 
mondial șl european la juniori 
și Seniori, Traian Cihărean. a 
participat la această categorie 
(pentru a evita o slăbire for
țată de 3—4 kg), unde. așa

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag 2-3)

în etapa a 9-a la handbal masculin

STEAUA-C.S.M. MINAUR BAIA MARE 20-18

cetățenilor 
stabilite, de 
menite să 
organizare a 
și a activi-

. Pe baza constatărilor făcute 
direct, in unitățile comercia- 5 
le — in spațiile destinate des- § 
facerii și in depozite — secre- § 
tarul general al partidului a § 
cerut factorilor de răspundere Ș 
să revadă și să pună, in cel § 
mal scurt timp, la punct intre- 
gu| sistem de desfacere a fon- § 
dului de marfă, buna organiza- 
re a activității în comerț, ți 
ntnd seama de afluența cum 
părătorilor și cerințele aces
tora. §

In timpul vizitei, secretarul § 
general al partidului a stat de ș 
vorbă cu un mare număr de -5 
cetățeni, s-a sfătuit cu aceștia Ș 
in legătură cu ceea ce trebuie S; 
făcut pentru a se asigura or- Ș 
ganizarea și funcționarea in îs 
bune condiții a comerțului 
bucureștean. §

Tovarășului Nicolae Ceaușescu § 
i-au fost exprimate, in emo- îs 
țlonante cuvinte, calde mu ții- îs 
miri pentru grija permanentă îs 
ce o acordă rezolvării proble- 
melor de zi cu zi ale locuite- § 
rilor Capitalei. împreună cu Ș 
urări de multă sănătate și pu- Ss 
tere de muncă. $

Pretutindeni, pe parcursul § 
vizitei în unități de alimenta- 
tie publică, ca șl de-a lungul § 
traseului străbătut. secretarul § 
general al partidului a fost sa- S; 
lutit cu multă bucurie de nu- § 
meroși bueureșteni, care, prin Sj 
însuflețite aplauze, au expri- § mit cnnHmonfnlp rin draffOStC 

locuitorii Sj 
fată de § 
stimat a! §

SUCCESE ALE
POPICARILOR ROMÂNI

mat sentimentele de 
și respect pe care 
Capitalei le nutresc 
conducătorul iubit și 
partidului și statului, tovarășul § 
Nicolae Ceaușescu, pentru ac- 5 
tivifatea neobosită ce o consa- Ș 
eră. cu totală dăruire și abne- Ș 
gație revoluționară, binelui șî -5 
fericirii poporului", progresului 
multilateral al țării.

Popicari din Bulgaria, Ceho
slovacia, , R.D. Germană, Polo* 
nia. România și Ungaria s-au 
aliniat la startul tradiționalei 
cupe „Werner Seelenbinder". 
ce s-a desfășurat pe arena 
Kugelsportzentrum din Berlin 
(R.D.G.). întrecerea a fost do
minată de sportivii români, 
care și-au adjudecat. pentru 
a doua oară consecutiv, cupa 
pusă în joc. Astfel, in proba 
masculină, băimăreanul Stelian 
Boariu s-a impus cu autorita
te, totalizînd un punctaj ex
celent — 939. In proba femi
nină. mureșeanca Doina 
gean a avut un start mai 
tant, realizînd doar 
cu care a ocupat locul 
Dar revanșa ei în proba 
perechi, alături (de Boariu,

Tă- 
ezi- 
p.d., 
opt 

de 
, a 

fost strălucitoare. Cuplul român 
a fost imbatabil, urcînd pe 
prima treaptă a podiumului cu 
un total de 1 397 p.d. (438+ 
959) și stabilind recordul com
petiției.

401

Iubitorii handbalului care 
dintr-un motiv sau altul nu au 
putut fi prezenți la derbyul 
etapei, disputat în Sala Flo- 
reasca, au ce regreta I Lec
tura scorului, final și la pau
ză. vorbește de la sine despre 
răsturnările de situații, fără 
însă ca ele să fie singurele, 
într-un meci cu multe faze de 
mare spectacol, cu ratări de-a 
dreptul incredibile, cu luptă 
pînă la epuizare, dar mai pre
sus de orice, o dispută des
fășurată într-un deplin spirit 
de fair-play, pentru care am
bele formații merită felicitări. 
Steaua a condus repede cu 
3—0 (min. 6) și lăsa impresia 
că revanșa finalei „Cupei 
României" cu Minaur (ultima 
lor Intîlnire în Capitală) va fi 
tranșată net. Nu avea să fie 
așa, pentru că portarul băi- 
mărean Nicolae Neșovici a- 
nunța un „meci mare", așa

cum de altfel avea să-1 și facă, 
și: . 4—4 (min. 11). Oaspeții 
continuă și : 5—l în favoarea 
lor in min. 16; steliștii re
vin : 5—5 In același minut, 
după care au o cădere, prompt 
sancționată de băimăreni: 
8—12 la sflrșitul primei repri
ze. La reluare, după ce Ne- 
șovici apără a doua aruncare 
de la 7 m, expediată de Ber
bece. Steaua își aduce parcă 
aminte că este campioana en 
titre, pornește o adevărată 
cursă de urmărire, în apărare 
fiind... o altă echipă, din rln- 
dul căreia Virgil 
detașat exemplar, 
tatea Ia 14 (min. 
conduc din nou 
43), apoi Steaua :

Niculae s-a 
După egali- 
42), oaspeții 

15—14 (min. 
17—15 (min.

Mihail VESA

(Continuare tn vao Î-M

Marian Dumitru (Steaua), principalul realizator al aerbyuiui 
Foto : Eduard ENEA



SiNT CHIAR ATU DE MULTE ECHIPE 
VALOROASE DE LUPTE IN BUCUREȘTI?

Peste puține zile, mai 
exact in perioada 3—5 no
iembrie, se va încheia încă 
o ediție a Campionatelor 
Republicane de lupte pe 
echipe, la ambele stiluri, 
cele mai bune formații ale 
țării aliniindu-se la startul 
turneului final (după între
cerile din grupe, desfășura
te tur-retur, pe parcursul a 
mai bine de șapte luni).

Derularea întrecerilor, re
zultatele înregistrate, com
portarea unor formații ne-au 
sugerat o scurtă analiză a 
activității luptelor din Ca
pitală. Nu lntîmplător am 
ales Bucureștiul, opțiunea 
fiînd determinată 
de numărul ex
trem de mare 
(15!) al echipelor 
participante în 
această competiție. Da. 
nu este o greșeală. 15 
formații bucureștene au luat 
startul in acest an în Cam
pionatele Republicane — la 
ambele stiluri. La lupte 
greco-romane. din cele 36 
formații care au activat in 
prima Divizie, un număr de 
nouă au aparținut duburi- 
lor si asociațiilor bucurește
ne : Dinamo, Steaua, Rapid, 
Progresul. Metalul (cu mai 
vechi stagii de activitate In 
eea mai mare competiție pe 
echipe a tării), I.M.G., Tur- 
bomecanica, Construcția și 
CESAROM, iar la lupte li
bere au fost prezente șa
se : Steaua. Rapid. Vulcan 
(mai puternice și mai vechi 
In această competiție), 
URBIS, Danubiana și Elec
tra-

Se pune o firească Între
bare : există chiar atît de 
multi luptători de valoare 
In Capitală 7 Răspunsul (care 
trebuia dat chiar la înscrie
rea participantelor în com
petiție) reiese analizînd si
tuația în clasamente a for
mațiilor bucureștene. Deși 
nu s-au omologat toate re
zultatele și mai slnt unele 
restanțe, se știe încă de pe 
acum că dintre oele șase 
bucureștene participante în 
Campionatul Republican de 
lupte libere pe echipe, trei

au retrogradat : Electra
(antrenor: I. Nae), Danu
biana (Al. Radu) și URBIS 
(N. Parepa). Nici la „greco- 
romane" situația echipelor 
din Capitală nu apare cu 
mult mai bună. Astfel, est® 
certă retrogradarea echipe
lor CESAROM (antrenor : L 
Bairam). Progresul (Șt. 
Olteanu) și Metalul (E. Hup- 
că și L. Buha). Și dacă nu 
surprinde căderea din pri
ma divizie a tinerei echipe 
CESAROM, dispariția de P® 
prima scenă a celorlalte 
două este îngrijorătoare. Iu
bitorii luptelor din Capita
lă »-au obișnuit să Înregis

treze succesele u- 
nor tineri de
pistați și pregă
tiți in aceste secții, 
ca și buna com

portare a echipelor res
pective, prezente mereu 
pe prima scenă. Si da
că Progresul a pierdut la— 
punctaveraj, situația celei
lalte secții. Metalul (cu o 
frumoasă tradiție în aceas
tă ramură sportivă), trebuie 
să dea mult de gîndlt con
ducerii acestui puternic club 
muncitoresc. Mai trebuie •- 
mfntit și faptul că echipa 
Metalul a reușit trista „per
formanță" de a nu cîștiga 
nici o intilnire din cele 16 
disputate dc'a lungul com
petiției...

