
VIZITA Di LUCRU
A TOVARĂȘULUI

MCOLAE CEAUȘESCU
IN MARI ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE Șl INSTITUTE

Pr^et'irj din totle M-R»:

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA DIN CAPITALA s

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a intilnit, miercuri, in ca
drul unei vizite de lucru cu 
muncitori și specialiști din 
mari întreprinderi industriale 
și institute de cercetare știin
țifică din Capitală.

Desfășurată în preajma Con
gresului al XIV-lea al partidu
lui, această nouă întilnire a 
secretarului general al parti
dului cu oamenii muncii din 
municipiul București a prile
juit examinarea cuprinzătoare 
a rezultatelor obținute în în
deplinirea planului pe anul 
1989, stabilirea măsurilor ne
cesare pentru a asigura reali
zarea in cele mai bune con
diții a obiectivelor actualului 
cincinal, pentru pregătirea con
dițiilor Înfăptuirii neabătute a 
tuturor programelor de dez
voltare multilaterală a patriei

Oamenii muncii din unitățile 
vizitate au întimpinat cu imen
să bucurie pe conducătorul 
iubit și stimat al partidului și 
statului nostru. Ei au mulțu
mit pentru posibilitatea ce li 
se oferă de a prezenta succe
sele cu care intimpină marele 
forum al comuniștilor, at
mosfera dc puternică angajare 
în care colectivele muncito
rești din Capitală, asemeni 
muncitorilor întregii țări, mo
bilizați plenar de documentele 
pentru Congresul al XIV-lea, 
de ideile și orientările cuprin
se în Expunerea secretarului 
general al partidului Ia recenta 
plenară lărgită a Comitetului 
Central, acționează cu temei
nicie și hotărîre pentru a duce 
la îndeplinire sarcinile în
credințate.

Exprimînd întreaga recunoș
tință pentru atenția, pentru 
sprijinul permanent acordat 
do secretarul general al parti
dului dezvoltării economice a 
municipiului București. înfăp
tuirii cu succes a amplelor 
programe de dezvoltare și mo
dernizare a Capitalei României 
socialiste, a întregii țări, ridi
cării continue a nivelului de 
trai material și spiritual al ce
lor ce muncesc, colectivele 
muncitorești din unitățile vi
zitate, oameni ai muncii veniți 
in întâmpinare au făcut 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
o caldă și însuflețită manifes
tare a sentimentelor de aleasă 
dragoste și prețuire. Prin în
delungi aplauze și urale, prin 
puternice, ovații la adresa 
partidului și secretarului său 
general, cei prczcnli au reafir
mat _ dorința. fierbinte ca 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
să fie reales. Ia Congresul al 
XIV-lea, în funcția sunremă în 
partid _■— onțiuno politică de 
însemnătate fundamentală pen
tru viitorul țării, pentru pro
gresul și prosneritatQa sa —, 
garanția înaintării ferme a pa
triei noastre socialiste sure noi 
culmi de progres si civilizație.

Primul obiectiv al vizitei l-a 
constituit Întreprinderea 
„ELECTRONICA", creație a ani
lor „Epocii Nicolae Ceausescu", 
așa cum este de altfel întrea
ga _ platformă industrială înăl
țată în această parte a Capita
lei cuprinzind unități econo
mice și de cercetare profitate 
pe tehnică de vîrf.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceausescu a avut loc 
într-o. ambianță entuziastă. 
Muncitorii și specialiștii între
prinderii, ceilalți oameni ai 
muncii de pe platforma indus-
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trială Pipera i-au adresat 
direct și cald urări de sănă
tate și viață lungă spre binele 
și fericirea întregii na
țiuni, S-a scandat cu însufle
țire „Ceaușcscu — P.C.R. !“, 
„Ceaușcscu și poporul!“, 
„Ceaușescu reales la al XIV-lea
Congres!". Sint sentimente care Ș 
ilustrează cu putere unitatea 5 
poporului in jurul partidului S: 
— forja conducătoare a socie- & 
tații noastre —, atmosfera po
litică, de intensă vibrație, în 
care întreaga țară intimpină 
apropiatul forum al comuniș
tilor români.

Cu bucurie in inimi, cu emoție, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu „ 
i-au fost înmînate de tineri și | 
tinere, dc pionieri și șoimi ai § 
patriei, frumoase buchete de § 
flori, în semn de aleasă dra- 5 
goste și profundă recunoștință §

Pentru un cit mai rodnic și 
mai cuprinzător raport munci
toresc. in în timpi Har ea Con
gresului al XIV-lea al partldu-

pentru condițiile minunate dc lui, colectivul Direcției juie- 
viață și de muncă create ti- țene P.T.Ț.R. Prahova desfă-

gencrații, întregului § ș6ară o .activitate cu totul deo- 
§ sebită. Ne-am convins de a- 

dialogul secretarului Ș cest adevăr, căutând să cu- 
al partidului cu mem- § noaștem mai îndeaproape spe- 

conducerii ministerului § cificul muncii celor aproape * *4rt «azv . O AAfT .«%rv rto 44-î rv î Cirxza ct f za 1 in-

nerei
popor.

In 
general 
bri ai ,
și centralei industriale de re- § 3 000 de angajați ai acestei in- 
sort, cu muncitorii și specia- § stituții și anume cel vizînd a- 
liștii întreprinderii aii stat pro- sigurarea unei cit naâi perfec- 
bleme legate de îndeplinirea § te funcționalități a instalațiilor 
planului, de continua îmbună- 
tățire a calității produselor — 
televizoare, radioreceptoare, 
combine muzicale, diverse pro
duse audio, monitoare, alte ti
puri do echipament electronic 
destinate industriei de tehnică 
do calcul, automatizări în di
ferite ramuri ale economiei na
ționale sau pentru export.

Secretarul general al parti
dului s-a oprit, ca de fiecare 
dată în cursul vizitelor dc lu
cru, la diferite tocuri de mun
că, a stat de vorbă cu mun
citori și muncitoare din între
prindere, s-a interesat de ac
tivitatea lor, i-a felicitat pen
tru succesele obținute.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu s-a adresat 
colectivului muncitoresc al a- 
cestei moderne întreprinderi 
subliniind că i-au lăsat o bună 
impresie rezultatele obținute 
în producție, preocuparea sus
ținută a muncitorilor și spe
cialiștilor pentru ridicarea con
tinuă a calității produselor, 
pentru modernizarea și perfec
ționarea întregii activități.

Dialogul de lucru al 
secretarului general al parti
dului cu făuritorii dc bunuri 
materialo bucuresteni a conti
nuat la ÎNTREPRINDEREA DE 
UTILAJ CHIMIC „GRIVITA 
ROȘIE" — unitate etalon a 
construcției de mașini. care 
realizează o gamă diversă de 
produse necesare industriilor 
chimică, petrochimică și de 
rafinării, celulozei și hîrtiei.

La sosire, tovarășul
Nicolae Ceaușcscu a 
întimpinat cu vibrante 
testări de entuziasm de colec
tivul de muncă din marea în
treprindere bucure.ștcană. Și 
aici, ca pe întregul traseu al 
vizitei, s-a ovaționat îndelung, 
s-a scandat cu însuflețire 
..Ceaușcscu reales Ia al XIV- 
lea Congres !“

Analiza care a avut Ioc s-a 
fixat pe probleme esențiale pri
vind felul cum se acționează 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
dc plan, pentru pregătirea te
meinică a producției anului 
viitor, pentru înfăptuirea 
programelor de perfecționare a 
organizării muncii și moderni
zarea în continuare a procesc-

~ --- -------------------------
Ș de telecabluri. ă traseelor ae- 
S; riene, protejării adecvate a ®- 

chipamențului de comutație 
șt etc. Și acestea toate nu numai 
§ în municipiul reședință de ju- 
ș deț. ci ta toate celelalte cen- 

tre urbane, rurale și indus- 
§ triale ale Prahovei. „Este o 
§ activitate de o mare complexi-

g
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Sportul trebuie sâ fie pretutindeni la el acasă

RAPORT MUNCITORESC,
RAPORT DE HĂRNICIE

tale — face sublinierea ing. 
Ovidiu Popescu, directorul in
stituției — care implică hărni
cie, competență. pasiune. o 
permanentă angajare, multă 
ordine și disciplină, in spiritul 
orientărilor și indicațiilor
secretarului general al parti
dului nostru. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU".

Este o subliniere cu acoperi
re integrală în fapte, de vre
me ce colectivul se află pre
zent constant cu rezultate foar
te bune în riadul instituțiilor 
cu profil similar din întreaga 
țară. „Ceva mai mult — adau
gă ing. Ovidiu Popescu — pen
tru a răspunde cit mai prompt 
sarcinilor de producție, obliga
tivității de a îndeplini
plar toți indicatorii de plan, 
nu e- suficientă simpla cunoaș
tere a procesului tehnologic, ci 
sint necesare totodată calități 
fizice deosebite, mai ales pen
tru cei ce lucrează in ateliere
le și în secțiile de rețea. Și, 
căutând să și le formeze, iată, 
tot mai mulți muncitori șl

exem-

tehnicieni efectuează o activi
tate suplimentară, de 
activă prin sport..."

în această privință 
sportivă a instituției. 
rul“ (președinte, ing. 
dru Copil), înțelege să ___
mereu în întâmpinarea sugesti
ilor și inițiativelor membrilor 
ei. Dovadă : între preocupări
le curente se află și concreti
zarea unor acțiuni care urmă
resc cuprinderea largă a oa
menilor muncii într-o diversi
tate de Întreceri sportive, con
cursuri si competiții sub în
semnele Daciadei. Cum se în
tâmplă, și tn prezent

Din cite nc-am putut da sea
ma. cele de atletism au și di- ‘ 
mensiunile cele mal spectacu
loase. atât în sportul pentru ' 
toți cit si. treptat, î n cel de';'’’ 
performanță. Această vtînd să '?