Este. credem, momentul 
ca evoluția acestor formații 
bucureștene să fie analizată 
temeinic în cluburile și aso
ciațiile respective, iar acti
vitatea lor să preocupe mai 
mult și Comisia municipală 
de specialitate, care trebuie 
să dirijeze munca antreno
rilor mai mult șpre pregă
tirea unor tineri talentați, 
de care luptele au atîta ne
voie... De asemenea, sperăm 
ca noua formulă de dispu
tare a competiției, pe care 
o preconizează forul de 
specialitate, să-și arate roa
dele în viitoarea ediție a 
celei mai mari Întreceri pe 
echipe a tării.

Mihai TRANCA

ETAPA A 6-a LA
(Urmare din pag. 1)

48) și 18—17 (min. 54), anun- 
țindu-se un final fierbinte. 
Așa a și fost : 18—18 (min. 
56), pentru ca în ultimul mi
nut de joc bucureștenii, mai 
lucizi, grație experienței mult 
mai bogate de care dispun, în
scriu de două ori prin Dumi
tru (același jucător harnic și 
eficace) și Mirică, stabilind 
scorul final 20—18 (8—12),
meritat. Dacă conducătorul 
de joc Ghimeș accidentat 
(a intrat în teren sporadic) ar 
fi fost în plenitudinea forțe
lor, probabil că victoria cam
pionilor ar fi fost mai deta
șată. Arbitrii Tr. Ene și N. 
Iaiicu (Buzău) au condus inegal 
formațiile : STEAUA : Vasile, 
Simion — Mirică (3>, Dumitru 
(10), Ghimeș, Săftescu, Niculae. 
Berbece (3), Popescu (1). Cicu 
(1), Ionescu (2) și Ștot ; MI- 
NATJR : Neșovici — A. Po- 
povici, Botoree (2), Marta (1), 
ravel (7), Akacsos (3), Andre-

HANDBAL MASCULIN
nic (2), Illes, Kapornay, Bontaș 
(1) și Porumb (2).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— DINAMO BUCUREȘTI 13—26 
(6—11). In sala Olimpia din Ti
mișoara. umplută pină la refuz 
de iubitorii handbalului, Dina
mo București s-a impus catego
ric în fata Politehnicii din lo
calitate. Studenții au deschis 
scorul chiar în primul minut, 
dar oaspeții au replicat prompt 
și in min. 7. s-au detașat la 
trei goluri (1—4). O contribuție 
deosebită în această parte a a- 
vut portarul Buligan care, după 
cîteva intervenții spectaculoa
se și eficiente, a apărat două 
aruncări de la 7 m. In min. 22 
diferența crescuse la 8 goluri 
(2—10) ! Gazdele și-au revenit 
întrucîtva pînă spre sfirșitul 
reprizei. încheiată cu 6—11. 
In partea a doua, tot dinamo- 
viștii sînt la cîrma jocului. 
Bulîgan a apărat alte aruncări 
de la 7 m. iar coechipierii au 
urcat scorul la 7—19 in min. 43.
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CAMMAN EȘTI — CACIULATA, si
tuată la I km de Rm. Vtlcea. Altitu
dine : 250 m. CUmă continental* blin- 
dă. Stațiunea este recomandată. in 
principal, pentru afecțiuni ale tubului 
digestiv, hepatobiliare, renale șl ale 
căilor urinare ; boli metabolice și de 
nutriție ; ale aparatului locomotor : 
degenerative, inflamatorii, abarticulare. 
post-traumatice ; ale sistemului ner
vos periferic ! respiratorii.

Acces s cale ferată — gara 
■ești.

amara, situată in Cîmpia 
nului. ia 6 km de municipiul 
Altitudine: 30 m. CUmă __ ____
temperată de stepă. Stațiunea este re
comandată pentru afecțiuni ale apara
tului locomotor; degenerative, infla
matorii. abarticulare, post-traumatice: 
ale sistemului nervos periferic ; gine
cologice.

Acces : cale ferată 
de aici autobuz.

BORSEC, situată 
Toplița, județul 
dine : 900 m. Climat subalpin. Sta
țiunea este recomandată pentru afec- 

ale
ne-

Cftlimă-

Bfirăga- 
__ Slobozia, 
continental-

gara Slobozia.

tn apropiere de 
Harghita. Altitu-

►

►
k

țiunj cardiovasculare ; endocrine, 
tubului digestiv, hepatobiliare ; 
vroză astenică.

Acces : cale ferată 
de aici autobuz.

PUCIOASA — situată pe valea rîulul 
Ialomița, la 21 km de municipiul Tîr- 
goviște. Altitudine: 350—400 m. Climă 
continentală de coline. Stațiunea este 
recomandată pentru afecțiuni ale apa
ratului locomotor; ale sistemului ner-

gara Toplița.

Adnotări la campionatul individual de dirt-traeS

FARA ANTRENAMENT, ORICE PILOT POATE „DERAPA"
Spre deosebire de sezonul 

trecut, Campionatul Republi
can -individual de dirt-track, 
ediția 1989. rezervat seniorilor, 
ne-a oferit prilejul de-a urmă
ri la lucru cam tot ce are mai 
bun la ora de față aoest sport, 
de la piloții consacrați, la cele 
mai tinere speranțe — juniori 
promovați în formula clasică 
de desfășurare a întrecerilor 
(16 alergători, in 20 de manșe) 
din fiecare etapă.

Dacă despre învingător — 
sibianul Marius Șoaită (elev al 
antrenorului Nicolae Riureanu) 
— și principalii lui adversari, 
bucureștenii Mircea Agrișan și 
Stelian Postolache, care au 
urcat, de asemenea, pe podiu
mul premiatilor se pot spune 
lucruri frumoase, imaginea de 
ansamblu a comportării moto- 
cicliștilor experimentați au este 
tocmai îmbucurătoare. Exis
tența unor discrepanțe de ex
primare pe parcursul celor 7 
•tape și chiar al aceleiași reu
niuni sau manșe (starturi gre
șite, insuficientă putere și tn- 
demînare în strunirea „cailor 
putere", cădere fizică, neaten
ții care au produs căzături etc. 
a fost evidentă la majoritatea 
piloților. Explicația? Unii din
tre sportivii vizați te pregătesc 
după bunul plac, iar cei mai 
multi — să spunem lucrurilor 
pe nume — merg pe motoci
cletă numai... în concurs. Și 
cum cele 7 etape de campionat 
s-au derulat cu Intermitențe, 
unele la o distanță de cîteva 
eăptămîni. eu un asemenea pro
gram de acumulări fizice și 
tehnice motocicliștii fruntași nu 
aveau cum să-și probeze va
loarea. cum s-au și petrecut 
lucrurile.

Mai animate, mai interesante 
au fost manșele la care au 
participat tinerii specialiști ai 
genului. De altfel, tinărul și 
talentatul Mircea Agrișan, prin- 
zînd un culoar favorabil, a con
dus în clasamentul general din 
prima pînă în ultima etapă, 
cînd a fost depășit de mai 
valorosul său adversar, Marlus 
Șoaită. S:bianul Florin Ungu- 
reanu și bucureșteanul Stelian 
Ștefan și-au Înscris în palma
res victorii în fata unor ex-' 
perimentați adversari. în timp 
ce juniorii Petre Giurgiu

(I.P.A. Sibiu) și 
(C.S. Brăila) au 
mele puncte in 
niorilor, stirnind 
«scena internă*.

In momentul _ ...
aoest sport al curajului și 
demînării are loc un schimb 
de generații. Lupta pentru șe
fia piloților promovați la se
niori a dat. deocamdată, ciștig 
de cauză bucureștcanului Mircea 
Agrișan, campion de tineret pe 
anul 1989. care s-a aflat la un 
pas de titlu și la seniori. Va
loarea „șefului de promoție" ar 
trebui să sugereze valoarea de 
ansamblu a generației căreia îi 
aparține. Dar, cu părere de 
rău trebuie să spunem că 
intre campionul tineretului și 
ceilalți parteneri de întrecere 
există un vizibil decalaj de 
cunoștințe tehnice, datorită 
faptului că. in majoritatea 
secțiilor, procesul de instruire 
se rezumă doar la participa
rea in concursuri. Sigur, lip
site de o pregătire specifică 
eșalonată pe toată perioada 
anului, elemente talentate nu

Fănică Popa 
obținut 
compania 

ambiții

de fată,

Campionul seniorilor Marlus 
Șoaită (I.P.A.) Sibiu), ci antre
norul său, Nicolae Riureanu

pot progresa pe măsur* posi
bilităților reale, iar cînd ajung 
la vîrsta senioratului trec 
„pragul" cu mare dificultate, 
Se impune de urgență 

schimbarea atitudinii antrenări
lor față de propriile obligații 
profesionale, față de toi crea 
ce „produc" astăzi (și) pentru 
mii ne.

Troian IOANIȚESCU
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Reportaj la bazinul de sâritur

PREGĂTIRI NON-STOP IN TOT
După un sezon cu activitate 

intensă si rodnică pentru sări
torii noștri (Ioana Voicu • lo
cul 5 la C.E. de junioare. Io
nica Tudor : locul 3 la .Con
cursul Prietenia". echipa na
țională de juniori și junioare : 
locul 1 la Balcaniadă etc.), prac
ticanta acestei spectaculoase 
ramuri a natatiei au beneficiat 
de o scurtă vacantă. Vacantă 
e un fel de a spune, deoarece, 
de fapt, cei mai multi dintre 
săritori — ne referim in pri
mul rind la cei selecționați tn 
loturile naționale — au par
ticipat la tabere, de scurtă^ du
rată.
unde refacerea 
fizică (specifică 
că) s-au împletit 
nios.

Din prima săptămină a lunii 
octombrie s-a intrat din nou 
în bazine, în cele acoperite. In

organizate de cluburi, 
Si pregătirea 
și hesvecifl- 

in mod armo-

ClIF

Dacă în meciul anterior, cu U- 
niversitatea Craiova. Dinamo 
a manifestat cîteva fisuri în 
sistemul defensiv, de această 
dată, în deplasare — cum o 
va face peste 10 zile, cu Du- 
kla Praga — și-a luat toate 
măsurile necesare și a închis 
culoarele de aruncare ale ad
versarilor.
Buligan a
hotărîtOare. dar și echipa s-a 
mișcat mult mai bine în apă-4

D. 
și 
R.

Este adevărat, 
avut o prestație

rare. Marcatori : Matei 
(1), Gal 2. N. Dobrescu 2, 
Petru 2 (2), Ignat, Dedu 
Năstase — cite 1. respectiv 
Licu 9 (1). Mocanu 5, Zaharia 
3. Dogărescu 3, Ene 3, Chi- 
riac 2, Ștefan 1. Arbitri : D. 
Gherghișan (Iași) și Al. Isop 
(Pitești).

Victor NIȚA

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — UNIVERSITATEA 
CU.G. CLUJ-NAPOCA 20—24 
(9—15). Jocul a fost viu dis
putat. dar gazdele au avut în 
majoritatea timpului o slabă 
prestație în atac, ratînd și

patru aruncări de la 7 m, 
prin Neagu (3) și G. Marian 
(1). Au marcat : Neagu 7 (2), 
Răchită 5, 
Barcan 2.
trescu 1, 
nic 8 (5). 
S. Pop 2, 
Cucura — 
Șt. Șerban 
resti. (N. 
coresp.).

DACIA PITEȘTI
TEHNICA CONSTANȚA 22—21 
(7—12). Au înscris : Mihăilă
11, Paraschiv 4. Simion, Cos” 
tache, cite 2 Bălășeșcu, Nica 
și Mihaiu cite 1, respectiv 
Durau 6. Bedivan 5, Iancu 3, 
Timofte și Osman cite 2, Ola
ni, Bărbuiescu și Omer eite 1. 
Au arbitrat V. Ciucan și_N. 
Stoian. 
PESCU

A.S.A.
MUREȘ
28—24 (14—0 (Al. SZABO, co
resp.).

ȘTIINȚA BACĂU — DINA
MO BRASOV 25—21 (11—9).
(S. NENIȚĂ, coresp.).

Nițu 2, Marian 2, 
Agapie 1, C. Dumi- 
pentru gazde, Craî-
Kișs 7, Simboan 4, 
O. Marc, Cristea și 
cite 1. Au arbitrat : 
și I. Dobre, Bucu-
DRAGĂNOIU —

II1DRO-

V.
(București).

— coresn.). 
eiectromures TG.
— STRUNGUL ARAD

I. PO-

Capitală, in piscina din cadrul 
Complexului Sportiv .23 Au
gust". săritorii beneficiază de 
condiții de antrenament supe
rioare fată de cele de anul tre
cut. Instalația de „apă moale", 
pusă în 
acestui 
probabil.
folosită ___ „ ___  ______
mente la platformele de 10 m 
ți 7 m. insă peste puțină vre
me programul ei va fi extins 
la platforma de 5 m ți la tram
bulina de 3 m. Cit de eficientă 
este instalația amintită ne 
spune, in mod convingător, an
trenorul Nieoiae Sparios : „îm- 
binînd pregătirea in bazinul do
tat cu moderna instalație cu 
aceea de pe uscat, ne-am În
deplinit și chiar depășit o- 
biectivele tehnice propuse. Su
rorile Carmen (12 ani) și Oana 
(10 ani) Dinu au Izbutit să e- 
xecute dublu salt si jumătate 
contra trambulinei grupat (co
eficient de dificultate 2,7), So
nia Pintece. (13 ani) s-a eviden
țiat prin triplu salt și jumătate 
înainte grupat (tot 2,7). iar An
dreea Josescu (13 ani) a reali
zat chiar o săritură cu coefi
cient 2.8 : dublu salt si jumă
tate contra trambulinei în 
echer".

De fapt, la C.S.Ș. Triumf, ai 
cărui elevi slnt sportivii amin
tiți. acțiunea schimbului de ge
nerații se află în plină desfă
șurare. iar activitatea actuală 
demonstrează că Nicolae Spa
rios. Ana Neicu. Doina Rusan 
Si Matilda Glintă (profesorii- 
antrenori care alcătuiesc eate- 
dra de sărituri a clubului spor
tiv bveurestean cu cea mai ve
che tradiție si cu cele mai pro
digioase rezultate in această 
disciplină) sînt preocupați zi de 
zi să refacă handicapul ivit în 
ultimii ani. din cauză că între 
generația Elenei Pirjol, Cristi- 
nei Timar. Isabelei Bercaru, 
a lui Adrian Cherciu si eea 
actuală s-a produs un... vid 
nedorit. Așadar, in Bazinul „23 
August", săritorii de ta „Tri
umf" lucrează intens, as a cum 
ne-am convins la fata locului.
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pentru Întărirea sănătății dv.,
PENTRU CONCEDIILE DE ODIHNA

Oficiile județene de turism și I.T.H.R. București vă recomandă ur
mătoarele STAȚIUNI BALNEARE:
vos periferic și central; afecțiuni res- 
pii atoni; O.R.L.; dermatologice.

Acces : cale ferată — gara Pucioasa.
EFORIE NORD, situată Intre țărmul 

Mării Negre șl lacul Techirghiol, la 14 
km de municipiul Constanta. Altitu
dine: 0—20 m. CUmă maritimă, de li
toral. Stațiunea este recomandată pen
tru afecțiuni ale aparatului locomotor; 
degenerative, Inflamatorii. abartieula- 
re, post-traumatice ; afecțiuni ale siste
mului nervos periferic și central: gi
necologice, dermatologice ; respirato
rii.

Acces : cale ferată — gara 
Nord.

SINGEORZ-BAI, situată la 
munților Rodna. la 53 km de _____
piui Bistrița. Altitudine: 435 m. Climă 
continentală de coline. Stațiunea este 
recomandată pentru afecțiuni ale tu
bului digestiv, hepatobiliare, boli me
tabolice și de nutriție.

Acces : cale ferată — gara Stngeorz- Băi
LACUL SARAT, situată în Cîmpia 

Brăilei. Altitudine: 25 m. Climă conti
nentală, de stepă. Stațiunea este reco-

Eforie

poalele 
m unici"

mandâtă pentru afecțiuni ale aparatu
lui locomotor, ale sistemului nervos 
periferic; ginecologice; dermatologice ; 
endocrine, boli profesionale.

Acces : cale ferată — gara 
de aici cu tramvaiul.

SLANIC MOLDOVA, situată !a 
de Tg. Ocna. Altitudine: 530 m. 
continentală de trecere între cea de 
coline și cea subalpină. Stațiunea este 
recomandată pentru afecțiuni ale apa
ratului digestiv; hepatobiliare: ale căi
lor respiratorii; boli metabolice și de 
nutriție; ale rinichiului și căilor uri
nare; ale sistemului nervos periferic ; 
post-traumatice.

Acces i cale ferată — gara Salina 
(Tg. Ocna) șl de aici autobuz.

BAlLE TUȘNAD, situată la poalele 
masivului vulcanic Harghita, pe malul 
Oltului, la 32 km de Miercurea Ciuc 
și la 69 km de Brașov. Altitudine: 650 
m. Climă subalpină. Stațiunea este re
comandată pentru afecțiuni a’e siste
mului nervos ; nevroză astenică; car
diovasculare.

Acces : cale ferată — gara Băile Tuș- 
nad.

Eforie

18 km
Climă

SOVATA, situată in Județul Mureș. 
Altitudine: 530 m. Climat subalpfa. Sta
țiunea este recomandată. în principal, 
pentru afecțiuni ginecologice, ale apa
ratului locomotor, ale sistemului ner
vos periferic.

Acces: cale ferată pînă la Sighișoara 
aau Tg. Mureș, apoi autobuz.

IMPORTANT DE REȚINUT
Stațiunile balneare vă oferă în »- 

ceastă perioadă spații de cazare în ho
teluri moderne sau în case de odihnă. 
Servirea mesei este asigurată în restau
rante sau pensiuni, cu posibilități șl 
pentru meniuri dietetice.

Precizăm că în stațiuni cum sînt Că- 
limăneștl-Căclulata, Sovata, Amara, E- 
forie Nord. Sîngeorz Băi, Lacu Sărat, 
Băile Tușnad și ai tele. unele hoteluri 
au legătură directă, prin culoare aco
perite, cu bazele de iraiament. Aces
tea sînt bine utilate, cu aparatură me
dicală modernă și diversă. Un perso
nal competent și amabil asigură ser
vicii de calitate.