■ însemne participarea la ' toatei' ' 
concursurile d& marș "ale pofc-

odihnă
asociația
„Fulge- 
Alcxan- 

vină

Tiberiu ST AM A

(Continuare In poci 2-3)

Icri, in Divizia A dc baschet masculin

OE AMBELE ECHIPE
I. C. E. I)

Rezultatele meciurilor de 
■ baschet disputate ieri în ca- 
: drul etapei a VII-a a Cam

pionatului Național masculin :
I.C.E.D. BUCUREȘTI — DI

NAMO ORADEA 115—96 (55— 
47). O partidă atractivă, care 
a întrunit atributele unui der
by al etapei, oele două pre
tendente la „bronzul" campio
natului furnizînd o dispută a- 
prigă, de bun nivel specta
cular, mai cu seamă în pri
mul ei act. Jocul a avut ritm, 
acțiuni imprevizibile, momente 
in care se licita totul pe a- 
tac, dar și secvențe de apărare 
agresivă, punctate de eficiente 
„capace" (o remarcă pentru 
bucureșteanul, încă junior. C. 
Ștefan, cel mai bun apărător). 
„Sarea și piperul" au fost 
oferite si de aplaudatul „con
curs" ad-hoc al aruncărilor de 
3 puncte, liderii celor două 
combatante fiind Pogoraru, cu 
6 reușite, respectiv Cristea — 
3. în privința evoluției sco
rului, cu excepția starturilor 
de repriză, el a curs în fa
voarea echipei bucureștene, o- 
rădenii conducted doar în cîte- 
va rteduri (16—8. min. 5 ; 60— 
59. min. 26). Lăudabil cura
jul antrenorului M. Cîmpeanu, 
care a dat credit tinerilor de 
pe bancă, chiar și atunci cînd 
Dinamo se apropia amenință
tor. Au marcat : Pogoraru 32, 
Mădirjac 27. Costin 15. Dobre 
14, Lazăr 12, C. loan 7. Ște
fan 4, Nidelea 4, respectiv 
Cristea 27, Alexe 21, Antochi

13. Gelert 11, Nicoară 10. Șarlă 
8. Gh. Pascu 4. Flaundra 2. 
Arbitri : I. Antonescu și Al. 
Gută.

Adrian VAS1LESCU

fî); O partidă atractivă.
by al etapei, oele

DINAMO BUCUREȘTI — A- 
CADEMIA MILITARĂ MECA
NICĂ FINA BUCUREȘTI 114— 
86 (55—42). Meci curat, destul 
de spectaculos. în care an
trenorii ambelor echipe au fo
losit aproape în exclusivitate 
jucătorii cu mai putină expe
riență compețitională. „Aca
demia", fără titularii M. Bra- 
boveanu, C. Scarlat si D. Bir- 
san, continuă să evolueze sub 
nivelul etalat în primele etape. 
S-au evidențiat Al. Laszlo, H. 
Păun si M. Ivanov de la în
vingători. Daniel Constantines-

Nicoteta ALDEA

(Continuare In oao- 2-3)

Un nou ;.capac“ al iuniorultii 
C. Ștefan (nr. 7) in (ața ex
perimentatului D. Cristea. Fa
ză din meciul I.C.E.D. — Di

namo Oradea
Foto : Aurel D. NEAGU

ALTE 4 REPREZENTANTE
AU ȘANSE LA PROMOVARE
Steaua și Dinamo (m), ealiiicaic direct • Dinamo (0
a ciștifiiit cu 3-0 ambele jocuri cu llapocl

Turneul final al Daciadei la box

AZI, PRIMA GALĂ SEMIFINALĂ
Maratonul pugilistic prilejuit 

de Turneul final al Daciadei fi 
continuat miercuri la Palatul 
Sporturilor și Culturii cu două 
gale te care competitorii și-au 
apărat ultima șansă de a cu
ceri un loc pe pqdiumul de 
premiere, deocamdată pe „treap
ta de bronz". Competiția a 
ajuns, deci, te faza semifinalelor, 
care' vor avea loc astăzi și 
Inline, de la ora 18.

Perspectiva promovării în a- 
eeastă fază superioară a Intre- 
oerii a declanșat ambițiile, pri-

' lejuind spectatorilor vizionarea 
multor partide interesante, e- 
chilibrațe. Excepție- a făcut în
tâlnirea dintre „mijlociii mici" 
Rudei Obreja (Dinarno) și A- 
drian Miclea (Metalul Plopeni), 
Diferența prea măre de yaloa- 
re între cei doi sportivi i-a 
permis campionului, Obreja să 
facă o scurtă „lecție la mă
nuși". pe care a întrerupt-o ta 
rundul secund, cînd Miclea Jt 
fost Abandonat de arbitrul din 
ring. Mult mal expeditiv 8-a 
dovedit a fi Remus 8av<| (AEM

Timișoara), dai- te cu „toiul alte 
condiții. Adversarul său Adrian 
Buș (Motorul Arad) a fost sur
prins de loviturile de k.o. ex
pediate de timișorean chiar din 
primul minut... fiind „numărat. 
Reia lupta, răspunde*, si ej la 
o. nouă avalanșă de croșee. dar 
cel care va fi- numărat -va fi. • 
din nou; arădeanul;’- Era clar, ••

• ■ Petre HENȚ .
Paul 1OVAN

(Continuare In pag. e

Patru dintre cele șase echi
pe românești de volei care au 

’luat startul în turțil I al com
petițiilor continentale (reamin- 

’ tini că alte două, masculine. 
Steaua in. C.C.E. "și Dinartio îh 
Cupa Cupelor, sînt calificate 
direct în turul II) păstrează 
șanse de promovare te faza 
următoare. O altă reprezentan
tă a voleiului nostru, Dinamo 
București (f), -a și' concretizat, 
deoarece a disputat șl marișâ 
a doua a , dublei .întâlțijri cu„ 
Hapoel Mate Ăsher, tot te ,Is-' 
rael, obținînd de fiecare .dată 
victoria cu -3—0; lejer. Așadar, 
formația ■ lui Octavian’ ■ Dimirfte 
va -jucate, turul II al C.GE., 
cu tavingătoarea dintre Temse 

. Danjcjș (Belgia), si Aperitives 
"Medina (Spania). Celelalte 4 
formații susțin 1* sflrșituî a-

cestei săptămînl meciuri deci
sive, cum spuneam, cu șanse 
de a se alătura calificatelor la 
această oră.

în Cupa Cupelor, reprezen
tanta' noastră, , Chimia Jlm. 
Vîlcca, ș-a aflat; 'la. Sosno.wiec, 
în Polonia, la un păs de a cîș- 
țiga un. prețios set ta fața lui 
Plomien. Antrenorul ’ Mugur 
Niculescu aprecia că elevele 
sale ati jucat bine in fața unei 
adversare' ValȘfoasă, în sexte- 
tu) căreia se detașează coordo
natoarea Jolanla Ziebacz și 
trăgătoarele Barbara Niewia-

- domska <185 cm) Agatha
Sarnik (181 cm). Tn tur Chi-

Aurelian BREBEANU »

. (Conitnaart J» pag, 1-3)



MARE DECALAJ VALORIC INTRE PARTICIPANTE
O nouă formulă organizatorică vizează echilibrarea competifiei

La sfîrșitul săptămînil tre
cute, sala de atletism din ca
drul Complexului sportiv „23 
August" din Capitală a găzduit 
turneele finale ale Campiona
telor Republicane de lupte 
greco-romane și libere, com
petiții care au reunit cele mai 

. bune 12 formații din țară la 
fiecare stil. Acum, cînd între
cerile s-au încheiat și rezul
tatele sînt cunoscute, vom în
cerca să facem unele aprecieri 
asupra desfășurării celei mai 
atari competiții pe echipe a 
țării. In comentariul de azi ne 
vom referi la concursul de 
lupte greco-romane.

Conform prevederilor regu
lamentului. cele 12 finaliste 
aii fost împărțite în două gru
pe. avîndu-se în vedere ca pri
mele două formații ale țării, 
■Dinamo (campioana de anul 

.trecut) și’Steaua (finalista), să 
nu fie incluse ,în aceeași serie. 
Dinamo a concurat alături de 
Aluminiu Slatina, Rapid, S.C. 
Muscelul, A.S.A. Cluj-Napcca 
81 Turbomecșniea București. 
De partea cealaltă. Steaua s-a 

■ lntilnit cu Metalul Rădăuți.
Rulmentul Suceava, C.S.M. Da
da — C.S.Ș. Viitorul Pitești, 
Electromureș Tg. Mureș si Con- 
strucția București. Am lăsat la 
urmă cele două echipe bucu- 
reștene (Turbomecanîca și Con
strucția) care au reușit eă se 

- califice pînă în această etapă 
a competiției, dar s-au pre ■ 
zentat mult sub nivelul unui 
turneu final de campionat, ^do
vedind serioase goluri în alcă
tuirea formațiilor. De altfel.

. Construcția n-a reușit să ali
nieze. reprezentanți la toate 
cele zeoe categorii, prezentîn- 
du-se de fiecare dată cu nu
mai opt sportivi Si. firește, în 
acește condiții a fost o pradă 
ușoară pentru adversare. Com
portarea slabă' a acestor două 
.echipe bucureștene. ca și a al-

1 ■ 1*1 *- ... ' ... ...

C.S.M. Dacia — C.S.Ș. Viito
rul Pitești (antrenori — C. Pe
trescu și C. Stan). Cu un lot 
în care sînt prezenți muiți lup
tători tineri, crescuți în sălile 
din localitate, echipa piteștea- 
nă și-a depășit obiectivul de 
performantă, cilasîndu-se pe lo
cul 2. Din lotul prezent la 
turneul final au făcut parte: 
C. Nicu. R. Ciobanii, L. 
ga. N. Marinei, V. Stan, 
Paduraru, D. Strczariu, 
Costin, D. Costandache, C. 
leașcă și G. Moldoveanu. 
pă cum se vede, o echipă 
sită de nume cu rezonantă. 
Dar băieții au fost foarte bine 
pregătiți șl și-au apărat cu 
strășnicie șansele în toate me
ciurile susținute.

Revenind asupra decalajului 
valoric existent între forma
țiile participante în cea mai 
mare competiție pe echipe a 

__ ______ _ țării, trebuie să arătăm că fe~ 
eeat ultim act al ■competiției. derația de specialitate ai sesi"
iar pe de altă parte, diminua- zat acest aspect. modifieîpd
rea potențialului valoric al e- ■ regulamentul de ■ desfășurare a 
chinei Steaua, ca ș! unele in- " ' - - —*-■” -
suficiențe în pregătirea cîtor- 
va sportivi militai’i. în plus, se 
mai constată o tactică specia
lă a unor formații, care nu-și 
irosesc forțele în partide cil 
adversare puternice. păstrîn- 
du-rse pentru așa-zisele 
citiri-.,cheie". Cum altfel 
poate explica înfrîngerea 
gorică (1—39) a echipei 
Slatina în fata dinamoviștilor. 
pentru ca apoi ea să se clase
ze pe locul 2 în grupă și. în 
final, să învingă pe Steaua 
<14—13)7 Fiiește, meritele echi
pei Slatina (antrenori — D. 
Bărbulescu și N. Calotă) ră- 
mîn. dar ar fi fost mult mai 
frumos ca sportivii respectivi 
să lupte cu aceeași dăruire în 
toate lntîlnirile, indiferent de 
adversari.

O prestație demnă de toată 
lauda au avut luptătorii de la

tora care au retrogradat în
tărește constatarea făcută în- 
tr-un materia] publicat înain
tea turneului final că In Ca
pitală nu există atîția luptă
tori de valoare incit, in prima 
Divizie a tării să activeze un 
număr de 15(1) echipe bucu- 
reștene. Dar 
lamentului de 
campionatelor 
mai reverii.