Organizatorii de turism din stațiuni 
asigură, pe durata sejurului dv., nu
meroase posibilități de agrement. Din
tre acestea, nu lipsesc drumețiile și 
excursiile în împrejurimi.

Locurile pentru cură balneară sau 
concediu de odihnă în stațiuni se ob
țin de la agențiile oficiilor județene de 
turism, filialele I.T.H.R. București și 
comitetele sindicatelor din întreprin
deri si instituții.

ÎNGRIJIȚI-VA SANATATEA ÎN STA
ȚIUNI BALNEOCI.IM ATERICE 1

NU UITAȚI ! TN ACEASTĂ PERIOA
DA BBNEEICIATI DE TARIFE REDU
SE I
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După cum ne informează 
conducerea tehnică a echipei 
Steaua, în grupa D a Cupei 
Campionilor Europeni, In ulti
ma partidă a turneului, for
mația daneză I.K. Frederik- 
șhaven a învins pe campioana 
Norvegiei. I.L. Sparta Salps- 
borg. cu 7—5! Astfel. Steaua 
*1 Sparta au realizat același 
număr de puncte — 4, dar In 
semifinale s-a calificat echi
pa norvegiană, avtnd fa fa
voarea ei victoria In partida 
eu campioana noastră.

țt mffae, in Capitali
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oaie. Nico- 
ilti eamni- 
irat pentru 
Liceul in-

lor din Invățămînt, Știință 
Cultură. Poligrafie. Presă fi 
Edituri, tradiționalele Întreceri 
sportive prilejuite de „Ziua ti
pografilor". Aflate sub gene
ricul marii competiții naționa
le „Daeiada* si dotate cu .Cu
pa tipografilor", aceste mani
festări sportive au loc In cin
stea Congresului al XIV-lea al 
partidului. Alături de tradițio
nalul «cros al tipografilor", in 
program figurează concursuri 
de aah, tenis de masă d volei. 
Vor lua startul peste 600 de 
eoncunențl, fete ți băieți, clș- 
tigători ai fazei de masă, or
ganizată la nivelul Întreprin
derilor poligrafice tl al tipo
grafiilor din Întreaga țară.
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SPORTIVITATEA UNUI FOST GCLGETER

(Viitorul 
Stoica, 
Bucu- 
Călin

ziție interesantă pieselor 
albe șl negre, pe diagrama 
noastră

IN VIITOAREA PRELIMINARIILOR C.E.
Astăzi, la Buzău, reprezen

tativa noastră de juniori II 
(U.E.F.A. ’92) Intîlnește in
meci-retur formația similară a 
Norvegiei. Meciul contează, 
după cum se știe. în cadrul 
preliminariilor C.E., eea de a 
treia echipă componentă a 
grupei fiind aceea a Scoției. 
Pînă in prezent s-au disputat 
meciurile Norvegia — Roma
nia. încheiat cu scorul de 1—1, 
și Norvegia — Scoția (2—0), 
Jocul rezultatelor plasînd echi
pa noastră în fruntea listei fa
voritelor. ea fiind singura 
(deocamdată) eu acumulări W 
.clasamentul adevărului". îna
intea importantei partide oe 
la Buzău, antrenorii loan Voi- 
ca și Vasile Kraila au convo- 
cat, încă de luni 16 octombrie, 
următorii jucători : Berța
(I.P.A. Sibiu), Madar (Viitorul 
Timișoara). Combei — 
Craiova) — portari ; 
Petre, Jitara (Viitorul 
rești). Cine* (Steaua).
(Viitor^ Craiova). Lue» (F.C. 
Inter Sibiu) — fundași; Plisc» 
(Strungul Arad), Velcea (Vi
itorul Timișoara). Cernea (Vi
itorul București), Manea 
(Sportul Studențesc), B&dăluță 
(S.C. Bacău). Papa (Universi
tatea Craiova), Stanciu (Ra-

Deschiderile In șah mai au 
oare „secrete" f Astăzi, cînd 
pregătirea teoretică și docu
mentația computerizată pune 
la dispoziția jucătorului mii 
și mii dc variante, analizate 
pină ta cri mal mic amă
nunt. existenta unor zone 
încă neexplorate In domeniul 
debutului de partidă pare de 
neconceput. Șl totuși...

Iată un exemplu — care poa
te fl șl amuzant pentru privi
tori — pledlnd pentru con
trariul acestei păreri, o par
tidă jucată tn această vară 
la un turneu din Franța : 
Pytel — Bauer (Belfort, 1989) 
l.e4 e6 2.<14 d5 3.Cc3 d:e4 4. 
C:e4 Cd7 5.Cg5 CdfS 6.NC4 
Cd5 7.CH3 h6 8.C:f7 ! R:f7 9. 
Ce5+ Re6 (9.Re8 10.Dh5+) 10. 
Dg41- Rd6 (10...Rf6 ll.Dg6 
mat) ll.Cf7+ RC7 12.Dg3 
1—0. O victorie rapidă a al
bului. facilitată Insă de gre
șeala comisă de adversar te 
a 7-a mutare Conducătorul 
pieselor negre nu cunoștea, 
probabil, partida Spasski — 
Karpov, jucată tot la Belfort, 
doar cu un an în urmă. "A- 
tunci, exact în aceeași des
chidere, fostul campion mon
dial a jucat simplu 7...g6! șl 
a evitat orice neplăceri ul
terioare. Concluzia 7 Tot ce 
ee se mută pe eșichiere in 
lumea șahului trebuie ime
diat cunoscut șl studiat. Altfel apar infrîngerile. chiar 
cele înainte de limită, ca d- 
eeea de mal sus.

Pentru exercițiu, o altă po-

abcdefgh

Radu VOIA

mai 
o 

2.Tlc2 C:f2 
T :d7. Ceea 
strat.

puțin. aceeași 
are și varianta 
3.T:f2 D :a5 4.N:d7 
ce era de demon-

pid) — mijlocași; Olariu (Vi
itorul Timișoara). Simion (Pe
trolul Ploiești), Filipescu (Me
talul București). Rus (Viitorul 
Tg. Mureș) — înaintași. Me
ciurile de verificare, premer
gătoare întîlnirii de astăzi, au 
fost generatoare de optimism;
3— 0 cu F.C.M. Brașov — ju
niori republicani I (mâncători, 
Filipescu. Papa. Velcea) și
4— 0 cu Viitorul București (Pa
fta — 2. Filipescu și Velcea).

Oaspeții noștri au dosit de 
miercuri. Antrenorii Brede 
Skistad și Frank Suorza eu 
deplasat următorul lot: Nytro, 
Myhre — portari ; Fjellvang, 
Fredriksen, Grodem, Larsen, 
Monsen, Berge. Bosgen, Ols
son. Pettersen, Rannestad, Sol
berg, Ngoc-Tran, Vintersto, 
Ostvold — jucători de cimp. O 
lingură modificare în efecti
vul convocat la 22 septembrie, 
cu prilejul meciului-tur : în 
locul lui Tobiassen. al doilea 
„vîrf". cu randament slab. In 
jocul de la Oslo (înlocuit in 
min. 60) a apărut Petersen.

Partida de pe Stadionul „Glo
ria" va începe la ora 15. sub 
conducerea arbitrului ture C. 
Kutay (la linie : I. Velea și 
N. Dinescu).
• Un alt meci. România — 

Austria, din preliminariile C.E. 
de juniori (U.E.F.A. ’90) va fi 
găzduit de Sibiu (miercuri 1 
noiembrie). Antrenorii Gh. 
Staicu și M. Țițeica își dau 
Intîlnire cu elevii lor dumini
că, la ora 12. ne Stadionul Mu
nicipal din Sibiu. Cu preciza
rea că Zanc șl Gabor vor lip
si la apel (sancționați pentru 
acumularea de două cartonașe 
galbene), lotul are următoarea 
alcătuire: Colceag, Cioacă — 
portari: Moîdoveanu, Heidiner, 
Artimon, Țicu, Morosan, Bal- 
dovin, Lungu — fundași ; 
Tertici. Zamfir, Dîcu, Sabo, 
Uljci, Moga — mijlocași ; Să- 
voiu, Crudu. Carauleanu, Jelea. 
Deaconu, Năstase — înaintași, a.c.).

UN MECI BUN, 0 ÎMBUNA...
La Craiova s-a jucat 

miercuri partida restanță 
dintre echipa locală. Univer
sitatea, și F.C. Bihor. ' Un 
meci „pentru locul 3“ al 
clasamentului Diviziei A, un 
derby care a corespuns sub 
toate aspectele, 
în tribunele 
„Central" peste 
spectatori ! Și 
,.alb-albaștrilor“ 
ee regreta, pentru că echi
pa lor de suflet le-a oferit 
un joc bun, cu multe faze 
„limpezi", cu acțiuni indi
viduale și colective de ma
re efect. Craiovenii au evo
luat cu precauție in apăra
re (rareori fundașii Săndoi 
și Gică Popescu s-au a- 
vîntat spre careul advers), 
cunoscînd forța de soc a 
bihorenilor (25 de goluri 
înscrise pînă la tntilnirea 
cu Universitatea) și au ata
cat des și variat, prima re
priză evidențiindu-1 pe foar
te tînărul Pigulea, care a 
marcat, cu un calm dezar
mant. două goluri... simple, 
adică fără „înflorituri", fără 
execuții deosebite. Aproape 
totală a fost dominarea gaz
delor după pauză, cînd sco
rul s-a mărit, evidențiind 
ceea ce afirma și Constan
tin Bigan, vicepreședintele 
lui F.C. Bihor. înainte de 
meci : „Cu apărarea noas
tră mai avem mult de lu-

Dincolo insă de toate a- 
ceste elemente ale jocului, 
trebuie să mai subliniem 
un aspect — la fel de im
portant — al partidei de la 
Craiova : comportarea civili
zată a celor peste 35.000 de 
spectatori din tribune. S-a 
scris în ziarul nostru despre 
atitudinea necuviincioasă a 
unor grupuri de spectatori 
față de oaspeți la partida cu 
Flacăra Moreni. Așa stind 
lucrurile, miercuri s-au luat 
măsurile necesare, la stația 
de amplificare fiind difuzat 
(și repetat) un material a- 
decvat despre modul cum 
trebuie să se comporte pu
blicul spectator, dîndu-se și 
cîteva exemple edificatoare 
de sancțiuni foarte aspre 
dictate in astfel de situa
ții nepermise pe stadioane
le de fotbal. Și spectatorii 
AU ÎNȚELES, fair-play-ul 
din joc avînd corespondent 
în faîr-play-ul din tribune. 
Cu alte cuvinte, miercuri, 
la Craiova, a fost o zi 
frumoasă, un meci frumos, 
o tribună frumoasă, ca ori
ce tribună plină, care frea
mătă la fiecare fază spec
taculoasă. Nu s-ar putea, 
oare, să fie așa la toate 
meciurile de la Craiova ? 
Și nu numai de la Craiova ?

din 
icos la 

bine 
echipei 

care 
va-

Surpriza 
„Regie" a 
iveala jocul 
organizat al 
constănțene,
a țtiut să-și 
lorifice potențialul 
actual si să supli
nească abser.ța li
derului său Ma
rian Popa, tn fo
tografia realizată 
de fotoreporterul 
Aurel Neagu, un 
„duel- intre doi 

tineri — 
(tn stin- 
Mihal. Re- 

„Regie" 
" ’ „re

„duel" 
jucători 
Stănici 
ga) și 
miza din 
are la bază și 
miza" Stănici 
Mihai.

Albul mută și — trebuie 
să vedem cum... — cîștigă 1 

în ce privește partida pl- 
ket — Kasparov din rubrica 
trecută, să precizăm că în po
ziția de încheiere (Rgl, Dd3, 
Tel, f2, Nb5, Cel. Pa5. d5. e4,
f3. g2, h2; Rg8. Da7.Tf7.Nd7, 
f8, Cg3. g6. Pb7, d6. e5.. f4, 
h7) campionul mondial avea 
mai multe căi de cîștig. A 
ales-o pe cea mai simplă (d 
spectaculoasa : l...Chl 1 Daca 
2,R:hl D:f2 lasă pe alb cu o 
figură 
soartă

Consiliul Municipal București pentru Educație Fizică și 
Sport. împreună cu Cabinetul municipal pentru ^activitatea 
ideologică și politico-educativă, organizează astăzi, 27 oc
tombrie a.c.. în cadrul programului de pregătire polittco- 
kdc ologi că a cadrelor din asociații sportive, din cluburi și 
consilii sportive locale dezbaterea pe tema : Creșterea tot 
mai puternică a rolului conducător al partidului, central 
vital al națiunii. Creșterea rolului statului, _al organismelor 
democrației muncitorești, revoluționare. Înfăptuirea consec
ventă a socialismului cu poporul și pentru popor.

Această acțiune, care se va desfășura la sediul Universi
tății cultural-științifice a municipiului București (Sala Da
lles), începînd de la orele 12. va fi condusă de propagandiști 
ai Cabinetului municipal pentru activitatea ideologică *1 poli
tico-educativă.

ANUNȚ
OFICIUL JUDEȚEAN 

DE TURISM PRAHO- 
VA-SINAIA organizează 
cursuri teoretice si de 
perfecționare a ghizilor 
— monitori de schi (la 

tehnica predării schiului

și limbi străine) tn pe- 
perioada 6 — 11 noiem
brie a.c.

înscrierile se fac tele
fonic sau în scris la se
diul O.J.T. Prahova, din 
Sinaia, bd. Carpați 19. 
telefon 973/14751 — in
terior 402.
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Duminica trecută, în cadrul etapei a 10-a a 
Diviziei B, la Satu Mare s-a disputat o importan
tă partidă Intre două . formații angajate 
In momentul de față Intr-o pasionantă între
cere pentru promovarea în primul eșalon : 
echipa locală Olimpia (ocupanta locului 5) și 
C.Ș.M. Reșița, lidera seriei,. o neașteptată dar 
merituoasa deținătoare a primului ioc. Așa cum 
am aflat, a fost o partidă disputată, rezulta
tul a stat multă vreme în cumpănă, , gazdele 
reușind să cîștige în cele din urmă prin două 
goluri marcate în minutele 65 șl 68.

Sigur. * 
rea a dus 
eiune în 
rurile jucătorilor, 
antrenorilor șl
conducătorilor for
mației reșițene, mal ales că, la gola
veraj, ea avea să piardă în această etapă pri
mul loc.

Avea însă să cîștige stima și aprecierea mii
lor de spectatori prezenți pe stadion, 

...xj j— . .... ce urmeazg.
telefon arbitrul 

care ne-a spus : cu experiență, am 
am oficiat la linie

înfrînge- 
amără- 

rîn-

așa, a fost pentru mine și cei doi cclegi unul 
de deplină satisfacție ; emoționant prin conți* 
nutul său și căre merită să fie relatat în ziarul 
de specialitate, spre pildă și pentru alții. Tină- 
rul antrenor al formației din Reșița, care pier
duse partida, nimeni altul decît Dudu Georges
cu, a intrat pe gazon șl ne-a felicitat pentru 
prestație, iar gestul său a fost imediat sesizat . 
de spectatori, care au început să aplaude. A 
fost un moment de adevărată sportivitate".

Mulțumim pentru relatare, Nicolae Georgescu.— ~ y consemnăm cu plă
cere, Dudu Geor
gescu nu face alt

ceva însă decît
să confirme mo
destia, corectitudi
nea și spiritul 

caracterizat în toată

Da, este un fapt pe care

PE TEME DE ETICA SPORTIVA

lor de spectatori 
cum veți vedea în rîndurile

Luni seara ne-a sunat la 
N. Georgescu, din Buzău, 
„Sint, de acum ,un arbitru 
condus multe partide de B,__ ______ „
și la Divizia A, dar știam că la Satu Mare voi 
arbitra • Întâlnire pe cit de onorantă pentru 
mine, pe atît de pretențioasă. Din punctul meu 
de vedere, totul a decurs bine și s-a terminat 
cu bine, In misiunea mea fiind ajutat și de co
legii de la linie, N. Gogoașe, din Buzău, și Al. 
Ganea, din Slobozia. Minutul 91, ea să spun

de sportivitate care l-au __________ ... ____
activitatea sa de jucător de mare performanță. ; 
□udu a fost un golgeter autentic, se mîndrește . 
pe bună dreptate cu cele două „Ghete de aur" 
pe care le-a obținut, cu titluri de campion șl 
cu tricouri ale echipei naționale. Dar totdeauna . 
a fost un adevărat sportiv, respectuos și res- • 
pectat, modest, un caracter aparte. Iată că, ; 
acum, la începu' ’ carierei sale de antrenor, . 
cînd și-a propus să promoveze cu noua sa ■ 
echipă (la care a șl jucat) în Divizia A, el 1 
găsește după o înfrîngere tăria de a felicita ; 
arbitrii pentru prestația, lor și nu caută să a- , 
runce vina pe alții pentru un meci pierdut.

Bravo. Dudule I
Constantin ALEXE

REZULTATE DIN
Miercuri a avut loc o nouă 

etapă a popularei competiții 
.Cupa României", disputată sub 
egida Daciadel, etapă In care 
au jucat 27 de echipe din Divi
zia B. Iată rezultatele: Metalul 
Plopeni — Steaua Mizil 3—0 
(1—0), Metalurgistul Cugir — 
A.S.A. Tg. Mureș 3—2 (3—1),
C.S.M. Borzești — C.F.R. Paș
cani 2—0 (0—0). Bradul Vișeu — 
Gloria Bistrița 2—1 (2—0), Uni
rea Negrești — C. S. Botoșani 
2—1 (1—0). Eleetroputere Craio
va — A.S.A. Progresul Timișoa
ra 4—0 (2—0). ș.N. Oltenița — 
Chimia Rm. Vîlcea 2—1 (2—0),
Unirea Urziceni — Prahova 
C.S.U. Ploiești 1—0 (1—0), C.I.L.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
«ȘTIGURILE TRAGERII LO

TO DIN 20 OCTOMBRIE 198» : 
cat. 1. : 2 variante 25% a 50 000 
lei; cat. 2 î 5 a 14.279 lei; cat. Ss 
9,25 a 7.718 lei; cat. 4 : 57,75 a 
1.236 lei; cat. 5: 136,75 a 522 lei; 
cat. 6 : 244.50 a 292 lei; ea*. X : 
1.476 a 100 lei. Report la cate
goria 1 : 18.995 lei. Cîștigurile a 
cite 50.000 lei au revenit parti- 
cipantilor POPA DUMITRU 
din Galati șl BERCU ION din 
București.