Așa cum aminteam și

asupra regu- 
desfășurare al 

pe echipe vom

____________ --_ x,— !n cronică. întrecerile au fost do
minate cu o mai mare autori
tate decît în anii preecdenți 
de luptătorii clubului Dinamo 
București (antrenori — I. Cer
nea și N. Marlinescu), victo
rioși.’ la scoruri categorice (ce
le mai multe de 39—1), pe tot 
parcursul competiției (în fina
lă. 31—3 cu' echipa din Pi
tești). Aoeasta denotă, pe de o 
parte, seriozitatea cu care au 
privit tehnicienii respectivi a-

me
se 

cale- 
din

ÎN DIVIZIA A DE
(Urmare : din vag. 1)

eu de la învinși. Au marcat: 
Hălmăgeanu 22. Păun 25, Iva
nov 20, Popa 15. Sinevici 9. 
Laszlo 8, Vînereanu 8, V. Cons
tantin 7. respectiv Panaitescu 
20, Carpen 18, Frumosu 16, 
Stoian 10, Daniel Conștantines- 
cu 10, Dan Constantinescu 7, 
Achim 5. Apărători : H. Păun, 
respectiv Al. Panaitescu. Ar
bitri I N. Constantinescu — B. 
Bădilă.

UNIVERSITATEA META
LUL ROȘU CLUJ-NAPOCA — 
METALOTEHNICA TIRGU 
MUREȘ 85—76 (54—43). Meci a- 
prig disputat. încîlcit și lipsit 
de spectaculozitate. Clujenii, 
din rîndul cărora s-au remar
cat plvotii Gh. Mureșan si D. 
Pintea, au condus permanent. 
De la mureșeni s-a evidențiat 
V, Ciocian. Au marcat: Murc- 
san 26, Pintea 27. Sehestien 11. 
Rotaru 3, Pulbere 5, Hnat 7. 
Meșter 6, respectiv Ciocian 28. 
V. Pascu 13, Szep 14, K. Ta
kacs 4, Al. Takaes 
4, Albert 8. Lukacs 
FI. Baloșescu — R, 
RADU — coresp.)

4, Czoppelt
1. Arbitri : 
Vaida. (M.

Jin- 
Gh. 
Gh. 
Bu- 
Du- 
lip-

Campionatului Republican, pe 
echipe. în prima Divizie , nu 
vor mai fi admise decît 27 de 
formații (nu 36. ca în acest 
an). împărțita in trei serii a 
cite nouă. Cite două din fie
care serie se vor califica _ în 
turneul final (șase echipe), iar 
ultimele două din fiedare gru
pă vor retrograda. Concomitent 
se vor organiza întreceri pen
tru grupă a Il-a valorică (do
uă serii a cite nouă echipe), 
din care vor promova în pri
ma grupă cîte trei șl vor re
trograda cite două. Sperăm ca 
acest nou sistem de desfășu
rare să conducă la creșterea 
valorică a competiției' și In 
crearea unui mai mare echili
bru între formațiile , partici
pante.

Mihai TRANCA

BASCHET MASCULIN
FARUL C.S.Ș. 1 CONSTAN

TA — STEAUA 72—79 (44—36). 
Constănțenii au iucat foarte 
bine în repriza I (cînd s-au și 
apărat excelent), ei conducînd 
și cu 11 puncte (min. 19). în 
următoarele 20 de minute, 
însă, campionii, cu Netolițchî 
în zi de coș deosebită (a fruc
tificat 6 aruncări de 3 p) și cu 
Cernat coordonator de joc re
marcabil, B-au impus. Au mar
cat : Moldoveanu 25, Băieeanu 
17, Mănăilă 12, Cucoș 12. D. 
Dăian 4 (eliminat în min. 28 
pentru 5 faulturi). Coroană 2, 
respectiv Ermuraclie 23, Neto- 
litchi 18, Ardelean 17. Cernat 
12, Toader 4. Brănișteanu 3, 
Roșnafschi 2. Arbitri : M. Al- 
dea — A. Cuțov. (C. POPA — 
coresp.)

pectiv V. Armaziu. Arbitri : 
Z. Raduly — O. Vestinian. (C. 
CREȚU — coresp.)

BALANȚA C.S.U. SIBIU — 
RAPID BUCUREȘTI 120-90 
(62—41). Joc de bun nivel, vic
torie la un scor concludent.. Au . 
marcat: Herbert 29, Gh. Dăian 
27, Bretz 23, V. lacob 19, Țen- 
ter 15, Pelger 7, respectiv Po- 
povici 35. Suciu 18, 
Hurmuz 8. Mihai 2, 
Apărător : H. Brctz.
I. Georgiu — M. Lazarov. 
IONESCU — coresp).

Holt 24, 
Ghită 3. 
Arbiiri :

(1.

ELBA TIMIȘOARA — O 
TELINOX TIRGOVIȘTE 102— 
101 (50—44, 89—89). ‘
mare tensiune, cu 
răsturnări de scor, 
limită de gazde. Au 
Moscalu 34. David 19. Becea 18. 
Isaicu 16, Bobroschi 9. Virvo- 
reanu 3, lonescu 2. Fried 1, 
respectiv Lefter 37, Zdrrnghca 
17, Vasilică 14. Ciochină 13. 
Armaziu 9, Alecu 4, Răduiescu 
7. Apărători : T. Becea, res-

Joc de 
captivante 
cîștigat la 

marcat :

• La Oradea, în meci res
tanță. din etapa a 
viziei feminine A : 
I.M.P.S. SALONTA 
VOINȚA BRAȘOV 
28). Gazdele au condus pînă în 
min. 38 (scor : 67—67). după 
care a urmat un final electri
zant. Victoria a fost decisă 
de două aruncări libere fructi
ficate de Magdalena Jerebie. 
Au marcat : Balogh 26, Marchiș 
13, Flaundra 12, Leitner 8. Po
pa 5, Puticîu 3. Orban 2, res
pectiv Jerebie 21, Hînda 19, 
Cășvean 16, Meniharț 9, Cîcîo 
6. Apărătoare : Cornelia Mar
chiș. respectiv Mariana Turtoî. 
Arbitri : Al. Columban — N 
Gal. (I. GIIIȘA — coresp.)

IV-a a DI- 
METALUL 
CRIȘUL — 

69—71 (40—

DACIA PITEȘTI - Ml» BAIA MABE 21-27
PITEȘTI, 8 (prin telefon), 

în ultima partidă a turului Di
viziei A de handbal masculin, 
Dacia Pitești a pierdut a- 
casă în față C.S.M. Minaur 
Baia Mare cu 21—27 (6-—12).
după un joc în care lupta (în 
limitele fair-play-ului, totuși) 
a făcut să pălească tehnica. 
Ambele echipe au acționat 
precipitat de-a lungul între
gului meci, motiv pentru care 
s-au irosit numeroase pase, 
poziții de aruncări la poartă, 
unele chiar extrem de cla-e. și 
de o parte și de cealaltă. în- 
tîlnirea a înoeput printr-un 
studiu reciproc și multă pru
dență. primul punct fiind în
scris abia în min. 5 de Porumb

ll

Pe Patinoarul „23 August"

din Capitală

mum întrecerile
OIVIZILI A/ll IA HOCHEI

Competiția echipelor din ca
drul Diviziei A/II la hochei se 
află în plină desfășurare.
Iată rezultatei e :

SPORTUL STUDENȚESC 
TMUCB — TIRNAVA ODOR- 
HEI 11—2 (6—0. 2—0, 3—2).
După o primă repriză exce
lentă, in care și-au asigurat un 
avantaj substantial (în min. 5,20 
era deja 4—0 !), studenții au 
redus treptat ..motoarele'', a- 
jungînd totuși la 10—1 în min. 
50. De neînțeles, mai ales la 
diferența de scor care era ne 
tabelă, nervozitatea bucurește- 
nilor in ultima parte a meciu
lui, cînd arbitrii au dictat îm
potriva lor nu mai puțin de 42 
de minute de penalizare (a „ex
celat" Divoiu. care, pentru in
jurii repetate la adresa unuia 
dintre conducătorii jocului, a 
fost sancționat succesiv cu pe
depse de 2 și 10 minute, pen
tru ca. in f’nal, să, primească 
pedaapsS de meci). Au marcat: 
Udrea 3. G. Alexe 2. Șt. Un- 
gurcanu. Somfălcanu. Divoiu. 
Ogrin. Andrcrscu șl Jînga, 
respectiv Sandor s: Gabor.

I.M.A.S.A. SFÎNTU GIIEOR 
CHE — ELECTRO MUREȘ TÎR 
GU MUREȘ 6—3 (3-0, 2—3. 
1—0). După 3—0 în miri. 20 
(punctaseră. Lânțpî 2 și L. De- 
meterh a u-m?.ț... 3—3. în min. 
37 prin golurile lui 
Simon și Andraș. Se va relansa 
partida ! Nu, pentru că cei de 
la IMASA marchează rapid 
două goluri prin Bincață, care 
va riiai realiza încă un punct 
în ultima „treime".

TIRNAVA ODORHEI - 
C.S.M. METALUL RĂDĂUȚI 
8—5 (2—1. 4—0, 2—D. Dqpă 
două reprize în care nu au în
cercat decît să.... limiteze pro
porțiile scorului, rădăuțeftii — 
cu nici măcar două linii com
plete — au ieșit curajos la atac 
in cea de-a treia, pe care ap. si 
cîști-gat-o. Au înscris : Laszlo 
4. Sandor 2. Gabor si Ban — 
pentru Tirnava. respectiv Chiș- 
ciuc 2 Bandas. Chiprianov si 
CSPORTUL STUDENȚESC 
TMUCB — C.S.M. SUCEAVA 
6—1 (1—0. 2—1. 3—0).

Turneul continuă.

Marton,

Andi VILARA

DINA
(Minaur), pentru ca tot ei să 
repete reușita în min. 7. Golu
rile au fost în continuare rare 
șl scorul nu a luat proporții 
pînă spre finalul primei repri
ze. în cea de a doua parte a 
partidei, jocul s-a mai ordonat, 
nota imprimînd-o. firește, oas
peții, în situația in care Da
cia. după părerea noastră, și-a 
depășit totuși condiția, dacă ți
nem seama de pozițiile din cla
sament ale celor două echipe.

Au înscris : Mihăilă 7 (1 din 
7 m). Paraschiv 6 (1). Cosla- 
che, Barbu și Marian cîte 2. 
Nica și Bălășescu pentru Da
cia, respectiv Porumb 6, An- 
dronlc și Marta cîte 5, Popo- 
vici, Kapornayl și Pavel (1) 
cîte 3 Akacsos 2. pentru Mi- 
naur.

Au arbitrat Șt. Șerban și Tr. 
Popescu (București).

Mircea COSTEA

Rest 
Divizii 
dintre 
TOAR 
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gea ș: 
format 
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CUPELE EUROPENE
(Urmare din nao. I)

• mia a ratat finalurile în pri
mele două seturi (de la 9—9 și 
respectiv 14—14). în tabăra vîl- 
oeană există totuși mult opti
mism in privința partidei-retur 
(dumiriră, ora 16), cînd va re
intra in sextet și Cristina Buz- 
nosu. Se speră în realizarea 
unei victorii in trei seturi la 
o diferență de puncte mai ma
re decît au reușit polonezele 
(45:29) pe ieren propriu. Va fi. 
insă, nevoie — adăugăm noi —. 
de o maximă concentrare...