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri, 27 octombrie, va 
avea loc în București, tn sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
Începînd de la ora 15.50. Radio
difuziunea va transmite opera
țiunile de tragere, pe progra
mul I. la ora 16,35.

a-șl valorifica șansele, particl- 
pînd la TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO ..A TOAMNEI". 
De reținut 
Juca și cu 
cu valoare 
lei asigură

CUPA ROMÂNIEI**f»
Signet — F.C. Maramureș Baia 
Mare 1—2 (0—0). Dermata Cluj- 
Napoca — înfrățirea Oradea 
4—2 (1—1 ; 1—1) — după execu
tarea penalty-urilor. Metalul Re
ghin — Electromureș Tg. Mureș 
2—3 (6—1, 2—2) — după execu
tarea loviturilor de la 11 m, ș.N. 
Galați — Otelul Galați 2—4 (1—1;
1— 1) — după executarea penal
ty-urilor, Progresul C.S.ș. Med
gidia — Gloria Buzău 2—3 (1—1;
2— 2) — după executarea lovitu
rilor de la 11 m. Metrom Bra
șov — I.C.I.M. Brașov 0—2 (0—0), 
Progresul Băllești — C.F.R. Ti
mișoara 1—4 (0—0 : 0—0) — după 
executarea penalty-urilor. Spi
cul Coteana — Minerul Motru

• A sa cum am mal anunțat 
Iubitorii sistemului LOTO vor 
avea duminică. 29 octombrie, o 
nouă și importantă ocazie de

că. deși se poate 
bilete obișnuite, cele 
nominală de 25 de 
accesul la toate ex

tragerile șl. implicit, 
cele 13 categorii de 
care cuprind 
«ursii peste 
tante sume de bani.

ia toate 
cîștigurl, 

autoturisme, ex- 
hotare si impor-

• Pentru a veni în ajutorul 
Iubitorilor ‘ ‘ — ——
SPORT, 
mal jos, 
concursul 
tombrie : 
2. Bari — 
Atalanta ; 
rentina ; _
6. Inter — Lazlo ; 7. Juventus — 
Sampdorla ; 8. Roma — Lecce ; 
9. Udinese — Verona : 10. An
cona — Pescara : tl. Catanzaro 
— Regglana : 12. Pisa — Messi
na ; 13. Reggina — Torino.

sistemului PRONO- 
consemnăm din nou. 
partidele înscrise in 
de duminică. 29 oc- 

1. Ascoli — Milan ; 
Cesena : 3. Bologna — 
4. Cremonese — Fio- 

5. Genoa — Napoli ;

2—# (1—0), Danubiana Bucu
rești — F.C.M. Caracal 1—0 
(1—0), Calculatorul București — 
Poiana Cîmpina 3—1 (2—0). Teh- 
nometal București — Rapid 
București 0—3 (0—1). Cavalerii
Fluierului Pitești — Pandurii Tg. 
Jiu 0—1 (0—0). Recolta Cislău — 
F.C.M. Progresul Brăila 0—2
(0—0), Șoimii Lipova — C.S.M. 
Vagonul Arad 4—5 (0—0;' 9--0)
după penalty-uri. Foresta Zăvoi
— Strungul Arad ' - ---- —-
tezatul Hațeg — 
Iulia 0—2 (0—0). . ._ _ .
die — C.S.M. Reșița 3—1 (2—1),
Metalul Rădăuți — Politehnica 
Iași 1—2 (1—0). Gloria Păstîrnac
— I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 2—1 
(1—0) Voința Roman — Ceah
lăul P. Neamț 2—1 (0—0).

Următoarea etapă a „Cupei 
României" este programată 
miercuri 8 noiembrie.

.Iis»> • • —nr « mmmo 4?
SELECȚIE 

LA VICTORIA
S. Victoria Bucu- 
anuntă organizarea 
acțiuni de selecție

1—4 (0—2). Re
unirea Alba 
Textila Cisnă-

r
I
*

I
I
*

I
*

l

1

A.
pești 
unei 
adresată copiilor născuti 
în anii 1978—1980. Selec
ția va avea loc în zi
lele de 30 și 31 octom-

8—10.brie, intre orele 
la Stadionul „23 August", 
terenul de zgură.

I*
I 
î *
I 
Jt
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AL FRONTULUI 
$1 MATH 

(Urmare din pno. I)

SOCIALISTE
anul

s In Cupa Cupelor la handbal (t)

Elocventă expresie a unită
ții de gind și faptă a tuturor 
categoriilor de cetățeni, a în
tregului nostru popor, plenara 
a pus in lumină adeziunea 
fierbinte față de propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reinvestit, la marele 
forum al comuniștilor români, 
in funcfia supremă de con
ducere a partidului, convinge
rea lor nestrămutată că acest 
act politic cu profunde semni
ficații reprezintă cea mai si
gură cale de înfăptuire cu 
succes a obiectivelor construi
rii socialismului și comunis
mului pe pămintul României, 
garanția progresului neconte
nit al țării, întăririi indepen
dentei și suveranității ei, spo
ririi bunăstării celor ce mun
cesc.

Intr-o impresionantă unani
mitate, simbolizând voința de 
neclintit a întregului nostru 
popor, participanta au adoptat 
Hotărirea Plenarei Consiliului 
National al Frontului Demo
crației și Unităfii Socialiste 
cu privire la realegerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Ia Congresul al XIV-Iea al
P.C.R., in funcția supremă de 
secretar general al partidului.

în legătură cu documentele 
pentru Congresul al XIV-Iea 
a! partidului, a fost adoptată
Hotărirea Plenarei Consiliului 
National al F.D.’ .8. privind 
creșterea contribuției organiza
țiilor componente Ia înfăptui
rea politicii interne și externe 
a Partidului Comunist Român.

A fost aprobat, de asemenea, 
Programul privind autocon- 
ducerea șl autoaprovizionarea 
pentru asigurarea bunei apro
vizionări a populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri

conducătorului 
statului nostru a 
cu deosebită a- 

deplină 
In

industriale de consuni pe 
1990.

Participanții la lucrări au a- 
doptat. totodată, Hotărirea 
Consiliului Național privind 
convocarea celui de-al IV-lea 
Congres al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, care 
va avea Ioc in prima jumătate 
a lunii februarie 1990.

Intîmpinat cu multă căldură 
ți însuflețire, in încheierea lucră
rilor a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste.

Cuvintarea 
partidului și 
fost urmărită
tenție, cu interes și 
aprobare, fiind subliniată, 
repetate rînduri, cu vii și pu
ternice aplauze. Au răsunat în
delungi urale și ovații.

Semnificativă ilustrare a uni
tății de nezdruncinat dintre 
partid și popor, a sentimente
lor de aleasă dragoste și pre
țuire pe care toți cetățenii pa
triei le nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. întreaga 
desfășurare a Plenarei Consi
liului Național al F.D.U.S. a 
pus tn evidență hotărirea fer
mă a națiunii noastre de a 
munci cu dăruire pentru trans
punerea in viață a planurilor 
și programelor de dezvoltare 
multilaterală a țării, de a ac
ționa intr-o strinsă coeziune. în 
spirit revoluționar pentru edi
ficarea neabătută a societății 
socialiste și comuniste pe pă
mintul României.

tn încheierea lucrărilor ple
narei a fost intonat imnul 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste — „E scris pe 
tricolor unire !".

f " ---------------- -----------------
§ ULAN BATOR, 26 (prin te- 
§ Iefon, de la trimisul nostru 
^special). Poate că în puține 
Ș alte locuri din lume, luptele 
§ și în special stilul liber se a- 
§ flă attt de „acasă” ca în Mon- 
I golia. Din cîte ne-au spus gaz

dele, această disciplină con
duce detașat în clasamentul ce
lor mai populare sporturi de 
aici, fotbalul bunăoară numă- 
rînd cam de zece ori mai 
puțini practicanți decît lupte
le. Ilustrarea concretă a aces- 
tei realități am avut-o de alt- 

” fel în holul hotelului Baian- 
gol, unde locuiește delegația 
noastră : cînd la televizor s-a 
transmis un meci internațio
nal de fotbal, în fața ecranu
lui erau abia 3—4 privitori. 
Pentru ca peste cîteva minu
te, clnd a început o retrospec
tivă de lupte. în același hol 
nu era loc să mai arunci, un 
ac 1 Nu-1 întîmplător acest lu
cru, în Mongolia existînd o 
tradiție milenară a celor „trei 
jocuri bărbătești", un triatlon 
cum am spune noi azi, inclu-

I
I

CANDIDATURI PENTRU 
(olimpiada din ANUL 2000 I
§ Așadar, Barcelona va găzdui 
Ș în 1992 Jocurile celei de-a 
§ 26-a Olimpiade, după care 
§ pentru sărbătorirea centenaru- 
§ lui J.O. moderne, în 1996. mai 
§ multe orașe și-au depus can- 
Ș didatura, între care și Atena. 
§ gazda primei Olimpiade. în 
Ș 1896.
Ș Dar zilele nu așteaptă, 
5 cum oamenii se grăbesc.
§ încă foarte mult, iată că 
§ tru Olimpiada de vară *5___ •» finnn _  -

și 
pen- 

. .._ din
anul 2000 au și apărut primele 

§ candidaturi (deocamdată neofi- 
Ș ciale). Este vorba de orașele 
§ Beijing, Istanbul șl Hamburg. 
§ Evident, numărul acestora va 

mai crește în perioada urmă- 
* toare.w

HO! RECORDURI LA CICLISM
Activitatea ciclistă, ca și oea 

a altor sporturi, a ajuns foarte 
încărcată, programînd întreceri 
In cele trei ramuri de bază : 
ciclocrosuL pista și fondul. în 
privința întrecerilor de pistă, 
spre exemplu, sînt de consem
nat cîteva recente recorduri 
mondiale in aer liber, mal Îna
inte de a se intra în velodro
muri acoperite. Astfel, la Co
lorado Springs, tn S.U.A.. John 
Frey a înregistrat 24:30.068 pe 
20 km. Iar Kent Bostick, pe 
100 km. a fost cronometrat în 
2.09:11,312.

„CUPA MONDIALA

zînd luptele, călăria și tirul 
cu arcul.

Iată, deci, suficiente motive 
pentru a explica hotărirea fe
derației internaționale de a 
organiza aici aceste Campiona
te Mondiale pentru tineret, O 
Întrecere la care participă 141 
de concurenți din 20 de țări 
și care are importanța ei bine 
definită de vreme ce mîine 
(n.r. azi) vor lua startul nu 
doar viitorii campioni ai aces
tei categorii de vîrstă ci, mai 
mult ca sigur, și numeroși me- 
daliați cu 
J.O, 1982.

Toți cei 
noștri (V. 
neanu, B. . ...  ...................—-
ca, T. Vlad, N. Ghiță, S. Moi- 
sache și P. Cruceanu) au tre
cut cu bine de primul adver
sar, cintarul oficial, nu tot la 
fel da bine de cel următor — 
tragerea la sorți. Majoritatea 
„tricolorilor" se află pe ace
eași jumătate de tablou cu 
sportivii din U.R.S.S., Bulga
ria și — să-i numim global — 
Asia, deci și teoretic, și prac
tic în grupele cele mai redu
tabile. Cu toate acestea, antre
norul Petre Coman 
săi slnt optimiști, 
excelent moral de
Cum și medicul Florin Bălan 
ne asigură să adaptarea la 
cele șase ore diferență de fus 
orar s-a făcut în condiții bu
ne, avem motive să sperăm că 
plecăm de la „plus unu" în 
clasamentul adevărului...

Sorin SATMARI

aur-argint-bronz la

opt reprezentanți ai 
Frâțilă, C. Cordu- 
Ciufulescu. F. Sar-

și elevii 
avînd un 

concurs.

liNIVlfiSITIlSI

le.eion.ANKARA, 26 (prin I ____ ,
de Ia trimisul nostru special), 
Handbalistele ' ‘
Iași au sosit 
ciei. unde au 
antrenamente, 
la „AtatUrk Spor 
ca 3000 de locuri).
Cornel Bădulescu și Dan Con- 
staniinescu ne-au spus că deși 
echipa noastră se bizuie, evi
dent. pe cele 18 goluri avans 
din partida de la Iași, ei și-au 
luat măsuri pentru evitarea 
„oricărui neprevăzut”, dorința 
unanimă fiind și cîștigarea în- 
tîlnirii-retur cu Universities! 
Kuliibu Ankara, ceea ce va 
însemna o spectaculoasă cali
ficare în turul următor al 
„Cupei Cupelor".

Pentru disputa de la Ankara 
au făcut deplasarea între al
tele Stela Rupă si Gabriela 
Nițu — portari. Valentina Coa
ma, Beatrice Duca Mihaela 
Chelaru. Corina Nisîpeanu. 
Angelica Anton. Gabriela Hor- 
ga, în pofida faptului că au 
de recuperat 18 goluri, hand
balistele turce au declarat că 
își vor apăra șansa, iar inte
resul publicului pentru meci 
este destul de mare, dovadă și 
faptul că toate biletele au fost 
vîndute. Arbitrii partide’: De
dici — Zrilici (Iugoslavia).

Ion GAVRILESCU

de la TEROM 
în capitala Tur- 
și efectuat două 
dintre care unul 

Salon” (cir- 
Antrenorii

LUMINILE" UNEI RETRAGERI 1

PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • In primul meci 

din turul Inaugural al celei de 
a 19-a ediții a „Cupei Liliana 
Roncheti”, io .nația română Vo
ința București a evoluat la 
Minsk, tn compania puternicei 
echipe locale. Orizont. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 
69—51 (36—23). Returul va avea 
loc la cureștl. In «lua de 
1 noiem .j. • Alte rezultate
din această competiție : Sta
de Clermontols — B.C. Parma 
82—77 ; Galatasaray Istanbul — 
Iskra Delta Liubiiana 86—99 :
Dinamo Volgograd — Olimpia 
Poznan 72—53 : Elektroslla Le
ningrad — Slavia Sofia 95—62 : 
Mlnlor Pernlk — Sparta praga 
79—83 ; Panathlnaikos Atena — 
Gemaez Milano 53—87 ; Sampo 
Lahti — Spojnia Gdansk 67—61 ; 
B.C. Budapesta — Levski Spar
tak Sofia 74—68.

CICLISM « Turul Australiei, 
desfășurat tn 12 etape, s-a În
cheiat cu victoria rutierului 
australian Matthew Bazzano, ur
mat în clasamentul final de 
Llllestone (Anglia) la 8:13, 
Coiușko (U.R.S.S.) la 3:15, Le- 
uder (Noua Zeelandă) la 3147 
Logan (Australia) la 3:59 
Schleicher (R.F.G.) la 4:34. Jan 
Schur (R.D.G.) la 6:43, Sypyt- 
kowski (Polonia) la 7:15. Ultima 
etapă (circuit la Wollongong) a 
revenit lui Lennert. (R.F.G.)HANDBAL a Disputat la 
Stockholm, meciul amical din
tre selecționatele masculine ale 
Suediei și Norvegiei s-a In.- 
cheiat cu scorul de 27—17 (14—6> 
în favoarea jucătorilor suedezi.

TENIS a La B Ioana, tn fi
nală : Ivan Lendl (Cehoslovacia) 
— John McEnroe (S.U.A.) 6—4,
7—3 ; semifinale : Lendl —
Omar Camnorese (Italia) 6—0, 
6—4 șl McEnroe — Yannick 
Noah (Franța) 3—6, 7—6. 7—5 ■ 
pentru locul 3 : Camporese — 
Noah 7—6. 6—3.

In 1991 se va desfășura, tn 
Marea Britanie și Franța, cea 
de a doua ediție a .Cupei Mon
diale* la rugby. De pe acum 
sînt cunoscute cele opt repre
zentative calificate pentru acest 
autentic campionat al lumii : 
Anglia șl Noua Zeelandă (grupa 
X), Scoția și Irlanda (grupa 2), 
Țara Galilor șl Australia (gru
pa 3), Franța șl Insulele Fidji 
(grupa 4). Pentru celelalte 
locuri sînt organizate turnee de 
calificare. In zonele africană, 
europeană șl a Asiei — Pacific, 
tn ceea ce privește zona ame
ricană, cele trei participante 
slnt cunoscute (Argentina. Ca
nada, s.u.A.), turneul din a- 
prilie 1990 avlnd numai rolul 
Ierarhizării lor. pentru reparti
zarea în grupe (med jucat: Ca
nada — S.U.A. 24—3).