Prin rezultatele realizate de 
reprezentantele noastre în pri
ma manșă a ..Cupei C.E.V.". 
șansele de calificare ale Uni
versității C.F.R. Craiova (3—0 
acasă cu Antoniu Herenthals 
din Belgia) și Rapid Bucu
rești sini; mult mai mari. Cra- 
îovenoele au nevoie de un sin
gur set în partida-’retttr sau 
chiar de un punctaveroj supe
rior. Giuleșter-cele. care au fă
cut un ioc bun în- deplasare, 
cîștigînd două seturi La Reggio

Calabr 
Nausic 
sîmbât 
printr- 
prima 
bucure 
Daniel 
Daniel 
tea, r 
ci a N 
exceler 
pină 1 
deci nd 
rele di 
s-au î 
chipa 
in lot 
Europa 
trebui* 
sîrnbăt 
r - 

m;,. 
șitut ’ 
manșă 
CE.V.' 
Craîov 
rerea 
calific.' 
(0—3) i priu. î

RAPORT MUNCI
(Urmare din nao 1)

detușilor, de pildă. Pornind 
ia alergări de cros la nivel de 
ocntre orășenești, o reprezen 
tantă a Fulgerului P.TT.R. 
Prahova. factorița Elena 
Plumb, de la Oficiul Cîmpina 
a sosit prima la finala pe țară 
din acest an. de la Poiana 
Brașov. De fapt, amatorii de 
alergări pe ieren variat au 
Semnat prezența ?f la o serie 
de întreceri' internaționale.

o Balcaniadă de 
din ediții, cea din 
găzduită ta județ, 
Valorile care s-au 
fost promovate în

BASCHET. IN SALA FLOREASCA din 
Capitală și In Sala Sporturilor din Cluj- 
Napoca au fost sărbătoriți la retragerea 
din activitatea competițională, doi sportivi reputați in lumea baschetului românesc, 
foști internaționali. Este vorba despre Es- 
tela Tomescu-Urogdi (de la Voința București) și Marius Crăciun (care a evoluat 
Slib culorile cluburilor Politehnica șl Unlver- 
s tatea din orașul de pe Someș), ambii apreciat! pentru seriozitate în pregătire, dăruire 
In timpul meciurilor șl colegialitate. Diplome
le, florile, felicitările primite din partea cluburilor respective și a federației au fost 
o răsolată binemeritată pentru frumoasa 

, și Îndelungata activitate a Estelel Urogdi ) și a lui Marius Crăciun, acesta fiind un 
J reprezentant de seamă al școlii pivoților
u clujeni, un demn urmaș al regretatului ho- ■J rla Demian. (D. ST.).

& HOCHEI. DUBLA PARTIDĂ (din etapa 
1 a 5-a) dintre Steaua șl s.C. Miercurea 
8 Clue s-a disputat intr-o atmosferă de 
( sportivitate desăvîrșită Ceea ce merită, inii tr-adevăr, subliniat. • LA GOLUL vlcto- 
( riei harghltene, pucul a ajuns — pe un ț contraatac tăios — la experimentatul ucla 
< care a reușit, deși cu doi adversar!
I „în spate" să trimită pucul în plasă, prin-( tre picioarele portarului stellst Netcdu.
k Gol de mare spectacol 1 (A. Vil.) • IN
( CEL de-al doilea joc, am svut prilejul să
1 consemnăm o fază foarte rar Intîlnltă pe
( dreptunghiurile de gheață : la un atac po-
| zlțional al steilștllor. bucureșteanul loniță
j a șutat foarte puternic de la linia albastră,
| portarul oaspeților. Bartha, a parat pucul
' cu erosa, aceasta s-a rupt. Bartha s-a de-

zechilibrat și a căzut iar stelistul Hălăucâ, 
pe fază, a reluat nestingherit în poartă, deschizînd scorul ! © A IMPRESIONAT
plăcut replica formației harghitene în cele 
două întîlnlri cu Steaua, jocul ei ambițios, 
bine conceput tactic, cu un bun patinaj 
și o pregătire fizică pe măsură, cei doi antrenori ai Sport Clubului, E. Antal și 
L, Bartalis, au instaurat în sînul echipei o 
disciplină demnă de laudă. „E o adevărată

POST-SCRIPTUM
plăcere să oflciezl la fntiln irite hocheiști- 
lor din Miercurea Clue, atît acasă, cît și in 

nici o vociferare de ta bancadeplasare :
de rezerve sau de pe gheață", ne spunea 
arbitrul FI. Gubernu, Intr-una din pauzele 
celui de-al doilea joc. (M. N.).
MOTO. IN ETAPA finală (a 3-a) a „Cu

pei României" la motocros, încheiată du
minică la Zărneștl, tînărul șl talentatul Iu
lian Milea. pregătit de tatăl său. fostul ci
clist Valeriu Mllea, din Cîmpulung Muscel, 
a condus copios în prima manșă a clasei 
80 cmc, deși nu a plecat primul din start, 
dar a fost nevoit să oprească în ultimul 
tur din cauza unei... bujii. Diroă ce a 
schimbat-o, a cîștigat detașat manșa a 2-a. 
întrunind deopotrivă sufragiile publicului 
și ale specialiștilor • CEL MAI FERICIT 
TATA a fost duminică Gheorghe TItllenen, 
in vtrstă de 78 de ani. agricultor din co-

Gubernu, tntr-una din pauzele

muna Poiana Mărului, care are 3 băieți cu- noseuți tn arena competițională : Petrișor, 
Dorin (membri ai lotului reprezentativ de 
seniori, principalii realizatori în dobîndi- 
rea „Cupei României" de către asociația 
sportivă Torpedo Zărneștl) șt Cornel, care 
urmează a fi promovat la clasa 125 cmc — 
tineret. ® ȘI FOSTUL MOTOCICLIST E- 
duard Lucaci din Săcele a fost pe deplin 
satisfăcut de evoluția băiatului său de 13 
ani, Ciprian, care a acumulat duminică 
maximum de puncte posibile (120), cîștigînd toate cele 6 manșe ale competiției la clasa 
50 cmc. £ IN SCHIMB, cel mai supărat 
spectator a fost Peter Gagyi, din Tg. Mureș, deoarece băiatul său, Peter Gagyi-jr. 
a fost ținut (din nou !) departe de podiu
mul de premiere, eu toate că a sosi’. în ambele manșe pe locul secund la clasa 125 
cmc — tineret Motivul? Antrenorul Dumitru Pop l-a admis participarea numai in 
afară de concurs, aflrmînd — fără să-și 
argumenteze poziția — că asociația i.R.A. 
Tg. Mureș nu are nevoie de punctele a-r cestul talentat motocrosist. Chiar așa să 
fie ? (TB. 1.).

întreceri
Chiar și la 
marș, una 
1937. fiind 
la Breaza, 
detașat au __ .
diverse cluburi bucureștene :■ lă 
Metalul. Letiția Olaru și Radu 
Rusea, la Olimpia. Cristina 
Popescu. Altele. Corina Vasile, 
Cristina Xlsorii. Cristian Votcii 
sau Gabriela Bărbierii, 
speranțe, 
federației

Fără să 
formanța. 
în frunte 
Cornel Radu au ajuns, totuși, 
printre fruntașii campionatului 
municipiului Ploiești, în timp 
ce fotbaliștii din oentrul de re
țele Cîmpina „aspiră Ia mult 
mai mult decît la rolul de a 
rămine spiring-partcncri ai e- 
chipelor din acest oraș", cilm 
ne asigură unul dintre stator
nicii susținători ai lor. Con
stantin Scarlat. dirigintele O- 
ficiu’ui P.T.T.R. De la sportul 
de masă la cel de performanță 
dorise să facă pasul și orien- 
tariștii pregătiți de fostul teh-

reale 
în vederilese află

de resort.
vizeze neapărat ner
amatorii de popice, 
cu electromecanicul

POPICE. I.A MECIUL Internațional ; 
România — R.D. Germană ne-an surprins 
In mod plăcut Adriana Antonesel șl car- i 
men Pilaf, sportive bine pregătite și cu o 
mare putere de luptă. La băieți, pe Jîngă ‘ 8. Boarlu șl I. nosu, s-au mal Impus C, . 
Frlgea șl L. Pop, prin evoluții de un mare 
rafinament tehnic. • MEZINUL echipei . 
masculine, I. Bor, a Împlinit fn zhia în- | 
tîlniril revanșă vtrsta de 23 ani. Colegii ; 
1-au oferit ta dar cea de-a două victorie, 1 
la care și-a adus o reală contribuție șl 1 
sărbătoritul. (I. P.).
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VACANTE, TURIS■>
LT.II.R. BUCUREȘTI, prin agențiile s 

în vin zare locuri de odihnă și tratșme
Adresele agențiilor de turism sînt

• Bd. 1948 nr. 4 (telefon 14.98.81)
~ Bd. N. Bălceseu nr. 35 (telefon' 15.74.’
• Rd. Dmicii Goiescu nr. 26 (telefon 14,
• Str. Tonitza nr. 1.3 (telefon 14.93.94)
• Str. Luterană

„2958)
Calea Griviței
Bd. Republicii _  .. , . ..... ......
Calea Moșilor, bloc 55 bis (telefon 19.1 
Șoaenua Colentina nr. 1. sediul A.C
Bd. -Metalurgiei nr. 9 (telefon 83.44.39

• •

' • !•

nr. 1 (telefon 14.21.77

nr. 128 (telefon 17..32.21
nr. 88 (telefon 14.83.00)



meci-restanță la rugby I
ONTACTOARE BUZĂU 28-6 (10-3) I £ A

apa a V-a a 
rugby, meciul 
Si CONTAC- 
a prilejuit o 
de atractivă, 

oria sportivi- 
58—6 (10—3).
i in condițiile 
țra) impro- 

it din plin 
(desfundat de 

tot cursul 
constituit un,.. 
>nt. care a 
a jocului, a- 

a placajelor 
tna'egia celor 
■e). Dinamo, 
mal decisă.
și in aceste 

tiu-și victoria 
i finalizate de 
Toader, Cârâ
it, imul trans- 
n, autor și a 

trei zile de

derbyul cu Steaua, Dinamo a 
tăcut din nou un joc foarte 
bun. muncind pentru victorie 
Si implicit pentru o poziție in 
clasament mult mai aoroape 
de valoarea reală a lotului de 
care dispune. Sublinieri pen
tru Lungu, Tutunea, Neaga, 
FI, Ion, Caragea, Do,ja_ și Brîn- 
ză. De partea cealaltă, Con- 
tactoare a avut o evoluție cu
rajoasă. îndeosebi după pauză, 
dar a ratat enervant de mult 
(pentru micul grup de susți
nători cane au însoțit-o la 
București), din cele 6 lovituri 
de pedeapsă favorabile de ca
re au beneficiat. Popișteanu și 
A. Dinu transformînd doar 
cile una... Mențiuni pentru 
Dumitraș, Stan. Ghiorghiosu. 
prin efortul lor admirabil de a 
contracara grămada adversă

Tiberiu STAMA

I
I
I
I

După partida Juniorilor noștri cu selecționata
Scoției, In preliminariile C E.

CIND „PIESELE GRELE" JOACA SLAB
fdliiicarca sc va decide la primăvara, in ultima partidă

IDacă ar fi cîștigat meciul de 
la Brăila — indiferent la ce

I
I
i

birsk. Și C.S.M. Minaur Baia 
ffllpl Mare (care evoluează în com-

petitie sub vechea denumire : 
Explorări Motorul) a fost în
vinsă surprinzător. în trei se
turi. la Ankara. de către 
Emîakbank, o echipă oare mi
zează si ea pe jucători (și an
trenor) străini. Și în acest caz, 
mărturisea antrenorul V. Coz- 
muța. arbitrajul a influențat 
rezultatul. Moroianu, Ștefan, 
Dumitru, pop II, Tămășan, 
Reisfeld (Todoran, Pricop) au 
condus în primele două seturi, 
dar au fost b’.ocați în finalurile 
lor. Deși formația turcă este 
compusă din jucători experi
mentați (medie de vîrstă 30 
ani), băimărenii cred ferm in 
posibilitatea refacerii handi
capului și în calificare. Mai 
ales că duminică (ora 1?) 
C.S.M. Minaur va avea între
gul lot la dispoziție. Sperăm, 
și în formă...

Firește, așteptăm cu interes 
rezultatele mecîurilor-retur ale 
echipelor românești care țiU" 
tasc promovarea în faza ur
mătoare, alături de cele 3 deja 
calificate.
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s-a relatat, 
în sextetul ; 

sdeisa Crișan, 
Luminița Pin- 
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lon Datete, fiul fostului rutier 
de performanță cu același nu- 

• me. precum și pasionați! pen
tru culturism din centrul. Vă
lenii de Munfe. cu un-anima
tor neobosit, maistrul Vladimir 
Ioanițescu, și cu un veritabil 
as în materie, .electromecanicul 
Ion Dusa. care a pus bazele 
unul.centru de inițiere, la Mî- 
rieciu, cu practicant) de toate 
viratele.

Așadar, după orele de pro
ducție. oamenii muncii din n- 
ceastă instituție prahovecjiă 
pot fi întilniți in continuare 
împreună. Se dnsirnd prin 
odihnă activă, trăiesc bucuri
ile ee ti le oferă sportul. Pen
tru că și aici. în colectiv, oa
menii 'au privilegiul de a făuri 
un durabil timp nou. concreti
zat într-o trăire 'fără 
dinamism șl strălucire, 
eu toții îl numim 
Nicolae Ceatișescu".
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scor — echipa de juniori II a 
României ar fi făcut un- pas 
mare, decisiv, spre calificarea 
la turneul final al Campiona
tului European B (organizat în 
prima decadă a lunii mai 1990 
în Republica Democrată Ger
mană). Șansele ei ar fi ajuns, 
afirma toată lumea, la DO la 
sută, pentru că ar mai fi. ră
mas doar o variantă, ce-j putea 
deveni defavorabilă: victorie a 
norvegienilor în Scoția, core
lată cu o înfrîngere a juniori
lor noștri „tricolori" pe ace
lași teren. Mai mult însă, da
că Filipescu. Plișca, Papa și 
coechipierii lor ar fi menținut 
acel scor de 2—1. realizat în' 
min. 34. pipă, la sfîrșit. ei ar 
fi reușit să scoată practic din 
cursa calificării echipă Sco
ției și, foarte probabil, și-ar fi 
tăcut returul din primăvară 
mult, mult mai ușor. Dar nu 
s-a întimplat a$a, meciul s-a 
terminat la egalitate. 2—2. 
punctul cîștigat la „adevăr" 
juniorii noștri în Norvegia 
plecat spre... Scoția, această

și 
de
a 

e- 
chipă devenind acum principala 
favorită a grupei.

Ce s-a întimplat la Brăila? 
De ce n-a reușit formația an
trenată de loan Voica și Vasile 
Kraila să cîștige partida ? Si
gur. pot fi invocate — sl au 
fost invocate — o sumedenie 
de motive. S-a spus. . înainte

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MECI INTERNATIONAL PE GIULEȘTI. Așa cum se știe, 

marți 14 noiembrie, echipa națio
nală de tineret a României sus
ține ultimul joc din cadrul gr. I 
a preliminariilor Campionatului European. Acest joc retur cu 
formația similară a Danemarcei 
(2—1 pentru danezi in tur, la 
Holbaeck) a fost programat de 
la ora 14, pe stadionul Giulești, 
acolo unde echipa noastră a în
vins reprezentativa Bulgariei eu 
2—1. Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Cipru, la 
centru fiind I. Loizu.
• PARTIDA REVANȘA dintre 

selecționatele de juniori U.E.F.A. ’93 ale României și Cehoslova
ciei va avea loc astăzi, de la ora 
14, pe Stadionul din Roșiori și 
va fi arbitrată de C. Sorescu (Pi
tești). Dună cum se știe, in pri
ma Inttlnire. disputată marți, Tn 
aceeași localitate, tinerii noștri 
jucători au obținut victoria cu scorul de 3—1.
• ASTĂZI, LA PLOIEȘTI, di

vizionara A Petrolul va susține, 
pe propriul teren, de la ora 14, 
un atractiv joc amical, avînd ea 
parteneră formația Etîr Veliko 
Tîrnovo, una din fruntașele campionatului bulgar,
• LA MEDGIDIA va avea loc astăzi, de la ora 14,30, un intere

sant joc amical între divizionara 
C locală Progresul C.S.S, șl Universitatea Craiova.

O STADIONUL PETROLUL 
DIN PLOIEȘTI va găzdui marți, 
14 noiembrie, partida dintre se
lecționatele de juniori (U.E.F.A. ’90) ale României șl Danemarcei, 
din cadrul grupei preliminare a 
Campionatului European de ju
niori I. tntîlnirea va începe la 
ora 14 șl va fi condusă de arbi
trul L Hagistephanou, din Cipru.

de toate, că neatențiile în ’anț 
din min. 2 au dus la golul lui 
Dailly, gol căzut atît de neaș
teptat și atît de repede înrit 
a dereglat un mecanism bine 
pue la punct și care la Bu
zău. in meciul cu echipa Nor
vegiei, a funcționat la turația 
maximă. E adevărat. așa a 
fost, si la o echipă atît de 
fragedă orice lovitură do a- 
cest fel poate cîntări foarte 
mult. Numai că juniorii noștri 
au reușit să egaleze destul de 
repede -și să ia apoi conduce
rea prin cele două goluri în
scrise de Filipescu, insistent și 
eficace. Și atunci î De ce to
tuși, n-a reușit în tentativa 
ei? Răspunsul nu poate' fi de- 
cit unu] singur: pentru eă e- 
chipa a jucat slab. Și în primul 
rînd au jucat slab piesele ei 
de bază, Velcea (două goluri 
în meciul cu Norvegia), Bădă- 
luță, Petre, Cincă, Berta $1, în 
primul rind. Papa, căpitanul 
echipei, cel de la care se aș
tepta cel mai mult. Tn plus, 
considerăm că La pauză s-a dat 
și o indicație eronată prin re
tragerea „vîrfului" Filipescu in 
linia a doua și menținerea lui 
Papa într-un avanpost care 
nu-i convine, e] fiind mai mult 
coordonator sau „vîrf doi", po
ziție de pe care își poate lan
sa coechipierii eau de pe care 
avansează el derutant. Sigur că 
Bl antrenorii au gîndit ceva 
procedînd cum au procedat. 
Adevărul e că dacă în căzui 
Papa se mai poate discuta, tn 
cel al lui Filipescu nu. din 
moment ce el a înscris. în pri
ma repriză, două- goluri ca 
vîrf. Fără îndoială, „după" se 
pot găsi numeroase _ cauze, 
scuze, acuze. Cert rămîne fap
tul că s-a pierdut un punct ex
trem de prețios si echipei nu-I 
rămîne altceva decît să-l re- 
cîștige la primăvară. în Scoția 
Nu va fi ușor, dimpotrivă 
chiar, va fi foarte greu, dar 
echipa are resursele necesare 
pentru a izbuti în tentativa ei. 
Dar pînă atunci mai avem 
timp să zăbovim asupra echi
pelor noastre de juniori.

Laurențiu DUMITRESCU

SĂ ASIGURĂM CAMPIONATULUI 
O DEPLINĂ SPORTIVITATE!

Pentru a face loc pregătirii corespunzătoare a lotului 
național în vederea importantului meci cu Danemarca, 
de la 15 noiembrie, partidă decisivă pentru calificarea echi
pei naționale la turneul final al Campionatului Mondial 
din 1990, întrecerea divizionarelor A a fost întreruptă 
pentru două sâptâmînj. Principala noastră competiție in
ternă, despre a cărei menire și importanță am vorbit de 
atîtea ori, rămîne însă în atenția iubitorilor fotbalului din 
țara noastră, deși, în treacăt fie spus, unei» meciuri din 
etapa de duminică au fost urmărite, în mod surprinzător, 
de un număr mai mic de spectatori. Dar acest „amănunt" 
nu are darul să influențeze desfășurarea întrecerii, mai 
ales acum cînd rezultatele partidelor de la Craiova (Uni
versitatea — Dinamo 1—0) și Bacău (Sport Club — Steaua 
0—1) au relansat întrecerea pentru -primul loc. in care, 
iată, se înscrie și formația craioveană, în ciuda remanie
rilor și a tiriereței sale.

Alte probleme din campionat trebuie să stea insă serios 
în atenția federației, a cluburilor și nu în cele din urmă 
a jucătorilor, antrenorilor, arbitrilor și... spectatorilor: 
CALITATEA JOCULUI, SPIRITUL LOIAL DE ÎNTRE
CERE, ETICA ȘI ECHITATEA. DISCIPLINA ȘI IMPAR; 
ȚIALITATEA, atribute fără' do care valoarea întrecerii 
nu poate urca la cotele așteptate. Din păcate, au fost me
ciuri in. care s-a încălcat litera regulamentului, în care 
au abundat duritățile, aspecte semnalate la timpul res
pectiv de către ziarul nostru. Prea multe echipe se plîng 
de „tratamentul"’ pe care l-au întîlnit la meciurile din 
deplasare,' prea mulți conducători de echipe se plimbă cu 
memorii și casete video', în mapele Iot „diplomat", vrînd 
să demonstreze incorectitudinile partenerei de ioc. Uni
versitatea Craiova est» un exemplu, ea acuzînd acciden
tarea gravă, chiar în minutul 5, a fundașului Crfstescu, 
în meciul cu F. C. OR, sau jocul dur al fotbaliștilor de 
la Sportul Studențesc, care, la rîndul lor, incriminau duri
tățile unor jucători craioveni, așa cum s-a plîns și F. C. 
Argeș după partida de la Constanța. Echipele și condu
cătorii lor nu se sesizează însă și de abundența cartona
șelor galbene și roșii, față de acestea din_ urmă comisia 
de disciplină a federației dovedindu-se însă foarte blîndă 
cu suspendările dictate de ca PE O ETAPĂ, indiferent de 
caz. fie că-i vorba de protest la decizia arbitrului, de 
insultare a acestuia sau de lovirea adversarului fără balon.

Din păcate, în unele meciuri au intervenit și greșelile 
de arbitraj, unele decisive în stabilirea rezultatului la un 
moment dat sau • cel final, cum s-a întimplat în partida 
F. C. Farul — F. C. Argeș (arbitrul V. Alexandru, care a 
șl fost suspendat o perioadă) sau. mai recent, în jocurile • 
F. C. Olt — F. C. Farul Constanța (arbitrul de centru : 
C. Gheorghe; tușier : B. Cațaros) șl Jiul — Petrolul 
(I. Igna). Față de toate acestea. federația, reprezentată Ia 
meciuri de observatorii săi, trebuia să ia măsuri.

Un alt factor care contribuie la realizarea cadrului unei 
partide îl reprezintă SPECTATORII. în general, compor
tarea acestora merită toate aprecierile, sportivitatea lor 
fiind de atîtea ori evidențiată. Din păcate, mai există _ și 
regretabile excepții. E vorba de o minoritate, anumite 
grupuri de așa-ziși suporteri. în majoritate tineri, unii 
chiar foarte tineri, al căror vocabular e sub orice critică 
si care prin manifestările lor strică atmosfera pe stadioane. 
Duminică, la Craiova, al cărei public a fost de curfnd 
lăudat, în timpul meciului cu Dinamo cîliva huligani au 
aruncat cu petarde și, indiferent de locul unde ele au 
căzut, față de asemenea acte nesăbuite trebuie luate mă
surile cele mai aspre (a se vedea. d« pildă, sancțiunile 
dictate de FI.F.A. sau U.E.F.A.). întîi de către clubul 
Universitatea și organele locale și. apoi, de către federație. 
$i nu numai la Craiova, cl peste tot- unde aceste practici 
reprobabile se fac simțite și pe care unii, în mod con
damnabil. le tratează eu indiferență.

In această perioadă de întrerupere a campionatului, clu
burile și asociațiile, federația. Colegiul Central al Arbi
trilor au tot timpul să analizeze cele întîmplate și să ia 
măsuri pentru ca finalul turului de campionat să se des
fășoare într-un cadru corespunzător, de deplină sporti
vitate, de disciplină.

Ieri, in Cupa României

NUMEROASE DIVIZIONARE B AU PĂRĂSIT COMPETIȚIA!
Ieri s-au disputat — în ca

drul unei noi etape — 13 ln- 
tîlniri (meciul Unirea Urzi- 
ceni — Gloria Buzău a fost 
amînat). din populara compe
tiție Cupa României care se 
desfășoară sub egida Dacia- 
dei. Și surprizele s-au ținut 
lanț, marea majoritate a di
vizionarelor B fiind eliminate 
de echipe din eșaloanele infe
rioare. Printre acestea F.C.M. 
Progresul Brăila (lidera seriei 
I), Oțelul Galați, I.C.IM. Bra
șov, C.F.R. Timișoara sau 
C.S.M. Vagonul Arad, învinse 
de formații din Divizia C. Ca 
să nu mai amintim de înfrân
gerea echipei Eleclromtfreș Tg. 
Mureș de către mica, dar me
rituoasa Dermata Cluj-Napoca, 
formație care activează în 
campionatul județean.

Iată o parte dintre rezulta
tele înregistrate:

Voința 
Iași 0—1 
Mocanu

Unirea 
Galați 2—1 (1—0; 1—1) 
înscris: Vasitiu (min. 
Petrea (min. 116 din 
respectiv Tofan (min. 1

C.S.M. Borzești — 
Progresul Brăila 1—0 
Autorul golului: Gioacăș (min 
83).

Danubiana București — Ra
pid București 0—1 (0—1). A 
marcat Constantinovici (min 
40).

Metalul Plopeni — I.C.I.M. 
Brașov 1—0 (1—0). Unicul goi 
al partidei a fost înscris de 
Radu Marian (min. 3).

Rămân — Politehnica 
(0—0). A marcat Ad. 
(min. 65 — autogol). 
Negrești — Oțelul 
..................... "I. Au

34) și 
11 m). 
75).
F.C.M. 
(0-0).

Electroputere Craiova — 
C.F.R. Timișoara 4—1 (2—-O).
Autorii golurilor: Barbu (min. 
22). Luță (min. 31), Sorohan 
(min. 66) .și Ghiță (min. 85), 
respectiv Conțescu (min. 79 — 
din penalty).

Metalurgistul Cugir — C.S.M 
Vagonul Arad 2—0 (0—0). Au 
înscris: Gr. Moldovan (min. 71) 
și Achim (min. 74).

Dermata Cluj-Napoca — E- 
lectromureș Tg. Mureș 3—2 
(0—0). Au marcat: Loghin 
(min. 61). Coroian (min. 77 — 
din penalty) si Adam (min. 
84), respectiv Sakacs (min. 55) 
și Marton (min. 72).

Relatări de Ia corespondenții 
noștri : M. Chîriac. Fl. Mihai. 
R. Vlăduț, Gh. Ene, V. Frincu 
I. Costin, M. Vîlceanu si I. 
Lespuc.

INVITAȚIE LA COMPLEXUL BALNEAR 
„DOINA" DIN STAȚIUNEA NEPTUN

xului funcționează o piscină cu apă de mare 
Încălzită, Alte posibilități de agrement : ci
nematograf, bowling, tenis de masă etc. 

Prețul : 85 de lei/zi, inclusiv tratamentul. 
Foarte Important — bazele sportive aflate tn 

dotarea stațiunii (teren de fotbal cu gazon ex
celent. terenuri de tenis, sală de gimnastică, pis
cină) oferă condiții Ideale de recuperare și can
tonamente pentru sportivii de performanță.

Stația C.F.R. care deservește stațiunea se află 
la numai 130 de metri de hotei și sc numește 

. Halta Neptun.
. SpltcitantU se pot adresa la agențiile oficiilor , 

...județene de turism și ale I,Ț;H.R. București,, la 
agenția sălii Palatului (Calea Victoriei nr. 88— 70, tel. 15.15,33). precum șl direct la dispecera
tul Stațiunii turistice Neptun (tei. 9173.ia.43) seu 
la hotelul „Doina" (tel. 017/3.18.18).

LOZUL x 
TOAMNEI* EMISIUNE SPECIALĂ LIMITATĂ

COMPLEXUL BALNEAR „DOINA- DIN STA- 
ț’IUNEA TURISTICA NEPTUN oferă locuri pen
tru cură balneară, și odihnă, cu orice zi de in
trare. pină la data de 3 decembrie 1989.

Cazarea, masa șt procedurile medicale se asi
gură într-un grad ridicat de confort șl cu per
sonal âe înaltă calificare.

Sc.pot trata următoarele afecțiuni ale apara
tului locomotor : reumatisme cronice și degene
rative. ...ârțroze, spondiloze, sechele post-trauma
tice .sau post-operatorii, afecțiuni ale sistemu
lui nervos periferic, rlno-Iaringite cronice, bol! 
cronice ale aparatului genital feminin.

Sînt aplicate procedurile balneare bazate pe 
nămol sapropeMc din lacul Techirghlol, se fac 
tratamente ea Gerovltâl Aslavitâl șl' Pell-Ariiăr, 
preparate românești de faimă, mondială pentru 
combaterea îmbătrîniril premature șt - regenerarea funcțiilor -organismului. în cadrul comple-

TELgVIZOARB COUOH 
AUTOTURISME. DACIA 1300' 
și numeroase ctstigun In

LA TOATE AGENȚIILE OBIȘ-
\ NUITE Șl VINZATORII VO-
L LANȚI VA PUTEȚI ÎNCERCA

DIN PLIN ȘANSELE. ClȘTt-
GURI NUMEROASE Șl VA
RIATE, GRAȚIE SUMELOR 
SUPLIMENTARE ALOCATE 
DIN FONDUL SPECIAL AL 
SISTEMULUI. EMISIUNEA 
FIIND LIMITATA, SE POATE 
EPUIZA IN ORICE MOMENTI
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VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN MARI ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE Șl INSTITUTE

TREI VICTORII ROMANEȘTI LA „INTERNAȚIONALELE- 
DE TENIS DE MASĂ - CĂDEȚI ALE CEHOSLOVACIEI

§

„CUPA MONDIALĂ" LA VOLEI (f)

DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA DIN CAPITALA

(Urmare din mo O La plecare, adresindu-se oa- § 
monitor muncii din cele două

lor de producție, ridicarea ca- institute de cercetare științifi- § 
lității produselor, creșterea e- că, tovarășul Nicolae Ceaușescu §

le-a adresat felicitări pentru 
rezultatele bune obținute o 
dată cu chemarea de a acționa, 
în continuare, pentru introdu
cerea progresului tehnic, mo
dernizarea tehnologiilor in con
strucția de mașini, pentru ri- 
dicarca cercetării științifice la 

naționale, să se intensifice nivelul cerințelor actuale, al 
- ■ - ......... '■ celor mai noi cuceriri pe plan

mondial.
Cu aceleași calde și însufle

țite manifestări, cu profundă 
țlragoste și prețuire a fost 
intimpinat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de puterni
cul colectiv al ÎNTREPRIN
DERII DE MAȘINI GRELE 
BUCUREȘTI, apărută in pei
sajul industria! al Capitalei și 
al țării in perioada inaugurată 
do istoricul Congres al IX-lea § 
al partidului.

Grăitor pentru contribuția § 
întreprinderii la înfăptuirea 
programelor prioritare din 
diverse sectoare ale economiei § 
naționale este faptul eă în 
prezent aceasta realizează o 
gamă variată de echipamente 
energetice, metalurgice, geolo- 
gice și chimice, de o deosebită § 
complexitate și tehnicitate, la § 
nivelul celor mai bune prodii- Ș 
se de acest fel pe plan mon- § 
dial.

Pretutindeni, pe parcursul 
vizitei, secretarul general al 
partidului a fost înconjurat cu 
multă căldură de muncitori șl 
specialiști.

Aprecierile și 1 
secretarului general al 
dului au fost urmărite cu 
multă însuflețire si subliniate 
prin entuziaste manifestări de § 
bucurie. Colectivul munci- § 
torcsc de la întreprinderea de 
Mașini Grele și-a făcut și in 
acest fel cunoscută hotărîrea 
de a munci fără preget, de a 
face totul pentru transpunerea 
exemplară in viată a indica
țiilor primite, pentru îndepli
nirea integrală a prevederilor 
de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal.

Aceleași probleme de maximă 
însemnătate pentru sporirea 
și diversificarea producției au 
fost analizate și în cursul vi
zitei la ÎNTREPRINDEREA 
DE ȚEVI „REPUBLICA".

Au fost infățișate cu acest 
prilej date semnificative pri
vind dezvoltarea și moder
nizarea întreprinderii, evoluția 
structurii fabricației, preocupă
rile pe linia folosirii intensive 
a capacităților dc producție.

La încheierea vizitei, 
conducătorul partidului 
statului a subliniat că 
necesar să se acționeze cu 
hotărire pentru mai buna orga
nizare a întregii activități din 
întreprindere dată fiind im
portanța pe care o prezintă 
produsele sale pentru activi
tatea șl dezvoltarea a numeroa
se domenii ale economiei 
naționale.'

Pe tot parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a oprit pentru a discuta cu 
muncitori și specialiști, s-a 
interesat de modul cum acțio
nează pentru realizarea sarci-

ficicnței economice a întregii 
activități. ,

Apreciind rezultatele obținu
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se ia măsuri șl să 
se asigure livrarea la timp și 
in conditii .de înaltă calitate * 
utilajelor ;- necesare economiei

Zile'e trecute au avut loc dn— 
trecerlle campionatelor Interna
ționale de tenis de masă — cădeți ale Cehoslovaciei, desfășurate in localitatea Dunajska 
Streda. Reprezentanții țării 
noastre au obținut un frumos succes, cucerind trei titluri : la 
dublu fete, prin Gina Petrea șl 
Ana Gogoriță (ambele de la C.S.Ș. Galați), dublu băieți, ruin 
Andrei Filimon (C.S.Ș. 2 Știința IJPtPS Constanța) și Marius Pantelimon (Unirea Tricolor 
București) șl dublu mixt, prin 
Pantelimon — Petrea. Tinerii’ sportivi români au mal cîștigat

două locuri III. la simplu (Gina Petrea) șl echipe 
(Petrea — Gogoriță).

Aoeste rezultate slnt cu 
mal prețioase, cu cit au 
obținute la prima participare

fete 
tete

a Ut fost 
______ ... .___  ,____ .___ a jucătorilor respectivi la o com
petiție internațională, in compa
nia celor mai valoroși reprezentanți ai tenisului de masă 
juvenil din Bulgaria. Cehoslovacia. R.D. Germană. Polonia. Ungaria șl Uniunea Sovietică. 
Sportivii noștri au fost asistați 
de antrenorii Mihai Bledea si 
Doina Badi.

TOKIO, 8 (Agerpres). In capi
tala Japoniei au început întrece
rile „Cupei Mondiale" la volei feminin, competiție care reunește cele mai bune opt echipe din 
lume. Iată rezultatele inregis’ia- te in prima zi: V.R.S.S. — coreea de Sud. 3—0 (12. 13, 3); Ja
ponia — canada 3—1 (—13, 6. 11. 
8): Cuba — Peru 3—0 (8. 2 a>• R.P. Chineză — >• — —----" -3—0 (9.
• Rezultate Înregistrate primul tur al cupelor europene de volei feminin
Cupa Campionilor Europeni : Eqzacibasi Istanbul — CJD 

Feuerbach 1—3 ; R.C. Paris — 
Uppsala 3—0 ; Avero Sneek — Lelxoes 3—0 ; Ionikos Atena — 

; Stal Biel-

1. 5). R. D. Germană

fn

stop cadru „PROFESORUL" CAILOR-PUTERE
eforturile specialiștilor din 
unitate, pentru realizarea de 
noi instalații, în special în 
domeniul sudurii automate, 
menite să asigure sporirea mai 
accentuată a productivității 
muncii și creșterea calității
produselor. , 

La plecare,
Nicolae Ceaușescu a fost în
conjurat cu multă căldură de 
muncitorii ,și specialiștii din 
această citadelă muncitorească, 
cu vechi tradiții revolutionarc, 
care, prin cuvinte 
izvorîte din adincul 
și-au exprimat satisfacția de a 
se reintilni cu cel mai iubit 
fiu al poporului. acum, in 
preajma forumului comunis^ 
iilor români, angajindu-se șă 
muncească și mai bine in vi
itor, să traducă în fapte in
dicațiile primite, să-și aduc» 
întreaga contribuție Ia dez
voltarea întreprinderii lor,, la 
propășirea României, socialiste.

Problemele de bază ale 
sporirii și diversificării pro
ducției, ale calității și compe
titivității s-aii situat în 
trai dialogului purtat 
seeretarul general al i
dului cu colectivul 
TREPRINDERII DE '
FECȚII ȘI TRICOTAJE, 
de fiecare dată cînd s-a in- 
iîlnit cu oamenii muncii de la 
această unitate reprezentativă 
* industriei noastre ușoare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat cu deosebită 
bucurie, cu manifestări de 
puternic entuziasm.

Pe parcursul vizitării unor 
importante sectoare productive, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost înfățișate pe larg 
preocupările specialiștilor, ale 
întregului colectiv pe linia 
menținerii unui nivel calitativ 
ridicat al produselor, înnoirii 
și diversificării confecțiilor, la 
nivelul cerințelor 
lor beneficiarilor 
de peste hotare.

In continuare, 
Nicolae Ceaușescu

tovarășul

calde, 
inimii.

cen-. 
de 

parti- 
IN- 

CON- 
Ca

șl exigențe- 
din tară șl

$

urările § 
parii- | 

e cu &

S

tovarășu! 
_ ----- „----- a vizitat

INSTITUTUL DE CERCETARE 
științifica. inginerie 
TEHNOLOGICA ȘT PROIEC
TARE PENTRU SECTOARELE 
CALDE ȘI METALURGIE.

Desfășurîndu-si activitatea 
după un program coordonat 

comitetul Național pentru 
Știință $] Tehnologie, sub 
directa îndrumare a tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, institutul a 
pus Ia punct in ultima pe
rioadă o serie de tehnologii de 
virf, în special în domeniul 
sectoarelor calde. a realizat 
în atelierele proprii utilaje sl 
instalații, repere și piese de 
•nare complexitate tehnică, 
care au înlocuit cu succes 
produse._ simi'are de import.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
apreciind realizările obținute, 
a cerut ca institutul, pe baza 
experienței dobîndite, să se 
implice mai mult în moder
nizarea sectoarelor calde prin 
realizarea de tehnologii și u- 
tijaje pentru turnătorii, forje 
și tratamente termice Ia cel 
mai înalt nivel.

Vizita în Capitală a 
secretarului general al ' parti
dului a continuat la INSTITU
TUL DE CERCETARE ȘTIIN
ȚIFICA ȘI INGINERIE TEII- ____ ___ ...... .
NOLOGICA PENTRU , CON,- -pentru, noua vizită efectuată § 
STRUCTIA DE MAȘINI.- -. , și, au exprimat angajamentul §

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ferm al comuniștilor, ăl tîi- 5 
turor oamenilor murtcii .de 

.acționa cu toată răspundercii, § 
. în spirit Revoluționar, pentru $ 

înfăptuirea neabătută a indică- § 
(iilor primite .țu aCeșt prilej: s- 
a sarcinilor dc plan pe anul =5 
în curseși. pe întțegjj^®incjna1fȘ 
de a iiilimpina cu noi șj toi 
mai mari succese cel "de-al S? 

. XlV-lea Congres al 'Partidului Ș 
"- Comunist Român. ' §

I

O dată cu noul titlu de cam
pion mondial la F-l, francezul' 
Alain Prost a intrat definitiv printre legendele, mereu frumoa
se, ale automobilismului. Nu-, 
mără acum 3 cununi sțtpreme 
(precedentele în '85 șl '86). ega- 
lînd predecesori iluștri, precum Jack' Brabham (’58. ’6ă. ’66), 
Jackie Stewart . (’69, >71. ’73). 
Niki Lauda (’7,5. 77, '84), Nelson 
Piquet (’81. '83. .’87,). Anul acesta tnsă. succesul a fost mult 
mal greu de obținut. In primul 
rînd pentru că Prost n-a avut In coechipierul său de- la McLa
ren. Ayrton Senna, un coleg și. 
implicit, un ajutor pe pistă șl tn afara ei. Mai mult, lupta din
tre cel do! protagoniști s-a dat. 
adesea, .la baionetă", așa cum s-a sugerat In 
prea puțin loială, a automobi
lismului. Prost a acuzat Chiar 
pe tehnicienii săi. același cu ăl 
iul Senna (?!), de a-I fi favorizat. neregulamentar, ne aceștia' din urmă (la 6 septembrie; lai 
sfîrșitul Marelui Premiu al Italiei, Prost afirma că echipa tehnică a „băgat" 20 de cal-pytere 
tn plus în motorul sud-ameri- eanutuil). tn consecință. frică 
Înainte de momentul atribuirii 
titlului, pilotul francez a anunțat ruptura cu McLaren tn favoarea firmei italiene Ferrari. 
Iar de la anunțarea divorțului, a „mers" lejer, la Escorll (In Portugalia) și la Jerez (tn Spania), 
la adăpostul punctelor deja ob
ținute șl. deși n-a cîștigat In Japonia, a urcat definitiv pe 
treapta cuvenită campionului lumii, Ayrton Senna fiind des
calificat din cauza unei de
pășiri „sinucigașe" — s-a spus — care a periclitat grav atît viața 6a. cit șt pe a... iui Prost!

Că Alain se numără deja prin
tre cel mai buni piloțl al tuturor timpurilor e clar: deține re
cordul victoriilor tn mari premii (39) si pe al numărului de punc
te (592,5), plerzînd. tn plus, de două ori. la mustață, titlul mondial. in 1983 și 1988. Cum va Îm
plini 35 de ani Ia 24 februarie 
viitor (este căsătorit, are un fiu 
de 8 ani). „Profesorul" — asa-1

supranumesc colegii șl apropia- 
țli — are toate șansele să corecteze serios aceste recorduri. Șl 
să le facă aproape imposibil de 
egalat în viitor, în ciuda ori
căror progrese pe care bolizii 
de Formula 1 le vor înregistra 
tn mod obligatoriu.

Radu TiMOFTE

o — u , 1UUIKUS

Mladost Zagreb 3—0;__ ____sko Bla'a — Dinamo Tirana 1—3: Temse Dames — Medina 2—3 ; AEL Limassol — vasas Buda
pesta 0—3; UF Holte — Adscre- 
en Kyle 3—0; Montana Lucerna — VC Londra 3—0:

Cupa Cupelor : KFUM Oslo — Telegas Viena 3—0; Pezoporikos 
Larnaca — VC Bonneweg 1—3 ; 
Tongeren — Estrelas Avenida 
3—0 : Uni Basel — Paloma Bra- nik 3—2 ;

Cupa Confederației Europene : 
TSC Berlin — Panathinalkos 
Atena 3—1 ; Olympias Nicosia — Akademik Varna 0—3; Bayern Lohhof — Radnicki Belgrad 3—1: 
Gunes Sigorta — CV Tenerife 
3—0; Steaua Roșie Belgrad — Orbita Zaporoje 0—3 : Wustenrot 
Salzburg — Emlaban Ankara 0—3; Espanol Barcelona — Eli
te Geneva 1—3; Akademik So
fia — Zaon Atena 3—0: Kardavo Kortrijk — VC Schwerte 1—3 ; 
Longa Lictenwoorde — Alba Vo
lan Szekesfehervar 3—1.

I

lumea. mereu 
a automobi- CAMPIONATUL Austriei con

tinuă sub semnul unor mari sur
prize. După' 18 etape, pe primele 
două locuri se află F.C. Austria 
Vieția și F.C. Tirol — ambele cu cite 27 de puncte. F.C. Tirol, e- 
chipa antrenată de Ernst Happcl, 
a suferit prima înfrîngere în a- 
ccst sezon, în fața Iul Wiener 
Sport-Club, care a cîștigat cu 
1—0, prin golul marcat de Gret- 
schnig. Alte două rezultate puțin 
scontate : Rapid Viena — F.C. 
Austria 5—2 și Admira Waeker 
— Grazer A.K. 5—0. Rodax (Ad
mira) a Înscris două goluri, a- 
vînd acum la activ 22 de puncte. 
Alte rezultate : Steyr Salzburg 1—2, Sturm 
Krems 0—0, 
?—1.

- Austria 
Graz — 

St. Polten — Vienna
DERBYUL scoțian a programat. 

In etapa a 12-a. meciul dintre 
Glasgow Rangers șl Celtic Glas
gow, încheiat cu victoria lui 
Rangers cu 1—0, aceasta trecînd 
In fruntea clasamentului, cu 15 
p, urmată de Aberdeen, 1—1 cu 
F.C. Dundee, în deplasare, tot cu 15 p, dar cu un golaveraj Infe
rior. Alte rezultate : Dunferm
line — Dundee United 1—1, Hi
bernians — Midlothian 1—1, St. 
Mirren — Motherwell 2—2.
“Belgia (et. 11). F.C. Malines 

— Anderlecht 0—0, Gand — Lo- 
keren 0—0, F.C. Bruges — Anvers 0—2, Lierse — Waregem 2—0, 
Beveren — Liăge 2—1, standard

Llăge — St, Trond 2—1. Courtral
— Cefele Bruges 0—3, Charleroi
— Beerschot 4—0. In clasament : Anderlecht 19 p, F.C. Malines 
17 p, Cercle Bruges, F.C. Bruges 
șl Anvers cu cite 15 p.

MECIURILE din etapa a 
a campionatului Bulgariei : 
nomoreț Burgas — Sliven 
Lokomotiv Gorna Oreahovița — Botev Vrața 2—0, Lokomotiv 
Plovdiv — Sredeț Sofia 2—2, 
nav Ruse — Trakia Plovdiv 
Pirin Blagogvgrad — Slavia 
fia 0—0, Lokomotiv Sofia — 
Tirnovo 4—2, Vitoșa Sofia — 
roe Stara Zagora 2—1 ment continuă să conducă Sredeț 
20 p, urmată de Cernomoreț și 
Slavia, cu cite 15 p.

LA YAOUNDE, in meci retur 
pentru semifinalele Cupei Cam
pionilor Africii echipa locală 
Tonnerre a terminat la egalitate 
2—2 (0—0) cu Raja Casablanca.

învingători în primul joc 
2—0, .............. " ------
s-au țiel.

IN tn Kuweit, selecționata 
a terminat la egalitate, 
(0—1), cu formația Iranului.

12-a Cer- 
3—0.

Du-
1—0.
So- 
Etlr 
Be- 

In clasa-

_  : cu 
fotbaliștii din Casablanca 
calificat în finala competi-
TURNEUL ce se desfășoară Guineei 

1—1 
___ ______ tn 

ziuă "a doua, irak — Iran 0—0.
1N CAMPIONATUL European 

pentru juniori, la Istanbul, echipele Turciei și Ungariei au ter
minat la egalitate : 0—0.

TURNEUL FINAL AL DACIADEI LA BOX
(Urmare din pag. 1) rajul deosebit demonstrat de 

tînărul de 19 ani Daniel Lingu- 
rici (Pandurii Tg. Jiu) nu a 
fost suficient pentru a-1 depă
și pe 
Mihai 
rești). 
butat 
al... campionului, după 
însă, tehnica superioară a lui 
Vasilache și-a spus cuvintul : 
Lingurici a recepționat în pli
nă figură 99% din directele 
adversarului, cedînd prin aban
don cu puțin înainte de finalul 
meciului.

Boxerii de categorie musca 
ne-au oferit cele mai frumoa
so meciuri în gala de seară, 
Nicolae Aliută (Steaua) a pri
mit o replică viguroasă din 
partea lui Ovidiu Dragomir 
(Prahova Ploiești), care și-a a- 
părat șansele cu o ambiție deo
sebită. Cu un bagaj de cunoș
tințe tehnice mai bogat, .Aliu- 
ță a punctat mai mult și mai 
clar, obținînd decizia la punc
te. „Puncheurii" categoriei, 
Zollan Lunca (C.S.M. Reșița) 
și Florin Manea (Autobuzul 
București) au obținut aplau
zele spectatorilor prin încercă
rile lor de a se face... fc.o. Nu 
a reușit. însă, nici unul, reși- 
țeanul primind decizia pe me
rit pentru plusul de puncte oe 
care l-a acumulat.

movistului Rudei Obreja. în 
drumul acestuia spre un nou 
titlu de campion.

O mare dezamăgire pentru 
antrenorul dinamovist Teodor 
Niculescu : comportarea elevu
lui său Vasile Damian, unul 
dintre marii favoriti la cate
goria semigrea. Departe de o 
formă care să justifice spe
ranțele puse în el, Damian și-a 
deziluzionat suporterii, cedînd 
în fața Iui Viorel Neagu (C.S. 
Brăila). Deși dezavantajat de 
alonja adversarului său, Neagu 
a găsit mai ușor soluția de a 
puncta cu precizie și eficacita
te. obtinind o meritată victo
rie și prin aceasta anunțîn- 
du-se ca pretendent cu șanse 
apreciabile la titlu. Damian, de 
calitățile Căruia s-au legat 
multe dintre speranțele antre
norilor de la club și de la lot. 
ne-a dezamăgit din nou. Cu-

■ TEHNICE -------------------

§ dc-acum, că Savu domina dis- 
pută și că va cîstiga înainte 

§ de limită, ceea oe s-a și în- 
§ tîmplat. în ultimul minut al 
— primei reprize, arbitrul a dic

tat abandonul lui Buș.
Meciul categoriei a avut loc 

între doi foști components ai 
lotului național Vasile Citea 
(Nicolina Iași) și Mircea David 
(Muscelul). Ambii se cunoșteau 
foarte bine și disputa lor a 
fost dură, dar dusă sub semnul 
unor frumoase cunoștințe teh
nice. Citea a acționat mat calm. 
Si a lovit mult mal clar, iar 

mai 
au 
lui

9
S

. - ------nilor de plan, de condițiile lor § 
de muncă și viată. Tovarășului S; 
Nicolae Ceaușescu i-au fost 5 
adresate cu acest prilej cele țS 
mai calde mulțumiri pentru § 
grija permanentă pe care o 
acordă dezvoltării întreprinde- § 
rilor, îmbunătățirii condițiilor 
de muncă și de viață ale oa- § 
menilor muncii. &

Cadrele de conducere ale țț 
unităților vizitate au adresat S; 
secretarului general a! parii- S 
dului cele mai vii mulțumiri &

David a „mimat" că are 
des inițiativa. Judecătorii 
apreciat însă eficacitatea .... 
Vasile Citea care ni se pare 
singureii „mijlociu mic" in sta
re să-i pună probleme dina-
-------------------  REZULTATE

campionul „semigreilor" 
Vasilache (IMG Bucu- 
Partida celor doi a de- 
surprinzător. cu un k.d. 

care.

STRUCTIA DE MASINL.- .. •, , si, au exprimat u„e.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ferm al comuniștilor, ,

a fost informai rtă eforturile turor oamenilor muncii de
colectivului- de" specialiști ați 
fost și sînt concentrate în .pț.od 
deosebit în' vederea ’ ’Hîăfîzarii 
sarcinilor, din programele prio- 
ri*are sî.-snpeiale. — io domcș 
niite energetic, nuclear, au
tomatizării- și '-robollzăriV con- 
sțrucțiiioț-. auto, navale și aer 
riene, de’ mașini agricole, mo
toare termice și altele.

Obreja 
Miclea 
(AEM

Mijlocie mică : 
(Dinamo) b.ab. 2 
(Met. Plopeni), R. ____
Tim.) b.ab. 1 Ad. Buș (Motorul 
Arad), E. Constantinescu (Voința 
ASA Buzău) b.p. S. Alvădanei (Metalurgistul' SadU)), V. Citea 
(Nicolina Iași) b.p. M. David.-; (Muscelul) ; semigrea : V. Neagu 
(C.S. Brăila) b.p. V. 'Damian (Di
namo), Gh. Porfir (U.M. Tim.) 
b.p. V. Eh'^S’cif; (Met. Plbpeni), 
M. Ștefari' (Steăuăj ’b.p. 'I. Mi
hai (U.M. Tim.)’, M.’ Vasilache
(IMG Buc.) ’b.ab. 3 ‘p. Lingurici 
(Pandurii’ Tg." Jiu) -'^supergrea G. Tentea (CȘM ' Clțij-'Na’pdca) 
b.ab. 1 V. rotiescti (Prahova A.S.A. Pldlești), St. Birleanu 
(Met. Hunedoara) b.k'io. 2 P. Go- 
lumbeanu-'(Timpuri Noi Buc.), 
muscă : -N. Aliută (Steaua) b. p. 
O. Dragomir (Prahova Ploiești), C. Bîtcă, (Progrpsqi pră.ila) . b. 
ab- 2. T. . Enc. (CÎ R .Crăiova); . ■ .
Z.' Lunca .(CSM- Reșița). b. p,. El; . Petre. (Metalul Bocșa).

.j: "A? ■"'îN *5 • v •

R. 
Ad. 

Savu
Manea (Autobuzul Buc.), P. Pa
raschiv (Rapid) b. p. M. ’ Vișan (Oțelul Tirgoviște) ; pană : N.
Talpoș (Dinamo) b. p. L. Vasile 
(Victoria Buc.), L. Dorortei 
(Prahova Ploiești) b. p. G. Opri- 
șor (Voința Craiova), O. Stoica 
(Constructorul Buc.) b. p. C. Oprea (Metalul Rm. V.îlcea), V. 
Ti vă dar (VOința Satu Mare) b. 
p. V. Nisțor (Foresta Fălticeni) ; 
ușoară : V. Mihăilă (Steaua) b. 
p. R. Mărcoci (Steagul Roșu Bra
șov). I. Constantin (Vagonul Ca
racal)’ b. p. D- Gheraslm (CSM 
Borzeștlj’ V. IWorovan (Carbo-

■ chim ClUj-Napoca) b. ab. 2 
ScliulRtr (Automecanica Mcdi-. 
aș). lt. Szilagi (UNIO Satu Mare) 
b. p. B. Mellflte ICS Botoșani) ; 
supergrea : T. Pir joi (Victoria
București) b. k. o. 1 G. Manola- 
che (FEPA 74 Bîrlad), A. Tiucă 
(Tractorul Brașov) b. ab. 3 P.

F.

■; A

care l-a acumulat, după un 
meci curat în care arbitrul din 
ring, Ion Damian, a fost... un 
simplu spectator. Felicitări 
spOrtivulul Marin Vișan 'Oțe
lul Tirgoviște) care, la 33 de 
ani, ne-a oferit două reprize 
frumoase si echilibrate in com
pania tînărului de 19 ani Pe- 
trică Paraschiv (Rapid). unul 
dintre capdidații eu pretenții 
la titlu. .Cum era de așteptat, 
Paraschiv a învins la Piinctg,