în zona Asia-Pacific, turneul 
care va avea loc în Japonia

" LA RUGBY
(luna mai 1990) va califica două 
echipe dintre Coreea de Sud, 
Japonia, Samoa de Vest, Tonga 
(Malaezia, Hong Kong. Sri Lan
ka șl Taiwan au șl fost elimi
nate). In zona africană. turul 
preliminar din Zimbabwe (oc
tombrie 1990) va califica o echi
pă. Candidate : Câte d’Ivoire, 
Maroc, Tunisia, Zimbabwe. 
In sflrșit turneul zonei 
europene, care va califica 
două formații, se va des
fășura In lalla, în octom
brie 1990. Vor participa echipele 
Italiei, României, precum și 
primele două clasate dlntr-un 
alt turneu, de la Madrid (Bel
gia, Polonia, Spania șl învingă- 
toarea din partida Olanda — 
Suedia). Alte formații: Cehoslo
vacia, Danemarca, Elveția, 
R.F.G., Israel, Iugoslavia șl Por
tugalia au fost eliminate în ur
ma unor meciuri de baraj.
-  .  • a

A tnceput ca decatlonlst 
și asta s-a văzut clar, după 
unii chiar a sărit în ochi, 
Si pe terenul de fotbal, unde 
Hans Peter Briegel a reali
zat o carieră strălucitoare, 
adăugind forței sale deosebi
te o ambiție de excepție, a- 
ceste calități punînd in um
bră o tehnică nu totdeauna 
cizelată. De 72 de ori selec
ționat In echipa reprezenta
tivă vest-germană, eu care a 
fost campion eu
ropean in 1980 și 
dublu vicecamplon 
mondial (1982 și 
1989.) Brig el s-a re
tras deunăzi, la 33 de ani, du
pă ce !și va fi trecut tn cont 
un titlu de campion tn Italia 
(in 1983, cu Verona) șl o iz- 
blndi tn cupa peninsulei (in 
1988, eu Sampdoria),

Pentru a cinsti plecarea 
fostului el jucător, F. C. Kai- 
serstautem (sub culorile că
reia, vă mai amintiți?, Brie
gel a evoluat si contra Uni
versității Craiova) a organi
zat, recent, un meci de adio, 
invlttnd ca partener o așa- 
zisă selecționată a lumii, din 
care n-au lipsit. Intre alții, 
spaniolii Camacho și Juanito, 
italienii Antognonl și Geniile, 
vest-germanii Stlellke și K.H. 
Forster, olandezii Rep și R. 
Van de Kerkof.

Meciul, ca mai toate mani
festările de acest gen, a ofe
rit celor 16 000 de spectatori 
o tntrecere plăcută, cu ade
vărat amicală. F.C.K. ctștigtnd 
cu 4—3, iar lui Briegel tnles- 
nlndu-i-se să înscrie un gol, 

din penalty, după „scenariul*

bine știut. Dacă rezultatul 
n-a interesat, servind poate 
numai amintirii fostului in
ternațional, a contat — și asu
pra acestui amănunt dorim să 
vă reținem atenția — „spo
vedania* făcută de Briegel la 
ampla conferință de presă de 
după partidă. „Spre deosebi
re de ce se afirmă, a spus 
Briegel, eu nu cred bă am 
fost un jucător mare ! Multi 

zecile, au avut o 
tehnică net superi
oară, fiind mai do
tați declt mine. 
Eu insă, și aici 
trebi'fe căutat se

cretul reușitelor pe care le-am 
înregistrat, am muncit ca un 
salahor, căutlnd să suplinesc 
prin sudoare ceea ce nu-mi 
dăruise natura. Din acest 
punct de vedere, da, mă pot 
socoti un învingător. Cariera 
mea, așa cum s-a rinduit, n-a 
tnsemnat declt un repetat e- 
xerclțiu, reluat cu voință, cu 
tncăpățtnare. Altfel vorbind, 
toate elogiile care mi se aduc 
azi, unele exagerate, se cuvin 
adresate muncii pe care am 
depus-o Ea a fost, cu adevă
rat. uriașă*.

O retragere din activitate, 
cea a lui Hans Peter Briegel, 
pe care cuvintele de mai sus 
pline de luciditate și modes
tie, o luminează cu prisosin
ță, recomandîndu-se ca o lec
ție pentru cei care, ușuratici 
sau ignoranți, slnt ispitiți s(i 
considere că. spre a răzbate 
pe culmi șl a rămtne acolo 
talentul e suficient.

Ovidiu lOANITOAIA
______________________________

1.
2.
8.
4.
5.

PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL
• Suedia calificată de drept, Anglia speră... • 
Portugalia — Cehoslovacia, o partidă decisivă * Va

riante multiple • Hotărăște ultima etapă !
Incet-tacet, apele tind să se 

limpezească tn disputele din pre
liminariile Campionatului Mon
dial '90. tn zona europeană, tn 
grupa a 2-a. partida de la 
Qhorzow. dintre echipele Polo
niei șl Suediei, de pildă, a lă
murit complet situația. Victoria 
scandinavilor, cu 2—0 (1—0) a
adus formația Suediei ne Drlmul 
Ioc. cu 10 p. aslgurindu-1 astfel 
calificarea. Avlnd 9 puncte si un 
golaveraj excelent (10—0) și e- 
chlpa Angliei, a doua clasată 
are toate motivele să snere tn 
calificare.

La Chorzow. 12 000 de specta
tori au asistat la un meci do
minat net de oasneti. cn-« au în
scris prin Peter - Larsson, tn 
min. 34. din penalty si ■'1-' 
Ekstrom In mln. 60. Din 1978 
de la C.M. din Argentina este 
prima participare a reprezenta
tivei Suediei la un turneu final 1

CLASAMENTUL
1. SUEDIA 6 4 2 0 9— 3 10
2. Anglia 6 3 3 0 10— 0 9
3. Polonia 5 113 2—7 3
4. Albania 5 0 0 5 2—13 0

A mai rămas de Jucat doar
meciul Albania — Polonia (15 
noiembrie), dar fără nici un fel 
de Implicație asupra clasamen
tului grupei.

In grupa a 7-a au avut Ioc 
două partide. La Bruxelles : 
Belgia — Luxemburg 1—1 (0—0) II 
Este primul punct realizat, tn șap
te partide, de echipa Marelui Du
cat. La Praga tu fata a 33 000 
spectatori. Cehoslovacia a între
cut Elveția eu 3—0 (1—0) prin 
golurile realizate de Skuhravy 
(mln. 17). Bliek (mfn. 87) șl Mo- 
ravclk (mln. 89) In acest mo
ment Belgia este deja caiif'cată, 
dar cea de a doua formație va 
fi decisă tn urma mecluiui, de la 
Lisabona, din’re Portugalia și Cehoslovacia, ia 16 noiembrie. Tn 
prezent clasamentul e următorul ;
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BELGIA 
Cehoslovacia 
Portugalia 
Elveția 
Luxemburg

15— 5
13— 3
11— 8

8—13
2—20

8
7
7 
7 
1Ca să se califice, 

tugaliei nu are o ___ _______
declt victoria, și nu așa oricum, 
ci Ia minimum 4 goluri (foarte, 
foarte greu, dar nu șl imposi
bil I). Celălalt meci, Elveția — 
Luxemburg.' la 15 noiembrie.

Cea mai complicată situație a- 
pare însă tn grupa a 3-a... 
Miercuri, pe „AU Sami Yen sta
dion* din Istanbul (40 000 specta
tori), echipa Turciei a obținut o 
victorie netă tn fața formației 
Austriei, cu scorul de 3—0 (1—0). 
Cele trei goluri, care l-au lăsat 
fără replică pe portarul Linden- 
berger, au fost Înscrise de : ari
pa stingă RIdvan, în mln. 15. cu 
o puternică lovitură de cap, șl 
tot el, tn mln. 54, a depășit tn 
viteză, prin centru, pe apărăto
rii austrieci Weber. Artner șl 
Pfeffer, marclnd plasat " 
portarul care-1 ieșise tn Intîm. 
pinare ; a! treilea gol - • ■
pera celuilalt înaintaș.
In mln. 57. A fost un ioc aspru, 
care l-a obligat pe arbitrul ce
hoslovac Jozef Marko să arate 
de 7 ori cartonașul galben (de 
4 ori Jucătorilor austrieci)

Tn urma acestui rezultat, 
samentul se prezintă astfel : 1.--------- -----
2.
3.
4.
5.

U.R.S.S.
Turcia
R. D. Germană 
Austria
Islanda

4 4 0
5 11
4 12
115 
0 16

12
11
9
3
1

echipa Por- 
altă variantă

lingă
a fost o-

Feyaz,

7 3 3 1
7 3 13
7 3 13
7 2 3 2
8 14 3

cla-

Mal sînt de Jucat două parti
de, ambele hotărîtoare : U.R.S.S.
— Turcia (8 noiembrie) șl Aus
tria — R.D.G. (15 noiembrie). 
Dacă formația U.R.S.S. este de 
pe acum calificată, pentru locul 
doi (care asigură și el califi
carea) lupta rămtne tn conti
nuare deschisă, cu șanse pentru 
fiecare dintre cele trei candi
date : Turcia, R.D.G. și Aus
tria. Variantele de calificare sînt 
mal multe : 1. Turcia (victorie 
tn deplasare, care este greu de 
presupus, dar nu imposibilă, 
sau scor egal — asociat cu un 
.egal" și tn partida de la Vie- 
naj, 2. R. D. Germană (victo
rie sau un punct ,în Austria), 
3. Austria (neapărat victorie) 5 
ultimele trei variante devin a- 
pllcabile doar în cazul în care 
pierde echipa Turciei.

In zona asiatică, la Singapore, 
lucrurile par de acum rezolvate, 
tnvingînd, cu 2—0 (1—0), pe Ara
bia Saudită. echipa Coreei de 
Sud a obținut calificarea pen
tru C.M. Cel de al doilea ioc 
care asigură calificarea va fl 
hotărît ta ultima etapă : Coreea 
de Sud — Emiratele Arabe Unite 
(5 p 3—2), Arabia Saudită (2 p)
— R.P.D. Coreeană (3 p 2—2), 
Qatar (3 p 2—4) — R. P. Chi
neză (4 p 4—4). Deci...

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA


