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VIBRANT OMAGIU CONDUCĂTORULUI IUBIT, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU» »

CONDIȚII MINUNATE DE FORMARE 
Șl AFIRMARE-ȘI IN PLAN SPORTIV—

A CELEI MAI TINERE GENERAȚII

GARANȚIA MARILOR 
NOASTRE IZBÎNZ1

Am ascultat cu deosebiți a- 
tenție Raportul prezentat de 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului 
fi îmi exprim deplina adeziu
ne. ahturi de toți cei ce tră
iesc și muncesc in patria noas
tră, la bogatul conținut de idei 
al documentelor adoptate, pe 
baza Raportului, de marele fo
rum al comuniștilor.

Asemenea întregului popor, 
toți sportivii României socia
liste tint pe deplin conștienți 
că marile izbtnzi din cea mai 
glorioasă și mai fertilă epoci 
din istoria țării sint roadele 
clarviziunii și modului științi
fic in care sint conduse desti

ning A5TAFEI 
campioană mondială 

universitară, 
campioană europeană
(Continuare în pag. 2-3)

PENTRU CONTINUA CREȘTERE
A GLORIEI SPORTIVE A PATRIEI

Am trăit, aidoma întregului 
nostru popor, atmosfere de 
înaltă sărbătoare fi de vi
brantă emulație patriotică 
generate de magistralul Ra
port prezentat de torardsul 
NICOLAE CEAUSESCU in ca
drul Congresului al XIV-lea al 
partidului, de lucrările ți do
cumentele marelui forum al 
comuniștilor, de emoționantul 
moment ai realegerii tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in func- 
fia supremă, de secretar gene
ral al partidului, unanimă op
țiune a comuniștilor, a intregii 
noastre națiuni, chezășie sigu
ră a propășirii patriei noastre 
pe drumul lumtnos al edificării 
socialismului și comunismului.

Puternic impresionat, ca ori
care alt cetățean ăl patriei 
noastre, de salba mărețelor 
succese înregistrate in deveni
rea continui a României so
cialiste in cei aproape 25 de 
ani de cină în fruntea parti

dului și-a țării se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de cti
toriile și citadelele industriale, 
de avintul impetuos al agri
culturii, de avintul ți înflo
rirea, sub directa îndrumare a 
tovarășei Elena Ceaușescu. a 
invățămintului, științei și cul
turii, și exemplar mobilizat să 
nu precupețesc nici un efort 
pentru ă sluji, prin munca 
mea, prin activitatea mea 
sportivi, continua creștere a 
prestigiului de care se bucură 
România astăzi in lume, mă 
angajez plenar și solemn, așa 
cum se angajează toți sporti
vii noștri, toți antrenorii, teh
nicienii și intregul activ ăl 
mișcării sportive, să fac tot

Nicw'VLAO
campion olimpic ți. mondial

. (Continuare în pag. 2-3)

pionieresc „TotSalutul _ ____
înainte !“ este folosit astăzi de 
peste 2,5 milioane de copii din 
țara noastră. Deviză rostită 
cu entuziasm, gravitate și în
credere de purtătorii cravatei 
roșii cu tricolor, simbolul a- 
partenenței lor la un crez re
voluționar, la un ideal de 
viață și de muncă. Sint viito
rii constructori ai comunismu
lui, care, în mileniul următor, 
vor da noi dimensiuni realită
ților României socialiste. 
.Avem răspunderea și îndato
rirea — spunea tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU,
secretarul general al partidului 
—, așa cum au făcut-o de-a lun
gul secolelor străbunii noștri, să 
păstrăm și să dezvoltăm fiin
ța poporului român. Tot ceea 
ee realizăm nu va avea nici 
un sens dacă nu s-ar asigura 
vigoarea și tinerețea națiu- 

primăvara 
Ei repre- 
Elocventă, 
generoasă 

purtăto- 

nii. Copiii sint 
poporului nostru, 
ztntă comunismul", 
cuprinzătoare și 
apreciere Ia adresa 
rilor cravatei roșii cu tricolor, 
generația mereu tinără a 
patriei noastre.

Cercuri pionierești de crea
ție tehnică, cercuri științifice, 
aparatură modernă... Dar, 
„lumea copiilor" nu stă toată 
ziua aplecată, bunăoară, asu- Nicolae Ceaușescu 
pra minunilor cu crista- ........................... "
le lichide. Există și i„l. 
nuni cu cristale solide, pe 
care patina și pucul au început 
—. încă de pe acum — să a-

revoluțio- 
ploniereas- 

un alt pri- 
noștru sti- 

to^arășul 
— trebuie 
vie, astfel

cu 
plăcere și bucurie la toate 
manifestările ce le sint des- 

— . încă de pe acum — să a- linage și in rîndul cărora ex-,
lunede, să fulgere spr£ Jl- cursiile, jocifrile, sporturile,
nalele noii etape de iarnă a 
Daciadei. Există, vrem să 
spunem, sportul pionieresc, 
poate cea mai cuprinzătoare

activitate de masă, cu acea 
„Divizie candoare", reprezen
tată — în sportul de perfor
manță — prin 15 cluburi spor
tive școlare pionierești : la 
Bistrița-Năsăud, Galați, Pitești, 
Bacău, Lupeni, Ploiești, Fă
găraș, Brașov, Bălan, Iași, 
CIuj-Napoca, Craiova, Pia
tra. „N^amț,'Constanța, ’Oradea. 
Se prăctică InOtiiI, gimnastica, 
judo, schiul etc. Și se practi
că cu rezultate notabile. de 
vreme ce purtători ai cravatei 
roșii cu tricolor au fost — ca 
să dăm cîteva exemple mai 
apropiate în timp — Paula 
Ivan, Daniela Silivaș, Tamara 
Costache, Nicu Vlad ș.a.

Argumentele copilăriei fe
ricite în România „Epocii de 
aur" le aflăm pretutindeni, 
fiindcă pretutindeni în țară 
s-au construit și se constru
iesc creșe, grădinițe, cămine, 
școli, stadioane, terenuri de 
joacă pentru cei mici — baza 
materială necesară desfășurării 
unui amplu și științific proces e- 
ducațional, în cadrul căruia 
copiii sint formați în spiritul 
dragostei de muncă și viață, 
al patriotismului 
nar. „Activitatea 
că — sublinia, cu 
lej, conducătorul 
mat și iubit,

să fie interesantă, 
mi- incit copiii să participe

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)

LA iNÂLJIMEA VREMURILOR PE CARE LE TRĂIM
Pe meleagurile Maramureșu

lui, județ cu rădăcini adinei in 
istoria milenară a patriei noas
tre, reinvestirea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU cu cea 
mai înaltă răspundere in frun
tea gloriosului nostru vartid a 
fost primită cu vie satisfacție, 
cu entuziasm. Alături de în
treaga populație a județului, 
activul mișcării sportive din 
acest colț de țară apreciază in 
mod deosebit realegerea celui 
mai bun fiu al patriei noastre 
în funcția de secretar general 
al Partidului. Noi știm că in
tre mărețele împliniri de edi
ficare a socialismului cu po
porul și pentru popor se în
scrie și dezvoltarea fără prece
dent a mișcării sportive din 
țara noastră.

Maramureșenii, in anii „E-

pocii Nicolae Ceaușescu", au 
făcut mari pași înainte pe li
nia dezvoltării exercițiului fi
zic și sportului, in orașele și 
comunele județului s-au con
struit excelente baze sportive 
(săli de sport, bazine, terenuri 
pentru diferite discipline, 
locuri de agrement, piste de 
schi ș.a.); numai în acest an 
in întrecerile Daciadei au fost 
angrenați circa 213.000 de ti
neri și adulți; in județ există 
patru secții de nivel olimpic, 
cinci de nivel internațional și 
52 de nivel național; aici a luat 
naștere clubul fanion care a

l
Vasile POP

președinte al C.J.E.F.S.
Maramureș

(Continuare în pag. 2-3)
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La Brașov, finalele la gimnastică ritmica

EXAMENUL „SCHIMBULUI DE MIINE7/

A FOST ABSOLVIT CU BINE
La sfîrșitul săptămînii tre

cute, în Sala Sporturilor din 
Brașov, au avut loc finalele 
competiției naționale Daciada 
la gimnastică ritmică, catego
riile a IV-a șl a IlI-a de cla- 

a fost 
talente pe

sificare. Altfel spus, 
concursul tinerelor

ATLETISMUL, INTRE BILANȚUL REMARCABIL AL ANULUI 1989 
ȘL CEI CARE SE MULȚUMESC CU PUȚIN••• >

[1

■ rcazrzv.'Az răspunl
® Interlocutor, secretarul F.R.A., 

Alexandru Paraschivescu

care Daciada le ridică și le o- 
feră posibilități- de afirma
re și consacrare. Numărul 
mare de participante — 114 la 
categoria a IV-a și 60 la ca
tegoria a III-a — din aproape 
20 de cluburi și asociații spor
tive, a făcut programul dens, 
un „maraton" al grației, fru
museții și tinereții. La buna 
desfășurare au contribuit 
C.J.E.F.S. Brașov, A.B.S.-ul 
local și, nu în ultimul rînd, 
Trustul de Antrepriză Genera
lă și Construcții Montaj, care, 
printr-o pilduitoare simbioză 
cu C.S.Ș. Brașovia, a obținut 
șl primul titlu de campioană 
pe echipe a Daciadei la cate
goria a IV-a, sub noua denu
mire C.S.S. Brașovia — Con-

strucții. Cele două specialiste, 
profesoarele Carmen Stoica 
și Livia Brebenaru, asigură 
selecția și instruirea, iar 

asigură condiții 
și mai mari, 

asupra cărora 
sală, cămin,

T.A.G.C.M. 
(există gînduri 
și mai frumoase, 
vom reveni) de 
școală ș.a.

Mai subliniem 
misiei de specialitate 
ședință : Viorica
din cadrul F.R.G. de a fi or
ganizat, 
lui, cu 
noarele, 
tivitate 
tățile ce s-au desprins la C.M. 
șl C.E. din acest an (referent: 
Maria Girbă). Expunerea a 
fost precedată de vizionarea 
casetelor cu evoluțiile celor 
mai bune gimnaste pe plan 
mondial și european, cu dez
bateri și exemplificări asupra 
modului cum trebuie efectuat 
arbitrajul.

inițiativa Co- 
(pre- 

Moceani)

în preziua concursu- 
arbitrele și antre- 

un curs practic, o ac- 
metodică despre nou-

Elena DOBINCA

(Continuare in pag. 2—3)
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Anul 1989, primul dintr-un 
nou ciclu olimpic, a adus atle
tismului românesc un bilanț 
remarcabil : 88 .ie medalii ob
ținute in mari și prestigioase 
competiții internaționale, cn 
mult peste obiectivele stabilite 
inițial de către forul de re
sort. Pornind de la aceste 
realizări, ne-am adresat se
cretarului responsabil al fede
rației, Alexandru Paraschives
cu. acum, la încheierea sezo
nului, eind, pe lingi concluziile 
de rigoare, se alcătuiesc planu
rile de pregătire pentru viito
rul apropiat.

Deci, tovarășe secretar fe
deral, ee au însemnat, de fapt, 
aceste medalii, ce reprezin
tă ele, dincolo de strălucirea 
și numărul lor ?

„In primul rînd, cred eu, re
confirmarea (dacă mai era 
nevoie) a școlii atletice fe
minine românești. Și dacă 
în ultimii ani succesele noas
tre se relevau cu deosebire 
prin clasări superioare în di
ferite probe individuale, ca 
să spunem așa, cum ar fi suc
cesele repetate ale Maricicăi 
Puică, Doinei Melinte, Paulei 
Ivan, Ia J.O., C.M., C.E., „Ma
rele Premiu IAAF—Mobil", în 
cursele de semifond și fond, pe 
teren acoperit sau in aer liber, 
la acest an am putut dovedi, 

prin intermediul „Cupei 
Europei", că promovarea echi
pei reprezentative în gru
pa A n-a fost întîmplătoare, 
frumoasa comportare în fi
nala de la Gateshead (Anglia) 
— locul 5 în compania elitei 
atletismului european — con
stituind un argument de 
necontrazis al valorii ac
tuale, exprimată, de această 
dată, prin intermediul echipei. 
Apoi, să nu uităm, succesele 
acestui an le-am repurtat in 
principalele competiții inter
naționale : la C.M. (1 aur, 1 
argint, 1 bronz) și C.E. de sală

Întreceri entuziaste

ÎN SPORTUL JUVENIL MEHEDINȚEAN
în această perioadă de mare 

avint patriotic și revoluționar, 
într-o atmosferă de entu
ziasm au avut loc, în munici
piul Drobeta-Turnu Severin, 
ample întreceri sportive. 
Iată cîștigătorii acestora:
handbal seniori — Mecanica 
(f), Unirea (m), iar la școli ge
nerale — Șc. nr. 6 (f) și nr. 1 

(3 aur, 1 bronz), apoi, în aer 
liber, la C.E. de juniori (1 aur, 
3 argint), J.M.U. (4 aur, 2 ar
gint), Cupa Europei (gr. A — 
loc 5 și gr. C la heptatlon — 
loc 1), Concursul Prietenia (4 
aur, 3 argint, 4 bronz), Cam
pionatele Balcanice (seniori 
— 14 aur, 1 argint, 7 bronz ; 
juniori — 18 aur, 12 argint, 8 
bronz)".

Un bilanț evident pozitiv, 
eare atestă grăitor efortul de-

Pau! SLĂVESCU

(Continuare in pag. 2—3)

(m) ; la minifotbal — Șc. gen. 
6; la înot: Irina Arbănas, 
Vlad Bălăci (categoria 7—10 
ani), Sanda Ciocșani, Marian 
Nadu (11—14 ani), Beatrix 
Lascu și Octavian Harșani 
(15—19 ani).

Alexandru RUSU

(Continuare in pag. 2—3)

In ziua a doua din etapa a opta la hochei - A1

VICTORII PE TOATĂ LINIA ALE OASPEȚILOR
DINAMO — SPORT CLUB 

MIERCUREA ClUC 3—5 (1—1, 
2—3, 0—1). In ciuda scorului 
final, partida de pe Patinoarul 
„23 August" din Capitală a fost 
deosebit de echilibrată, gazdele 
depunînd eforturi serioase pen
tru obținerea unui rezultat fa
vorabil. Per ansamblu însă, ni
velul tehnico-tactic al disputei 
a lăsat de dorit, minute în șir 
jucîndu-se la întîmplare, cu 
multe pase greșite. In debutul 
partidei oaspeții au două bune 
ocazii, rezolvate, însă, de Hu- 
țan, pentru ca, în min. 6 Po- 
găceanu să reia în poartă o 
pasă — din spate — a lui 
Lukacs, deschizînd scorul pen
tru Dinamo. Egalarea survine 
în min. 19, cînd Gerczuj, ve
nit în viteză, trimite în plasă 
pucul pasat „la întîlnire" de 
Baricz. Nu trec decît 23 de se
cunde de la reluare și I. Po- 
povici șutează puternic, fără 
preluare, făcînd imposibilă in
tervenția lui Bartha (2—1). Rit
mul de joc se iuțește în această 
a doua repriză și, ca urmare, 
apar tot mai numeroase ocazii 
de gol, la ambele porți, alte 

patru fiind fructificate: în min. 
23, Baricz înscrie după o bară 
a lui Bejan (2—2); Pisâru reia 
din aer (min. 25) un puc „țo
păit" (3—2); K. Antal speculea
ză o greșeală a fundașului di- 
namovist Salamon în propria 
treime, restabilind din nou e- 
galitatea pe tabela de marcaj 
(3—3), pentru ca în min. 40. 
Bejan să primească o pasă ex
celentă de la Miklos, pătrun
derea sa fiind finalizată spec
taculos (3—4). In ultima repri
ză, după ce scapă fără... ur
mări pe tabelă dintr-un forcing 
al celor de la Sport Club. în
lesnit de o eliminare de 5 mi
nute a lui Pisăru, bucureștenil 
au permanent inițiativa, iocul 
desf ășurîndu-se cn precădere 
in treimea harghiteană, însă 
situațiile lui I. Popovici (min. 
50), Lukacs (min. 52), Pisăru 
și D. Popovici (min. 54) sînt 
irosite. In schimb, la o supe
rioritate numerică. Gereb îl 
„găsește" excelent pe Gerczuj,

Andi VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)



VIBRANT OMAGIU
TOVARĂȘULUIT

CONDUCĂTORULUI IUBIT, 
NICOLAE CEAUSESCU

PENTRU CREȘTEREA

LA VOLEI MASCULIN, FAVORITELE S-A

GIMNASTICA ROMÂNEASCĂ VA CONTINUA
ȘIRUL SUCCESELOR DE PÎNĂ ACUM

Asemenea tuturor oamenilor 
muncii din tara noastră, am 
urmărit și eu cu cel mai mare 
interes lucrările Congresului al 
XIV-lea al partidului, eveni
ment epocal in istoria milena
ră și, în mod deosebit, in isto
ria modernă a României, in 
activitatea mișcării muncito- 
rești-revoluționare și a parti
dului "nostru, în întreaga dez
voltare economico-s'ocială a 
patriei pe drumul comunismu
lui. Rein vestirea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCV, ma
rele ctitor al României mo
derne, in funcția supremă de 
secretar general al partidului, 
intr-o atmosferă , de nestăvili
tă ardoare patriotică, de vi
brant entuziasm revoluționar, 
adoptarea magistralului Ra
port prezentat de secretarul 
general al partidului și a altor 
documente de însemnătate ex
cepțională reprezintă temeiuri 
trainice de a socoti că marele 
forum al comuniștilor români 
va intra in istorie drept con
gresul marilor victorii socialis
te, al triumfului principiilor 
socialismului științific in trans
formarea revoluționară a pa
triei și al deplinei independente 
economice si politice a Româ
niei.

LA ÎNĂLȚIMEA VREMURILOR PE CARE LE TRĂIM
(Urmare din pag. 1)

reprezentat și reprezintă cu 
succes mișcarea sportivă din 
țara noastră la handbal, rugby, 
volei, popice și șah — C.S.M. 
Minaur Baia Mare.

Știm că Hotăririle adoptate 
de Congresul al XIV-lea al 
Partidului deschid o nouă 
perspectivă luminoasă dezvol-

GARANȚIA MARILOR
(Urmare din pag. 1)

nele patriei noastre. Tocmai 
de aceea, la fel ca toți oame
nii muncii, îmi exprim deose
bita satisfacție pentru rein- 
vestirea, la cel de-al XIV-lea 
Congres, a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în 
suprema funcție de secretar 
general al partidului, garanție 
a edificării cu succes a 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de 
înaintare a patriei noastre

EXAMENUL „SCHIMBULUI DE MllNE“

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Avem acum datoria patrioti
că de a transpune cit mai efi
cient in practică documentele 
programatice adoptate, de a 
munci cu sporită responsabili
tate, de a da viată minunate
lor planuri de construire a noii 
societăți. Mișcării sportive din 
patria noastră îi revin, se în
țelege, sarcini deosebit de im
portante in direcția ridicării 
necontenite a prestigiului in
ternațional al scumpei noastre 
patrii, de a reprezenta cu cin
ste culorile României socialis
te în cele mai mari și mai im
portante competiții. Ca pre
ședinte al federației de specia
litate, ne angajăm ih fața se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
de a ne pregăti și munci ast
fel incit gimnastele și gimnaș- 
tii noștri să continue șirul fru
moaselor succese repurtate în 
ultimii ani, socotind că numai 
in acest fel ne vom exprima 
totala noastră adeziune la is
toricele documente ale celui 
de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Nicolae VIERU 
președinte al Federației 
Române de Gimnastică

tării patriei noastre socialiste 
și implicit activității sportive 
de la noi. Ne angajăm să fim 
la înălțimea vremurilor pe 
care le trăim, să ridicăm con
tinuu ștacheta pregătirilor cu 
sportivii pe care ii depistăm și 
ii creștem, astfel incit aceștia, 
prin performanțele lor, să adu
că noi succese, glorie sportivă 
României socialiste.

NOASTRE IZBÎNZI
spre comunism, în deplină in
dependență și suveranitate.

Sint sportivă de performan
ță, dar în același timp și stu
dentă. In această dublă ipo
stază, îmi este clar că este de 
datoria mea să muncesc pen
tru a-mi desăvirși pregătirea 
pe ambele planuri. O voi face 
cu sîrguința de care este ca
pabil un tinăr al României so
cialiste, fiind conștientă că 
numai așa voi fi vrednică de a 
reprezenta cu cinste culorile 
scumpe ale țării mele in 
lume.

Anda Ciocoiu (de la C.S.Ș. 
Brașovia — Construcții), Filis 
Șerif șl Mihaela Tudorică 
(C.S.Ș. 1 Constanța), Oana He- 
rișanu (C.S.Ș. 7 Dinamo), Io- 
landa Belu (C.S.Ș. Petrolul 
Ploiești) ș.a. Pe lingă fru
moasele și promițătoarele 
evoluții ale unor gimnaste, am 
văzut însă și foarte multe 
ratări, ceea ce înseamnă pre
gătire modestă, atît în execu
tarea elementelor tehnice, cit 
și în mînuirea obiectelor. Tre
buie să facem precizarea că 
la categoria a IV-a s-a concu
rat — conform regulamentului 
— numai la trei obiecte (coar
dă, minge, panglică), iar la 
categoria a IV-a la patru o- 
biecte (coardă, cerc, minge și 
măciuci).

In concursul general, Ia 
individual compus titlurile 
de campioane ale Daciadei 
au fost cucerite, la categoria 
a IV-a. de brașoveanca Anca 
Pocan (antrenoare: Carmen 
Stoica), iar la categoria a 
III-a de constănțeanca Alina 
Voinea (antrenoare : Mirela 

risme Dacia 1300 șl excursii pes
te hotare. Reamintim că o ase
menea acțiune se impune nu nu
mai prin gama bogată a cîș- 
tigurilor susmenționate, ci și prin 
atractivitatea formulei tehnice, 
care prevede extragerea din urnă 
a nu mai puțin de 42 de nu
mere. în cadrul a 6 extrageri 
„independente'*, cu posibilitatea 
de a se cîștiga și cu numai 3 
numere din 8 și, respectiv, 6 
numere extrase. De precizat că, 
jucînd variante de 25 de lei („în
tregi" sau „fracționate"), se asi
gură accesul la toate extragerile 
și, implicit, la toate categoriile 
de cîștiguri. Frecventînd agen
țiile Loto—Pronosport din întrea

GLORIEI SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

ceea ce imi stă in putință pen
tru ca steagul tricolor al țării 
să fluture pe cele mai înalte 
catarge ale întrecerilor inter
naționale.

Vom valorifica astfel minu
natele condiții pe care partidul 
și statul nostru le-au pus 
la dispoziția sportivilor, 
vom răspunde astfel grijii 
părintești cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a înconjurat 
dintotdeauna mișcarea sporti
vă, ne vom achita astfel de 
importantele sarcini încredin
țate sportului, parte integranti 
din politica partidului, cadru 
propice formării omului nou. 
constructor activ și entuziast 
al socialismului, al visului de 
aur al omenirii, comunismul.

CAMPIOANA A 
PRIMA RESTANTĂ

Așadar, poloiștii campioni 
și-au adjudecat prima partidă 
din cadrul dublei întîlniri 
(restante) cu colegii lor de pe 
Bega: DINAMO — I. L. TIMI
ȘOARA 11—5 (4—1, 2—0 3—1, 
2—3). A fost un meci, în gene
ral, de bun nivel tehnic, me
ritul principal revenind, firește, 
dinamoviștilor, cei care, de alt
fel, au condus cu autoritate 
„ostilitățile", pe întreaga durată 
de joc. Elevii antrenorilor 
Dinu Popescu și Liviu Rădu- 
canu s-au distanțat la 4—0, 
chiar în primul „sfert", după 
ce golgeterul Vlad Hagiu des
chisese scorul încă din secunda 
24. Lederer a redus din han
dicap, în min. 6:44 (4—1), pen
tru ca apoi bucureștenii să 
ajungă la 9—1 (min. 20:06, gol 
al aceluiași Hagiu). Reconec- 
tați, întrucîtva, la ritmul par
tidei, timișorenii au înscris de 
trei ori consecutiv, dar nu au 
putut periclita realmente victo
ria campionilor, seria puncte
lor acestora fiind încheiată de 
frumosul gol al lui Viorel Șer- 
ban, din min. 26:20 (11—5). De 
remarcat că ultimele trei ba
loane oprite în plasa porții lui 
Sorin Diaconu (în bună formă.

Damian). Pe echipe, Ia ca
tegoria a IV-a pe primul loc 
s-a situat formația C.S.Ș. 
Brașovia — Constructorul Bra
șov, avînd în componență pe 
Laura Posca, Laura Ungurca- 
nu, Elena Lupu, Anda Ciocoiu 
și Anca Pocan, iar la catego
ria a III-a, C.S.Ș. 1 Constanța, 
cu Mădălina Vlăduță, Car
men Crăciun, Florentina Ispas, 
Consueia Haralambie. Antonela 
Frîncu și Alina Voinea.

Subliniem arbitrajul corect 
prestat de brigăzile de arbitre. 
Clasament : cat. a IV-a, echipe : 
1. C.S.Ș, Brașovia — Constructo
rul Brașov 124,30 p ; 2. C.S.Ș. 1 
Constanța 124,15 p ; 3. A.S. Cons- 
tructotrul Iași 122,55 p: individual 
compus : 1. Anca Pocan (C.S.Ș. 
Brașovia — Constructorul) 25,55 
p ; 2. Oana Herișanu (C.S.Ș. 1 
Dinamo) 25,45 p ; 3. Anca Ciocoiu 
(C.S.Ș. Brașovia — Constructorul) 
25,33 p ; categoria a ni-a, echi
pe : 1. C.S.Ș, 1 Constanța 168,95 
p ; 2. A.S. Constructorul Moldo
va Iași, 166,75 p ; 3. C.S.Ș. 7 Di
namo București, 166,70 p ; indi
vidual compus : 1. Alina Voinea 
(C.S.Ș. 1 Constanța), 35,85 p ; 2. 
Alina Păduraru (C.S.Ș. 1 —
I.E.F.S. — Sportul Studențesc) 
34,75 p ; 3. Antoanela Frîncu 
(C.S.Ș. 1 Constanța) 34,00 p.

ga țară, participant!! pot obține 
toate datele necesare, inclusiv 
prospectele tragerii, care se dis
tribuie gratuit.
• în ceea ce privește con

cursul PRONOSPORT din prima 
duminică a lunii decembrie, a- 
cesta programează următoarele 
partide : 1. Cesena — Inter : 2.
Crerhonese — Juventus : 3. Fio
rentina — Roma ; 4. Genoa — 
Verona ; 5. Lazio — Bari : 6. Le
cce — Sampdoria ; 7. Milan — 
Bologna ; 8. Napoli — Atalanta; 
9. Udinese — A-scoli ; 10. Bar
letta — Avellino ; 11. Cosenza— 
Pisa ; 12. Padova’— Messina ; 13. 
Pescara — Cagliari.

Revenim astăzi eu cîteva 
amănunte asupra partidelor 
disputate duminică, în etapa a 
8-a, lipsită de surprize, a cam
pionatului masculin ai primei 
divizii de volei (amintim că 
etapa a 7-a a fost aminată 
pentru 20 decembrie).

RAPID BUCUREȘTI — DI
NAMO BUCUREȘTI 0—3 (—11, 

—2. —13). Cele două echipe ni 
s-au părut sub cota formei 
sportive pretinse în acest mo
ment al campionatului și, mai 
ales, sub nivelul individualită
ților care le compun. Dina- 
moviștii s-au detașat prin plu
sul de siguranță al coordona
torului Căta-Chițiga, prin ser
viciile lui Rotar și printr-un 
blocaj mai activ. Chiar dacă 
rapidiștii au realizat mai 
multe puncte în prima treime 
a jocului, Dinamo a dominat 
clar seturile 1 și 2. între timp, 
gazdele au restructurat sexte
tul (apelind Ia Nica și Bujor), 
fapt care a " redresat jocul lor 
in setul 3, cînd Rapid a con
dus cu 9—1, 11—4 și 13—6, 
după care însă n-a mai putut 
rezolva nimic în atac ! Dina
mo, cu Mader inspirat intro
dus în teren, a realizat 9 
puncte consecutiv, cîștigînd 
pe merit partida. Au arbitrat 
bucureștenii CI. Murgulescu 
și I. Moraru. (A.B.)

CÎȘTIGAT LEJER
CU I.LT., LA POLO

ca și Mihai Simion) au pornit, 
toate, din mina talentatului 
Marian Sterpu, din nou golge- 
ter al formației sale. Am ră
mas, ca întotdeauna, cu impre
sia că I.L.T. poate mai mult 
decît arată... Marcatori: Hagiu 
3, V. Șei ban 2, Ardelean, Ola
rii, Georgescu, B. Ștefănescu, 
Cr. Dan și D. Balanov, respec
tiv Sterpu 3, Lederer și N. 
Toth. Au arbitrat: A Soos 
(foarte atent) și B. Chirculete.

Mugur POPOVICI

CONDIȚII
(Urmare din pag. 1)

cintecele, marșurile trebuie 
să ocupe un Ioc de frunte".

Cireșarii, Voinicelul, Titan... 
Peste 7500 de baze sportive 
stau la dispoziția pionierilor și 
școlarilor din țara noastră. 
Vacanță școlară de vară în
seamnă 300 de tabere și colo
nii, cu 65 000 de copii pe serie, 
anul acesta. înseamnă Com
plexul de la Năvodari (vara 
trecută, cu 90.000 de elevi), 
înseamnă centre de învă
țare a înotului, expediții ale 
Cutezătorilor (25.000 de pio
nieri la ultima ediție), nume
roase alte manifestări cultu
ral-sportive. Cea mai cunos
cută, cea mai reprezentativă 
acțiune polisportivă rămîne, 
Insă, „Cupa Pionierul", cu 
mereu frumoasele și aprig dis-

RE04CIIÂ ÎNTREABĂ,
(Urmare din pag. 1)

pus de factorii implicați în 
făurirea performanței. Dar 
în care, sintem siguri, pe lin
gă cei care muncesc Ia parame
trii înaltei calități, se „ascund" 
aceia care se mulțumesc cu 
puțin. Ce ne puteți spune în 
acest sens ?

„Pentru început, cîteva ci
fre edificatoare : la compe
tițiile internaționale oficiale, 
unde se acordă puncte pentru 
clasări în primele locuri și 
pentru recorduri (mondiale, 
naționale), conform sistemu
lui de apreciere a contribuției 
sportivilor, antrenorilor, clu
burilor și județelor (sistem 
aprobat de C.N.E.F.S.) au 
punctat 73 de sportivi, pregătiți 
de 46 de antrenori (din cei 570 
retribuiți), care provin din 
32 de cluburi și asociații (din 
cele 180 de secții cu antrenori 
retribuiți), reprezentînd 27 
de județe. Interesant de .sub
liniat ni se pare și faptul că 
printre primii 25 de sportivi 
clasați, 14 sint sub 25 ani (ju
mătate dintre ei, chiar juniori, 
deci sub 20 ani), dar — aten
ție ! — doar 2 sint atleți, și a- 
ceștia pe locurile 23 și 25... Pe 
primele 6 locuri s-au clasat 
în acest an, în ordine : atle
tele Paula Ivan (Olimpia
București), Doina Melinte
(Știință C.F.R. Bacău), Alina 
Âstafei (Steaua), Marieta
Ilcu (Metalul Hunedoara), Vio-

UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA — ELCOND DINA
MO ZALĂU 3—1 (13, —13,1,16). 
Joc disputat, alert, cu dese și 
neașteptate schimbări de scor, 
în setul IV, de pildă, oaspeții 
au condus cu 12—7, s-a egalat 
Ia 12, apoi victorie pe „muchie 
de cuțit" a craiovenilor. S-au 
remarcat : Pascu, Mătușoiu, 
Groza (U), Ștreang, Vlaicu, 
Horje (E). Au arbitrat O. Ma- 
nițiu și N. Caraghin (ambii 
din Brașov). (St. GURGUI, co- 
resp.).

C.S.M. MINAUR BAIA MARE 
— CALCULATORUL BUCU
REȘTI 3—0 (0,11,11). O partidă 
ușoară pentru băimăneni. care 
au cîștigat în numai 55 de mi
nute. Prestația oaspeților a 
fost penibilă în setul I, cînd 
n-au reușit decît... greșeli în 
serie. în seturile următoare, 
gazdele au slăbit ritmul și 
bucureștenii au mai realizat 
cîte ceva. Remarcați : Moro- 
ianu, Ștefan, Tămășan, Szei- 
bel, Dumitru, S. Pop de la 
gazde, respectiv Bălan de la 
oaspeți. Au arbitrat : C. Pî- 
taru (Sibiu) și M. Hcrța (CluJ- 
Napoca). (A. CRIȘAN, coresp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — VII
TORUL DINAMO BACAU 3—2 
(—12, 10, —11, 2, 9). N-a fost

o partidă in 
ambele corni 
mult. Au 
fiindcă au r< 
mai bine în 
turi. O sin 
Mindru, de 1 
trat - I. Pi 
și M. Cor 
iești). (I. I 
resp.).

ELECTRO” 
TRIȚA — _ 
ȘOV 3—0 (6 
re fără istoi 
țenii și-au s 
oră și cinci 
marcat de 1 
Geană, Vaid 
peți Pustiu. 
Butoi (Baia 
novici (laș 
resp.).

RELONUL 
STEAUA 1 
(-5, -4, -( 
așteptat, mec 
discreția ca 
le jucind tin 
rata partidei 
s-au remarc! 
și Pițigoi, i 
de la gazde, 
arbitrat : En 
va) și P. I 
NIȚA, cores

ÎNTRECERI ENTU/IAME
(Urmare din vag. 1)

Cîteva cuvinte și despre 
concursul de judo (copii și 
juniori), care s-a desfășurat 
în condiții ireproșabile, în 
sala MEVA, a întreprinderii 
de Vagoane, cu participarea 
C.S.M. și a A. S. Drobeta din 
localitate, C.S.Ș. Alexandria, 
Petrolul Arad, Progresul Băile 
Herculane, Severmind Stre- 
haia și Sporting Slatina. Din
tre învingători i-am remarcat 
pe următorii : la copii, cate
goria de vîrstă 10 ani — Filip 
Floricoîu, de la Severmind, și 
Ion Papa (C.S.M.), iar Ia 12—13 
ani, unde au dominat micii 
sportivi arădeni, pe Florin Do-

roțiu și Ioni 
la Petrolul, 
niori 1 și I] 
aproape ca 
două echipe 
nîndu-i pe 
68 kg.), un 1 
spcctivă și M. 
83 kg.), resj 
Ceciu (cat. ( 
Dragomir (ca 
tat și numel 
tigătoare, ■ 
(25 kg), de 
doua zi, la 
fășurat con 
pe, care a re 
altfel er Ă 
nenllor i 
mari).

Așadar, un 
mină plin j 
venii mehei

MINUNATE
putatele ei finale pe țară la 
schi alpin, fond, biatlon, sanie, 
tenis de masă, cros, gimnasti
că, orientare turistică, tetra- 
tlon, fotbal, badminton, oină, 
minibaschet, complexul apli
cativ P.T.A.P. Deosebit de atră
gătoare sint și întrecerile 
organizate — tot cu finale pe 
țară — în cadrul celor 5 
„Cupe ale Caselor pionierilor 
și șoimilor patriei" (la te
nis, tir, gimnastică, tenis de 
masă și orientare turistică), 
competiții aflate, de ase
menea, pe agendele de lucru 
ale C.N.O.P., M.E.I. și 
C.N.E.F.S.

Da, purtătorul cravatei ro
șii cu tricolor este sinonim cu 
mîndria, cu tăria, cu ambiția 
și strădania de a învăța, de 
a munci, de a se întrece cu 
sine însuși și cu alți colegi în

săli și no st; 
de kar-rferi. p 
torului", sp 
aplicative, r 
vomodelele, 
diotelegrafia 
tîtea domenii 
ganizația lo 
cursuri rep 
rate demons 
trie șl cutez 
tot, acum, to 
toate aceste 
au fost ded 
rum al cor 
Congresul ; 
partidului, 
tinere, pionii 
întregii națlu 
tă ființa real 
Nicolae Ccau 
supremă de i 
partiduli c 
propășirii, a 
nirii depline 
rații.

FtDERAȚIILE RĂSPUND
rica Ghican (Voința Tg. Jiu), 
Mihaela Pogăceanu (Rapid 
București) ; antrenorii loan 
Puică (Olimpia), Dorin Me
linte (Știința C.F.R. Bacău), 
Constantin Dumitrescu (Stea
ua), Ștefan Beregszazi (Me
talul Hunedoara), Mihai Za- 
haria (Rapid), Ion Bură (Vo
ința Tg. Jiu) ; cluburile — O- 
limpia București, Știința C.F.R. 
Bacău, Steaua (toate, cu sec
ții olimpice), Metalul Hu
nedoara (secție internațională), 
C.S.M. Universitatea Craio
va și Rapid București (cu sec
ții olimpice). Și acum, cîteva 
precizări : lidera secțiilor,
Olimpia, s-a bazat pe Paula 
Ivan și Maricica Puică, secon
danta ei, Știința C.F.R. Bacău, 
tot pe două sportive, Metalul 
Hunedoara pe una (!) ; secțiile 
olimpice Dinamo și CSȘ Ce
tate Deva se află pe locurile 
10 și, respectiv, 23, iar CSȘ 
— CSM Sf. Gheorghe, centru, 
olimpic de pregătire a junio
rilor, este clasat pe locurile 
23—28, printre ultimele care 
au punctat în 1989. Iar dintre 
cele 32 de secții nominalizate 
de nivel internațional, doar 
9 au contribuit la bilanțul a- 
tletismutui românesc în a- 
cest an".

Care sint concursurile inter
naționale cu obiectiv pentru a- 
tleții români în anul 1990, și ce 
atleți și atlete se afiă în ve
derile ■ selecționerilor ?

„în ordine cronologică :

.  .. ...... ..
„Europenele" 
martie, M. 1 
Păcii Țările 
martie, Ron 
ționalele" R 
nie), „Marelt 
Mobil" (deb 
nala în ziua 
Balcaniada 
august, Roi 
lele" de juni 
Bulgaria), C 
nia (24—27 ; 
craineană), 
aer liber (27 
tembrie, Iuj 
și tradiționt 
ticipare la 
nord-americai 
bruarie. Sei 
acum, mulți, 
do-- cei car 
rv.. le succ 
prin concur 
La startul ] 
sezon se ai 
nume consa 
Ivan, Doins 
Astafei, Ma 
Ionescu, Vi 
sideri ca 
Margareta 
Murgoci, S< 
Giurgian,- ti 
pasul afii-n 
Piatea, Mir 
Mateescu, G 
niel Cojocar: 
juniori ca A 
na S taicu, ! 
Magdalena N 
puc, Oana BJ 
mescit, Carm 
tăm cu în< 
nerăbdare !) 
valori în at

I (Urmare din pag. 1)

Despre concursul propriu- 
zis, putem aprecia că el a a- 
vut un nivel tehnic și artistic 
promițător, cu unele sclipiri 
spre măiestrie (mai ales la 
categoria a III-a de clasifica
re), prin Alina Voinea 
(C.S.Ș. 1 Constanța) și Alina 
Păduraru (C.S.Ș. 1 — I.E.F.S. 
— Sportul Studențesc), care 
stăpinesc mai bine elementele 
tehnice și artistice de exprima
re pe covor, sint mai sigure 
în mînuirea obiectelor, mai 
bine pregătite. De aseme
nea, putem aprecia — cu îngă
duința necesară pentru în
ceput — că nici cele mici (ca
tegoria a IV-a) nu s-au lăsat 
mai prejos și, cu dezinvoltura 
caracteristică vîrstei, au ve
nit să ne demonstreze ce 
știu ele. Cu cită seriozitate și 
candoare concurau aceste cd- 
pilițe, adevărate păpuși vii, 
iar evoluțiile lor au fost 
subliniate de numeroase a- 
plauze, pentru Anca Pocan și
—— > na* 1. ..«aggn—m

CIȘTIGUR1LE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 22 NOIEMBRIE 
1989. Categoria 2 : 6 variante 25% 
a 5 G05 lei ; categoria 3 : 21,25 a
1 583 lei ; categoria 4 : 59,75 a
563 lei ; categoria 5 : 195,75 a
200 ici ; categoria X : 168,00 a
200 lei ; categoria Z : 2.916,50 a
100 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 161,391 
lei.

® Duminică, 3 decembrie, va 
avea loc o nouă TRAGERE EX
CEPȚIONALA PRONOEXPRES. 
ultima din acest an, acțiune 
care, de obicei, promite impor
tante cîștiguri în bani, autotu
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comentariile continuă

0 SURPRIZĂ
echipă mică cu suflet mare! 
ne-a apărut, o dată în plus, 

-- terenul lui F.C. 
vizitatoare, „U* 
Complexat, în

O 
Așa 
duminică, pe 
Olt, formația 
Cluj-Napoca. ___ ,
start de partidă, de propriâ’-l e- 
xistență (precară) în universul 
pretențios al primului eșalon, 
„unsprezecele* pregătit acum de 
Anca șl caval n-a avut forța 
psihică de a răspunde la jocul 
avîntat al echipei gazdă cu o 
prestație pe aceeași măsură, 
fensiva oaspeților, precaută, ti
midă, amenințînd arareori, 
prima repriză, poarta lui Ghe- 
rasim. Prudența în exprimarea 
sa tehnico-tactică și-a găsit, de 
astă dată, o fericită compensa
ție — invers de cum ne spune 
proverbul — în înțelepciunea cu 
care formația clujeană s-a or
ganizat și a acționat o bună

o-
în

EXPLICAȚIA El
parte din timp, in funcție de re
plica partenerei de întrecere, ca 
și, mai ales, de piesele ei forte 
(prin calitățile lor specifice), 
care, acum, s-au numit Cavai 
(același goalkeeper matur, cura
jos, în pofida anilor mulți adu
nați pe răboj), Neam țu (stope
rul de nădejde prin sobrietate 
luciditate și oportunitate în efec
tuarea marcajului) și Zanc, un 
„om de echipă* priceput în a-1 
supraveghea pe Eftimie, dispe
cerul gazdelor, precum și util 
la jocul pe „contre*, prin de- 
marcaj prompt și serviciu 
corect.

A fost momentul, al contraata
cului (folosit cu precădere, în- 
trucît un mijloc de echipă cu 
Movilă și Bacoș în componența 

jocullui nu pare apt pentru

combinați v)
Biro s-au evidențiat prin inven
tivitate și acuratețe tehnică. Ho- 
tărit lucru, recunoașteau, cu 
fair-play, Ia cabine, cei din an
turajul echipei, jocul acestei 
formații fără nume sonore, dar 
cu suflet mare, poartă am
prenta muncii depuse și de Cor
ne! Dinu, fostul ei antrenor, de 
puțin timp aflat, la cîrma lui 
F.C. Olt. O echipă care cuprinde 
destui buni fotbaliști, ca Eftimie, 
Pena. Mihali ș.a., avînd la activ, 
nu mai departe de primăvara 
acestui an, remarcabile rezul
tate, dar care, pentru mai mul
tă constanță valorică, trebuie să 
se supună efortului, lucrului 
serios, competent, pe un ter
men mai ‘ ‘ "
pe care, 
arătat de 
minut al 
contesta.

Gheorghe NlCOLAESCU

efortului,
- . pe
lung. Este un adevăr 
firește, nici acel 0—0 
tabelă. în penultimul 
partidei, nu-1 poate

Din plonjon, cu capul, Hanganu înscrie unicul gol al partidei 
Victoria — Petrolul. Foto : Aurei D. NEAGU

EVOLUȚII DIAMETRAL OPUSE

„SEXTETUL DINAMO"
înaintea meciului cu Dinamo, 

tribunele orădene erau foarte 
optimiste. Eșarfe lungi, roș-al- 
bastre, pe care erau brodate cu 
migală literele mari cu U.E.F.A., 
exprimau speranțele bihorenilor, 
a căror echipă reprezintă într- 
un fel revelația acestui tur. atît 
prin numărul de puncte acumu
late, cît și prin calitatea jocului, 
dublată de o eficacitate puțin o- 
bișnuită în cazul formațiilor ..de 
mijloc*. ” ~ 
hor la

Sigur 
hop de 
îndoiau 
Cosmoc, _ ________ __ ____ _
lui din Oradea, Dărăban sau Bi- 
gan. vechi oameni de fotbal, 
care evaluau șansele echipei lor 
la mai puțin de cincizeci la 
sută, acuzînd între altele absența 
lui Bruckenthal. în primul rînd, 
a lui Tâmaș și Ivan. Tribuna, 
însă, se gîndea mai puțin la a- 
ceste echivalențe tehnice și era 
hotărîtă să poarte pe aripile sale 
echipa favorită, care are de pe 
acum un palmares spectaculos : 
un excelent, meci cu Steaua, 
chiar la Oradea. cinci goluri în 

ca să nu 
al treilea 

30 de go-

cum se anunța F.C. Bi- 
startul campionatului, 
că Dinamo era un mare 
trecut. De asta nu se 
nici antrenorul Robert 
nici conducătorii clubu-

poarta Bacăului șl, . 
continuăm enumerarea, 
atac al Diviziei A, cu 
luri !

în cele din urmă, 
avea să se impună pe teren și in 
tribună, spectatorii apreciind jo
cul tehnic, bine legat al foarte 
tînărului sextet ofensiv .,de crea
ție* în care, de la Sabău Ia Ti- 
mofte, toți joacă în mișcare, 
liberați* parcă de „respectul4' 
dolescentln pe care îl datorau 
Cămătaru.

Pînă Ia urmă, spectatorii 
veau să facă unele calcule, 
mintindu-șl că dinamovlștii 
furnizat 10 jucători lotului 
prezentativ în " '
„Mondialului44.

Dinamo

„e- 
a- 

lui
a- 
a- 
au 
re- 

preliminariile

• Un spor de efica
citate : 334 de goluri • 
Doar șase victorii în 
deplasare ! • Patru li
deri cu un punctaj ex
celent — 25 (Gloria 
C.F.R. Galați, Electro- 
putere Craiova, Monta
na Sinaia și Metalur
gistul Cugir).

par- 
indoor 

na fe- 
avem, 

ne însă 
uni ba- 
;elecV ț 
catoa’ •>. 

noului 
î alții, 

Paula 
Alina 

i, Vali 
in, out- 

Oanță, 
Elena 
Liviu 

încearcă
Maria 

Mugur 
»i, Da
rea sau 
. Simo- 
ăgcanu, 
,na Pa- 
i Avra- 
Aștep- 

r și cu 
tor noi 
istru".

I
I
I
I
I
I
!
I

i

SERIA i
Steaua Mecanica Huși — Au

rora Tg. Frumos 5—1 (0—0)
Zimbrul Șiret — FORTUS Iași 
2—0 (2—0), TEPRO Iași — Parti
zanul Bacău 3—0 (1—0), Mecani
ca Vaslui — FEPA 74 Birlad 
0—0, Unirea Nefirești — Metalul 
Rădăuți 2—0 (2—0), proletarul 
Bacău — A.S.Ă. Explorări cîm- 
puiung Moldovenesc o—1 (0—1),
Carpați Gălăneștl — Electro Bo
toșani 6—o (5—0). Constructorul 
Iași — C.S.M. Bucecaa 5—0 
(2—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a l<-a (penultima) :
1. MECANICA Huși 32p (37—14),
2. FEPA 74 Bîrlad 20 p (31—6),
3. Partizanul Bacău 19 p (24—
12)... pe ultimele locuri : 15.
TEPRO Iași 7 p (15—36), 16.
C.S.M. Bucecea 7 p (13—40).

SERIA A Il-a
Metalul Sighișoara — C.S.M. 

Borzești o—0, MECON Mun. Gh. 
Gheorghiu-Dej — Oțelul Reghin 
1—0 (1—0), Viitorul Gheorghcni
— Progresul Odorhel 1—0 (0—0).
Metalotehnica Tg. Mureș — A- 
vîntul Reghin 2—2 (1—2), Mure
șul Toplița — Unirea Cristur 
8—0 (4—0), Metalul Reghin —
Rapid Miercurea Ciuc 3—1 (0—0), 
Mureșul Luduș — petrolul Moi- 
nești l—o (0—0). Textila Buhuși
— Minerul Comănești 1—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
BORZEȘTI 23 p (23—S), 2. MECON 
Mun. Gh. Gh. Dej 17 p (29—13). 
3. Mureșul Luduș 17 p (24—21)... 
pe ultimele locuri : 15. Ranid M 
Ciuc 9 p (12—16), 16. Metalul Si
ghișoara 8 p (8—18).

SERIA A UI-.a
Delta Dinamo Tulcea — Gloria 

C.F.R. Galați 1—2 (0—1), Petro-

Ceva se întîmplă cu echipa bă- 
' I-am văzut de multe ori

pe Burleanu, Artenie, 
Tismânaru, Șoiman a-

gol pe care apărarea îl putea 
evita cu ușurință, nimeni n-a 
mai jucat nimic. Atacul, excep- 
tîndu-1 pe Scînteie, n-a avut ... 
seînteia necesară destrămării a- 
părării adverse, linia de mijloc 
a acționat dezordonat, iar apă
rarea —- neacoperită oportun — a 
gafat de mai multe ori. Cei mai 
slabi jucători au fost mijlocașii. 
Ceva se întîmplă cu Burleanu, 
de exemplu, altădată metrono
mul „ll“-lui băcăuan, acum 
simplu figurant în angrenajul 
echipei. Acest lucru îl cunosc, 
probabil, foarte bine antrenorii 
și conducătorii Sport Clubului, 
cei care trebuie să intervină ur
gent, PÎNA NU E PREA TÎRZIU. 
Echipa a ajuns la —6, așa este, 
dar tot atît de adevărat este că 
au mai rămas de jucat 
de etape...

Spunînd toate acestea, să tre
cem și la... învingători. „Poli* 
— surpriză plăcută — a mai ju
cat și altădată bine la Bacău. 
Duminică a făcut însă o demon
strație de cum trebuie să evo
lueze o echipă în deplasare, în 
condițiile apăsătoare ale nece
sității acute de puncte : aglome
rată în apărare, cu un fundaș 
(Crăciun) — imbatabil, cu mij
locași dispuși la un efort ne
drămuit (Bărbosu, Oloșutean), 
cu atacanți foarte raoizi și in
sistent! (Cașuba, Trăistaru, Chi
na), care, în ultima parte a în- 
tîlnirii (cînd s-a jucat tăios, 
„care pe care*y, scăpați 
jumătatea lor de teren, ar fi pu
tut să mărească avantajul for
mației Tor, ajungînd de cîteva 
ori numai cu Ălexa în față ! 
„Poli* a jueat evident, pentru 
ea (a trecut de la —5 la —3 în 
„clasamentul adevărului*). dar 
și pentru antrenorul ei, Costică 
Rădulescu, cîndva la... Bacău.

căuână. 
jucînd 
Borcea, 
casă și în deplasare, în partide 
grele, mult mai grele decît cea 
de duminică, dar niciodată ei nu 
s-au prezentat atît de dezorien
tați (unii) și de apatici (alții) 
ca în meciul de duminică 
„Poli* Timișoara. __ _
de neînțeles apare evoluția lor 
slabă, cu cît, înainte de meci 
cînd a aflat care este formația 
pe care o vor alinia timișorenii, 
antrenorul Grigore Sichitiu le 
spunea .-jucătorilor săi : „Este
exact așa cum am prevăzut, 
cum am discutat, cum ne-am 
înțeles că trebuie să jucăm*. 
Dar, pe teren, după ce au fost 
irosite cîteva bune ocazii 
mai ales, dună ce s-a primit

SI EȘARFA U.E.F.A
fața. dife-Tn momentul de 

rența dintre Dinamo din iunie și 
cel din noiembrie se află între 
cuplurile Vaișcovici—Cămătaru și 
Răducioiu—Timofte. adică între 
maturitatea consacrată și avîn- 
tul unui cuplu cu o medie 
vîrstă de 21 de ani.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a sublinia generozitatea 
în joc a echipei bihorene, care 
și-a asumat pînă la urmă riscul... 
spectacolului. încălzind tribune
le, chiar la înfrîngere. Dar o în- 
frîngere la capătul a 90 de mi
nute în care bihOrenii nu au re-

de

nunțat nici o clipă la ideea de a 
forța nu numai jocul egal, ci și 
chiar victoria. Așa se explică, 
de altfel, frumoasele rezultate ale 
unei echipe cu numeroși jucători 
de valoare. în care un Vancea. 
un Ov. Lazăr. un Cheregi (dumi
nică mai șters, în fața unei li
nii de mijloc foarte bine legate), 
un Bolba, și nu numai ei, pot 
face figură de soliști» F.C. Bi
hor. chiar înfrînt, ne demonstrea
ză că eșarfa U.E.F.A. nu e chiar 
o himeră.

loan CHIRILA

cu
Cu atît mai

și, 
un încă 21

UN (repetat)
Printr-o întîmplare, Sportul 

Studențesc a întîlnit în două 
etape succesive (mai întîi, în 
deplasare) liderul campionatului 
în curs și (apoi pe teren 
priu) „lanterna*. Cum se 
echipa din „Regie44 a reușit un 
2—3 cu Dinamo (a fost 1—1 și 
2—2 pe parcurs) și un ... 8—0 cu 
F.C. Argeș. Dincolo de rezultatul 
în sine, cel puțin o semisurpri- 
ză. echipa argeșeană izbutind 
practic primul ei punct pe alte 
terenuri în actuala ediție, apare 
ca neașteptată scăderea de efi
cacitate.. exact într-un moment 
(și un meci) cînd „socbteala din 
denlasare* urma să fie. 
confirmată „acasă44. Numai 
n-a fost deloc așa. studenții 
registrînd (încă) un —1 la 
devăr* și. concomitent, un ... 
pe Ioc la golaveraj, care îl 
petă pe cel făcut în jocul cu 
F.C. Farul, tot în fieful propriu, 
la numai cîteva zile după ce 
„alb-negrii44 produceați prima în- 
frîngere (cu 2—0) Universității 
Craiova.

Explicațiile acestui recul sînt 
cîteva. înainte de toate poate fi

pro
stie.

logic, 
că 
în- 
„a- 
pas 
re

RECUL DE EFICACITATE
te- 
în

invocată starea potrivnică a 
renului, un fel de patinoar 
devenire, cu porțiuni deteriora
te în timpul partidei, cadru în 
care jucător» au... uitat, pe 
rînd și treptat, fotbalul și rigo
rile lui la construcție. Foarte a- 
devărat. Sportul Studențesc a în
ceput destul de bine meciul, a- 
lergînd și pasînd deseori „din 
prima*, dar în careul advers 
n-au mal acționat în același tem
po și în aceeași manieră. iro- 
sindu-și forțele. diminuate o 
dată cu trecerea minutelor. Gaz
dele nu au știut nici să folo
sească statura superioară a pa- 
tru-cinci dintre jucătorii lor.

avantajul de înălțime fiind 
anihilat de plasamentul sigur al 
apărătorilor argeșeni, între care 
doar D Pîrvu se compara cu a- 
lura unor S. Răducanu, Buțer- 
chi sau T. Cristea. In fine, oas
peții s-au bătut mult, cu un mo
ral revigorat de victoria asupra 
Universității Craiova, pentru a- 
cest prim punct „afară*. în re
priza a doua dînd chiar impre
sia că pot realiza o adevărată 
surpriză. N-au reușit-o și pentru 
că. în două situații, C. Pană I 
a stopat in extremis, la limita 
careului mare, „slalomurile* lui 
Dican și Vlădoiu.

George ROTARU

din

• MTine. miercuri 29 noiem
brie, de la ora 11, complexul 
sportiv Steaua va găzdui o in
teresantă partidă amicală de fot
bal între echipa de tineret a 
clubului Steaua și Selecționata 
armatei italiene. Biletele pentru 
această partidă, ca și pentru me
ciul Steaua — Universitatea Cra
iova. din Divizia A. care va a- 
vea loc în aceeași zi, de la ora

14, se pun în vînzare azi, la ca
sele Stadionului
• ULTIMELE 

ALE TURULUI 
LUI DIVIZIEI A 
după următorul 
a 14-a mîine. 29 
pa a 15-a. duminică 3

Steaua.
PATRU ETAPE 

CAMPIONATU- 
se vor desfășura 
program : etapa 
noiembrie ; eta- 

- -------,------_3 decem
brie ; etapa a 16-a, miercuri 6 
decembrie, iar ultima etapă, a 
17-a, duminică 10 decembrie.

laurentîu DUMITRESCU

• PARTIDA DE DIVIZIA 
dintre F.C.M. Caracal și 
București, restanță din etapa 
10-a. se va disputa miercuri, 
decembrie, de Ia ora 13.

B
Rapid 

a
6

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 14-a
Iul Brăila Ianca — Celuloza Ad- 
jud 2—0 (2—0), Progresul Isaccea 
— Chimia Autobuzul Mărășești 
0—1 (0—1), Tricotext Panclu — 
Arrubium Macin 2—0 (l—0). Fo- 
resta Gugești — Mecanosport 
Galați 7-2 (3—0), Știința NA-
VROM Galați — Granitul Baba- 
dag 2—0 (1—0), Chimia Brăila — 
Laminorul Brăila 2—1 (0—1), Glo
ria Ivești — C.S. Progresul Bră
ila 1—2 (0—1).

Pe primele locuri ; 1. GLORIA 
C.F.R. GALAȚI 25 p (50—4), 2 
Foresta Gugești 17 p (30—22), 3. 
Chimia Brăila 16 p (22—26)... pe 
ultimele locuri : 14. Progresul
Isaccea 11 p (18—32), 15. Grani
tul Babadag 11 p (10—25). 16.
Laminorul Brăila 5 p (18—33).

SERIA A IV-a
Rapid Fetești — Callatis Man

galia 2—0 (1—0), Victoria Leh-
liu — Portul Constanța 4—1 
(1—0), ISCIP Ulmeni — Dună
rea Călărași 2—1 (2—1). A.S.A.
Chimia Ploiești — Voința I.C.S. 
Medgidia 3—o (1—0), Progresul 
C.S.S. Medgidia — Viitorul Chlr- 
nogi 4—0 (1—0). Victoria Flo- 
rești — Ș.N. Oltenița 3—0 (0—0), 
Metalul Plopeni — Olimpia Slo
bozia 4—0 (3—0), CONPREF
Constanța — Victoria Tăndărei 
6—0 (3—0).

Pe primele locuri ; i. PRO
GRESUL MEDGIDIA 20 p (27—8).
2. Victoria Florești 20 p (23—7).
3. Callatis Mangalia 20 p
(25—15)... pe ultimele locuri : 14. 
Voința Medgidia 9 p (19—26), 15. 
Rapid Fetești 9 p (16—37). 16.
Victoria Tăndărei 9 p (15—42).

SERIA A V-a
C.F.R.-B.T.A. București — pro

gresul Șoimii IMUC București 1—2 
(0—1), Automatica București *— 
Danubiana București 4—0 (2—0). 
F.C.M. Victoria Giurgiu — IUPS 
Chitila 1—0 (0—0), Teh.nometal
București — Avicola Crevedia 
1—1 (0—0), Rapid Braniștea — 
Dunărea Giurgiu 3—o (1—0). 
I.M.G. București — MECON 
București I—0 (0—0). Metalul
București —' MECOS București 
1—0 (1—0). A.S.I.C. București — 
Viscolii București 2—2 (2—11.

Pe primele locuri : t. PRO
GRESUL BUCUREȘTI 22 p 
(33—7), 2. I.M.G. București 19 p 
(25—14), 3. Metalul București 17 
p (33—16). 4. Avicola Crevedia
17 p (25—25)... pe ultimele locuri:

15. Viscofil București 9 p (26—35),
16. Rapid Braniștea 9 p (15—34).

SERIA A Vl-a
Spicui Coteana — Electropu- 

tere Craiova 1—1 (0—0). Progre
sul Corabia — I.O.B. Balș 3—1 
(2—1), Constructorul Șoimii 
Craiova — Sportul Muncitoresc 
Drăgănești Olt 1—0 (0—0), Dună
rea Zlmnicea — Minerul Mătă- 
sari 2—o (2—0), Petrolul Țicleni
— Petrolul Stoina 2—0 (1—0). 
Recolta Stoicănești — ROVA Ro
șiori 1—o (1—0), Unirea Alexan
dria — Chimia Tr. Măgurele 
1—0 (1—0), Progresul Băilești — 
Viitorul C.S.S. Drăgășani 2—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. elEC- 
TROPUBEHE CRAIOVA 25 p 
(55—9), 1. Progresul Băilești 18 p 
(22—13). 3. ROVA Roșiori 16 p 
(32—15)... pe ultimele locuri : 15. 
Chimia Tr. Măgurele 9 p (18—27) 
16. Sp. M. Drăgănești Olt 9 p 
(11—26).

SERIA A VII-a
I.P.A. Sibiu — C.S.U. Mecanica 

Sibiu 3—1 (1—0), Nitramonia Fă
găraș — Carpați Agnita 4—1 
(2—0), Metalul Voința Sibiu — 
Muscelul Cîmpulung 3—1 (2—0),
Metrom Brașov — Carpați Mirșa 
l—0 (0—0), Electronistul Curtea
de Argeș — Carpați Brașov 4—2 
(0—0). Metalul Rm. Vîlcea — 
Electrica Titu 5—1 (3—0), Dacia 
Pitești — Chimia Găești 2—0 
(0—0), Dacia Cozia Călimănești
— Unirea Pitești 5—3 (2—0).

Pe primele locuri : 1. I.P.A.
SIBIU 21 p (25—10), 2. Dacia Pi
tești 20 P (20—9). 3. Electronis
tul Curtea de Argeș 15 p 
(18—14)... pe ultimele locuri : 15. 
Carpați Agnita 11 p (24—24), 16. 
Chimia Găbști 11 p (16—24).

SERIA A VIII-a
Montana Sinaia — Metalul Fi- 

lipești 3—1 (3—1). Minerul Ba-
raolt — Hidrotehnica A. S. A., Bu
zău .3—0 (1—0). Minerul Șotînga
— Unirea Cîmplna 2—0 (1—0).
Minerul Filipești — Petrolul 
Băicoi 2—1 (0—1); Cimentul Fieni 
-» Metalul Tg. Secuiesc ‘ 4—1 
(4—0). Electro Sf. Gheorghe — 
Precizia șăcele 2—1 (1—0). Car-
pa'.i Nehoiu —. Carpați Covasna 
0—2 (0—1) — s-a jucat la Intor- 
sura Buzăului. Chimia Bu
zău — Petrolul Berea 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MONTA
NA SINAIA 25 p (39—10), 2.
Metalul Filipești 17 p (26—13), 
3. Hidrotehnica Buzău 17 p 
(28—21)... pe ultimele locuri ; 15. 
Carpați Nehoiu 9 p (12—29), 1G. 
Petrolul Berea 9 p (14—36).

SERIA A IX-a

Vulturii Lugoj — Retezatul 
Hațeg 8—0 (5—0), Minerul Mol
dova Nouă — Mecanizatorul Și- 
mian 6—0 (3—0), u.M. Timișoara
— A.S. Paroșeni 1—0 (0—0), Ce
ramica Jimbolia — Minerul A- 
nina 2—0 (1—0), Minerul Lupeni
— C.S.M. Caransebeș 4—2 (3—0),
Minerul știința Vulcan — Ener
gia Timișoara 6—0 (5—0), A.S.
Sînmartinul Sîrbesc — Automc- 
canica Reșița 3—1 (2—0), C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Dierna 
Orșova 2—0 (0—0).

Pe prunele locuri : 1. VULTU
RII LUGOJ 20 p (36—11), 2. Mi
nerul Lupeni 20 p (28—14), 3.
Minerul Vulcan 17 p (31—12), 4. 
U.M. Timișoara 17 p (21—14)... 
pe ultimele loeuri : 15. C.S.M. 
Drobeta Tr. Sev. 8 p (8—25), 16. 
Mecanizatorul șimian 8 p (0—32).

SERIA A X-»

Unirea Sinnicolau — Dacia O- 
răștie 0—0, Petrolul Arad — Glo
ria Beiuș 6—0 (3—0), Dacia Me
canica Orăștie — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 9—1 (5—0), Aurul
Brad — Voința Oradea 1—0 
(0—0). Strungul Chișineu Crlș — 
Chimia Tășnad 4—o (2—0), în
frățirea Oradea — C.F.R. Sime- 
ria 6—0 (3—0). Șoimii Lipova — 
Motorul Arad 4—2 (1—0), Mine
rul Or. dr. Petru Groza — Uni
rea Tomnatic 2—2 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
Orăștie 20 p (36—11), 2. Unirea 
Sinnicolau 18 p (26—13), 3. în
frățirea Oradea 17 p (23—12)... 
pe ultimele locuri : 15. Unirea
Tomnatic 9 p (18—34), 16. Gloria 
Beiuș 6 p (12—35).

SERIA A XI-a

■Soda Ocna Mureș — Metalur
gistul Cugir 2—2 (2—0), Lamino
rul Victoria zalău — Energia 
C'.p.L. Sebeș 4—o (-2—0). Voința 
Oaș Negrești — Minerul Sărmâ- 
șa.g 1—9 (0—0), Minerul Băița — 
Sticla Arieșul Turda 4—0 (2—0), 
Victoria Cărei — Ind. Sîrmei 
Cîmbia Turzii'3—1 (1—0). C.U.G.’ 
Cluj-Napoca — Metalul Alud

• Scorurile zilei : 
Vulturii Lugoj - Reteza
tul Hațeg 8-0, Meca
nica Orăștie — Oțelul 
Or. dr. Petru Groza 9—1 
și Mureșul Toplița - 
Unirea Cristur 8—0 • 
Duminică, 3 decembrie, 
șe vor disputa ultimele 
jocuri ale turului

6 0 (3 0), CUPROM Baia Mare
— Oașul Negrești 6—0 (4—0), u- 
nirea Dej — Mobila Armătura 
Șimleu 4—o (2—0).

Pe primele locuri : t. META
LURGISTUL CUGIR 25 p (41—4), 
2. Unirea Dej 17 p (29—22), 3. 
Ind. Sîrmei C. Turzli 16 p 
(21—10), 4. Voința Oaș Negrești 
16 p (19—16)... pe ultimele locuri:
15. Metalul Aiud li p (14—20),
16. Soda Ocna Mureș 10 p 
(1S—32).

SERIA A Xll-a
C.I.L. Sighet — Relonul Săvi- 

nești 3—0 (2—0), Metalul Roman
— Chimia Năsăud 5—0 (2—0), 
Mecanica Bistrița — Avîntul 
Frasin 4—0 (0—0), Minerul Gura 
Humorului — Minerul Borșa
1— 0 (0—0), Minerul Crucea — 
Steaua Minerul Vatra Dornei
2— 0 (2—0) Cetatea Tg. Neamț
— Bradul Vișeu 3—1 (0—1), Mi
nerul Cavnic — Laminorul Ro
man 8—1 (2—0), Minerul Baia
Sprie — Laminorul Beclean 6—0 
(2-0).
• Meciul Minerul Gura Humo

rului — Minerul Cavnic, din e- 
tapa a X-a (pe teren 1—1), a 
fost omologat cu 3—0 în favoa
rea formației din Gura Humo
rului.

Pe primele locuri : 1. C.I.L.
SIGHET 21 p (35—9), 2. Minerul 
Baia Sprie 13 p (34—14). 3. Rc- 
lonul Săvinești 18 p (21—16)... 
pe ultimele locuri : 15. Lamino
rul Roman 11 p (17—29). 16. Mi
nerul V. Dornei 9 p (20—32).

® Ultima etapă a turului 
campionatului se va disputa 
duminică, 3 decembrie.

Rezultatele ne-au . fost trans
mise de corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.
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ACTUALITATEA
IN POLO

• Echipa Mladost Zagreb 
a cîștigat competiția dotată cu 
,Cupa Campionilor Europeni”, 

la 
au 
cu 
04 

, -------- , la
sfirșitul timpului regulamentar 
de joc scorul fiind 9—8 în fa
voarea gazdelor. Meciul tur 
fusese cîștigat de Spandau 04 
cu 10—9.

„V a .. _ ,________ ;__ r______________ __

în meci retur, desfășurat 
Zagreb, poloiștii iugoslavi 
întrecut, după prelungiri, 
11—9, formația Spandau 
din Berlinul Occidental,

• „Cupa Cupelor” a fost 
cîștigată, în acest an, de for
mația italiană Sisley Pescara, 
învingători în prima manșă, în 
deplasare (14—11 cu Dinamo 
Moscova), poloiștii italieni au 
încheiat cea de-a doua întîl- 
nlre, la egalitate : 11—11. ■

EȘICHIERa
TEL AVIV, 27 (Agerpres). în 

runda a doua a Campionatului 
European masculin de șah pe 
echipe, de la Haifa, selec
ționata României a întrecut 
cu 4—2 formația Suediei. Alte 
rezultate : Iugoslavia — Gre
cia 4,5 — 1,5 ; Polonia — Bul
garia 2,5 — 2,5 (1) ; U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 2,5 — 2,5 (1) ;
Ungaria — Israel 4,5 — 1,5 ; 
Anglia — Franța 4—2 ; Italia 
— Luxemburg 6—0 ; Irlanda — 
Țara Galilor 2,5 — 1,5 (2) ; 
R. F, Germania — Norvegia 
4—2 ; Elveția — Austria 
3,5 — 2,5. în clasament condu
ce Iugoslavia 10 p, urmată de 
România 9 p, Anglia 8,5 p, 
Ungaria 8 p.

VARȘOVIA, 27 (Agerpres). 
în runda a doua a Campiona
tului European de șah pen
tru junioare, de la Tarnow 
(Polonia), au fost consemnate 
următoarele rezultate : Mat-

MONDIAL
veeva — Podorovici 
Kokina — Boiakovici 
Peiceva — Hadvorsen 
0,5 ; Smehowskaia — 
1—0 ; Moffet 
Botsari ______________ _
în clasament conduce Matveeva 
cu 2 p.

1—0 ;
1-0;

0,5 — 
Lorenz 

Lulotel 1—0 ; 
Lewandowska 1—0.

BELGRAD (Agerpres). Re
zultate din runda a 10-a : Ad- 
gestein — Kasparov 0—1, Ni- 
colici — Short 0,5 — 0,5 ; Iusu- 
pov — Hjartarsson 0,5 — 0,5 ; 
Popovici — Kozul 0—1 ; Ti- 
mman — Liubojevici 0,5 — 0,5 ; 
Damianovici — Elvest 0—1. în 
clasament conduce campionul 
mondial Gări Kasparov cu 
1 P (2), urmat de olandezul Jan 
Timman șl sovieticul Elvest 
cu cite 6 p etc.

ȘTIRI DIN HANDBAL

Dosarul dopijsguiui

NOI „PIESE" In discuție
© Marocanul Said Aouita, campion olimpic la 5003 m în 1984, 

la Los Angeles, a declarat că la respectiva Olimpiadă nu a 
fost supus nici unui control antidoping ! Ceea ce este mult 
mai curios, spune Aouita, este faptul că americanul Carl Le
wis, cîștigător la 100 m, 200 m, 4 X 100 m și lungime, n-a fost 
supus, de asemenea, nici unui fel de control ( ! ?)
• Intrucît ultima ediție a „Mondialelor" de haltere de la 

Atena a arătat, în ansamblu, un nivel mai scăzut al rezul
tatelor în comparație cu precedentele ediții, s-a ajuns la con
cluzia că explicația trebuie căutată în exigența sporită cu 
care au fost testați concurenții în acest an, spre deosebire de 
anii trecuți. In această privință, președintele Federației Inter
naționale de Haltere, austriacul Gottfried Schode, a sugerat, 
pentru eliminarea oricărei comparații, instituirea a 10 noi ca
tegorii de greutate, în locul celor actuale, la care urmează a 
fi stabilite noi recorduri. Este și aceasta o „soluție", dar nu
mai una... sentimentală !

I WIMBLEDONUL

• Recent, sub egida C.I.O., s-a desfășurat la Moscova a 
XX-a Conferință Mondială împotriva dopajului. Au luat parte 
181 de delegați din 31 țâri. După cum a declarat Alexandre de 
Merode, președintele Comisiei Medicale a C.I.O., această reu
niune a marcat o etapă însemnată in privința unificării regu
lilor și procedurilor controalelor în cadrul federațiilor interna
ționale, în comitetele olimpice naționale etc., astfel incit, la 
această oră, tot mai mulțl sînt cei care vorbesc aceeași „lim
bă”. Conferința de la Moscova este urmată de întrunirea Co
misiei Internaționale Antidoping, pentru a se stabili noi și noi 
măsuri, între care șl crearea de către C.I.O. a unul laborator 
volant, care să efectueze controale inopinate, chiar șl la an
trenamente ! Lupta este grea, dar speranțele sînt mari !

• în Marele Premiu al Eliberării, în Olanda, controlul efec
tuat la cursa de contratimp pe echipe, la Eindhoven, a evi
dențiat urme de amfetamina pentru rutierul francez Laurent 
Flgnon ! El nu a acceptat însă o contraexpertiză, tot în olan
da, sollcltind ca eșantionul martor sâ-i fie păstrat pentru a 
fi înaintat justiției, chemată să facă lumină în acest caz. In 
orice caz, Fignon nu este, pentru prima oară, descoperit po
zitiv (28 mai 1987, în Marele Premiu al Waloniei, s-a constatat, 
de asemenea, că fusese dopat), numai că, potrivit regulamen-

1 tulul U.C.I., pentru că trecuseră doi ani de la primul incident 
se făcuse „tabula rasa”. In acest fel, Fignon s-a văzut sus
pendat pe trei luni (dar cu... suspendarea pedepsei) ! La al 
doilea caz pozitiv, sancțiunea va fi de șase luni, iar Ia al trei
lea, de un ain. Măsurile stabilite de U.C.L la Hâga, în noiembrie 
1988, se referă numai la cicliștii profesioniști.
• La turneul final al C.M. de fotbal din Italia '90 vor fl

făcute controale după flecare meci, jucătorii testați fiind sta
biliți prin tragere la sorți. Analizele vor fi încredințate labo
ratorului din Roma. , ,

• Suedeza Jannike Bjoerling, din anturajul tenismenu- 
lui Bjorn Borg, a declarat ziarului „Expressen” din Stockholm 
că excampionul de la Roland Garros șl Wimbledon s-a dopat 
cu cocaină !

MUNCHEN (Agerpres). Cam
pionatele Mondiale de hand
bal pentru juniori din 1991 
vor fi organizate în R. F. Ger
mania, a anunțat Federația 
internațională de specialitate.

Pe de altă parte, la Dort
mund, s-a precizat că „Super- 
cupa Mondială” la handbal 
masculin, competiție ce reu
nește echipele care au cucerit 
un titlu olimpic sau mondial, 
va avea, începînd din 1990, o 
periodicitate de doi ani.

• La Nottulin (R.F.G.j. se
lecționata feminină .de handbal 
â țării gazdă a întrecut cu sco
rul de 16—13 formația Dane
marcei, Intr-un meci amicat

ÎN PERICOL! \
__________________ ......................\ 

lie 1877, posibila închidere a 4 
fierbinte. Inițial, organizatorii j 
turneului au sperat că pre- SIonii et/ia» afin'no^ J_5 

tradiția și sensurile lui, j 
„„w I

I

zlu. al unei bătălii cu saxo- 
nil), ediția inaugurali a li
nul turneu de tenia intrat 
de-acum in istorie s-a dispu
te'
He 1877, posibila închidere a 
arenei a declanșat o disputa

vederile legii nu-l vor atinge, 
Wimbtedonul fiind, prin vîr- 
sta, ( " ' ‘ “ "'
nu doar 
tivă, el 
nene al 
totodată.

o competiție spor- 
chiar un „monu- 
sportului, englez »l, 
universal. Răspun
sul autorităților s-a 
dovedit însă impla
cabil, el precizind 
ci „nici o arehi, 
Wimbledon sau alta.

i

O

Romeo VILARA

Repetate și uneori slnge- 
roase, manifestările de vio
lență ale falșilor suporteri de 
fapt niște huligani, au pro
dus multe necazuri și pagu
be serioase, morale șl mate
riale, fotbalului englez, ale 
cărui echipe de club (ca să 
no referim doar la aspectul 
cel mai comentat) au fost șl 
rămîn excluse din cupele eu
ropene. Pentru a lichida sau 
măcar reduce, ca număr ți 
amploare, ‘ asemenea acte, 6- 
ficialitătile de la Londra și, 
in nrlmul rind. Football As
sociation (federația 
de specialitate) au 
luat o serie de mă
suri. în contextul 
cărora, recent a- 
dovtată. „legea pri

vind asigurarea securității tn 
arenele sportive" dr urma să 
intre în vigoare la 1 ianua
rie 1990.

Cum noua lege prevede, in
tre altele. „închiderea orică
rei arene care nu posedă 
tocuri pe bănci, numerotate, 
pentru toți spectatorii", clau
ză vlztnd nu numai fotbalul, 
ci toate disciplinele sportive, 
e limpede că aplicarea ei 
pune sub semnul întrebării 
pînă st... celebrul turneu de 
tenis de la Wimbledon,' soco
tit cel mai vechi din lume ! 
Asta pentru că, fără a de
talia. „central court" șl 
„court number 1" de la Wim
bledon, adică terenurile prin
cipate. sînt mărginite de 
bune în care o parte din 
bile stă în picioare l

Deoarece Wimbtedonul, 
diul reputatului „AII England 
Croquet and Lawn Tennis 
Club", reprezintă unul dintre 
„titlurile de noblețe" ale 
sportului englez, fie șl pen
tru că aici, pe o pajiște din 
marginea Londrei (locul unei 
tabere romane din vremea 
lui Iuliu Cesar șl, mat tir-

fri* 
pu-

se-

ÎN ETAPA A 8-a
(Urmare din pag. 1)

care fixează scorul final al 
partidei arbitrate de N. Enache 
— M. Presneanu, I. Becze. Mi
nute de penalizare; 214-14.

PROGRESUL M. CIUC — 
C.S.M. DUNAREA GALAȚI 
3—6 (1—4. 1—1, 1—1). Meci 
disputat, ambele echipe jucînd 
cu mult aplomb. Marca
tori: Augustin, Vitoș, Gyor- 
gycze (Progresul), respectiv 
Radu 2, Dinu 2, Sersea și Ful- 
ga. Arbitrii Fl. Gubernu — A. 
Balint, T. Szabo au dictat 
4 + 13 minute de penalizare. (V. 
PAȘCANU, coresp.).

C.S.M. VIITORUL GHEOK- 
GHENI — STEAUA 3—5 (1—1, 
2—4, 0—0). Sigură de victorii., 
echipa campioană nu a forțat 
nici în cea de a doua partidă 
șl, din nou, localnicii nu 8-au 
mărginit la o apărare excesi
vă, ci au ieșit și el la atac, 
reușind să mențină echilibrul. 
Au marcat A. Becze, Csiki 
Andras, pentru Viitorul, Po
pescu, Hălâucă, Antal. Bu- 
rada și Chiriță, pentru Steaua. 
Arbitri : Gh. Mîcu — Em. 
Both. Ș. Benedek. Minute de 
penalizare : 6—10. (B. MAL-
NASI, coresp.).

rigorii legit“ ! Numeroasele 
apeluri, avind ca punct de 
plecare adevărul ci „publicul 
de tenis diferă fundamental 
de cel de fotbal", n-au 
schimbat însă atitudinea ofi
cialităților. care l-au invitat 
Pe organizatorii turneului să 
aleagă : să reamenajeze locu
rile tn picioare sau... să tra
gă obloanele !

Neavînd altă soluție decît 
„punerea stadionului de acord 
cu textele noii reglementări", 
Consiliul municipal al Wim- 
bledonulul a întocmit un de
viz. cel însărcinat cu 
floarea tribunelor, 
Gorringe, neascunzlnd 
că „nu știu de unde 
procura toll banii de

modi- 
Chris 
insă 
vom

------- —
avem nevoie" I S-au anunțat, 
e drent, cîtiva interesați să 
sprijine acțiunea, dar tot 
mai sînt multe sute de mil 
de lire sterline de acoperit... 
Tema fiind, ca să zicem așa, 
una de urmărit, să notăm că, 
ajuns tn impas, Wimbtedonul 
nu-i dectt o „victimă" a fot
balului, a violenței din sfera 
acestuia.

Ovîdîu IOANIȚOAIA

BERLIN (Agerpres). în con
cursul de patinaj viteză con- 
tînd pentru „Cupa Mondială”, 
Uwe-Jens Mey (R. D. Ger
mană) a terminat învingător 
în proba de 500 m, cu timpul 
de 37,53, fiind secundat de ja
ponezul Satoru Koroiwa — 
37,94. Iată și cîștigătoarele 
probelor feminine : 500 m — 
Angela Hauck (R.D.G.) 40,69 ; 
1000 m — Angela Hauck 
1:22,06 ; 1500 m — Gunda Klee- 
man (R.D.G.) 2:08,73.

WASHINGTON (Agerpres). 
Proba feminină de slalom u- 
riaș, desfășurată pe pirtia de 
contînd pentru „Cupa Mondia
lă”, s-a încheiat cu victoria 
sportivei Nathalie Bouvier 
(Franța), cronometrată în 
două manșe cu timpul total de 
2:15,97. Pe locurile următoare 
s-au situat Diann Roffe 
(S.U.A.) 2:17,20 și Anita Wach
ter (Austria) 2:17,51.

BERLINUL OCCIDENTAL. 
Concursul masculin de patinaj 
viteză din acest oraș, s-a

încheiat cu următoarele rezul
tate : 1 000 m — 1. Igor Jele- 
zowski (U.R.S.S.) 1:15,97 ; 2.
Uwe-Jens Mey (R.D.G.) 
1:16,24 ; 3. Ki-Tae Bas (Coreea 
de Sud) 1:16,85 ; 5000 m — 1. 
Ben van der Burg (Olanda) 
7:09,01 ; 2. Markus Troger
(R.F.G.) 7:13,03 ; 3. Jaromir
Radka (Polonia) 7:13,62.

MOSCOVA. Rezultate din 
campionatul unional de ho
chei pe gheață : Ț.S.K.A. Mos
cova — Aripile Sovietelor 
Moscova 4—1 (1—0, 2—1, 1—0); 
Torpedo Gorki — Automobi
list Sverdlovsk 5—3 (0—0, 3—1, 
2—2) ; Dinamo Minsk — Tor
pedo Usti Kamenogorsk 5—3, 
(1—0, 0—2, 4—1) ; S. K. Kazan 
— Traktor Celiabinsk 3—4 
(2—2, 1—1, 0—1). în clasa
ment continuă să conducă Hl- 
mik Voskresensk 49 p, urmată 
de ȚSKA Moscova 42 p.

JUNIORII NOȘTRI —LOCUL 3
IN „TURNEUL PRIETENIA" LA HOCHEI

La „Turneul Prietenia” la hochei, care a avut loc la Phenian, 
reprezentativa de juniori a României (antrenori ; Stelian Rusu 
și Remus Bianu) a ocupat locul al treilea, după formațiile 
Uniunii Sovietice și Cehoslovaciei. Iată rezultatele juniorilor 

noștri în ordinea desfășurării meciurilor : 2—1 (1—1, 1—0 0—0) 
cu echipa R.P.D. Coreene, 0—13 (0—3, 0—1, 0—9) cu Cehoslovacia, 
0—22 (0—7, 0—5, 0—10) cu Uniunea Sovietică, 6—3 (3—2, 1—0, 
2—1) cu Bulgaria.

Alte rezultate — U.R.S.S. : 14—1 cu R.P.D. Coreeană, 32—1 
cu Bulgaria ; Cehoslovacia : 10—0 cu R.P.D. Coreeană, 21—0 cu 
Bulgaria \ R.P.D. Coreană — Bulgaria 7—2. în finală, U.R.S.S.— 
Cehoslovacia 5—1.

ECHIPA Argentinei a început 
pregătirile în vederea Campio
natului Mondial de anul viitor, 
efectuînd zilnic ședințe de an
trenament sub conducerea direc
torului tehnic Carlos Bllardo. La 
1» decembrie, campioana lumii 
va juca la Cagliari cu reprezen
tativa Italiei un prim meci de 
verificare. Antrenorul Bllardo 
vă sosi Insă în Italia cu 10 zile 
mai devreme, pentru a fl pre
zent la tragerea la sorți a gru
pelor turneului final al C.M.

federația belgiană a adre
sat o notă Comitetului de orga
nizare a Campionatului Mondial 
de fotbal, cerînd pentru selec
ționata belgiană calitatea de 
cap de serie la tragerea la sorți 
a grupelor turneului final din 
Italia, operațiune programată Ia 
9 decembrie. Secretarul federa
ției belgiene, Alain Courtois, a 
arătat că echipa țării sale este 
îndrentățltă să pretindă calita
tea de favorit, Intrucît a fost 
semlfinalistă la ultima ediție.

DERBYUL campionatului An
gliei a programat duminică (tn 
etapa a 15-a) partida dintre F.C. 
Liverpool șl Arsenal. A cîștigat. 
Ia mare luptă, echipa gazdă, 
F.C. Liverpool, cu 2—1, prin go
lurile lui Barnes și McMahon, 
respectiv Alen Smith. Astfel, 
Arsenalul n-a mai reușit să 
reediteze succesul din primă
vară. cînd a cîștigat titlul in 
extremis, chiar Ia Liverpool ! 
în fruntea clasamentului se a-

na acum s ecnipe ia egalitate 
de puncte : Liverpool , (cu un 
joc mal puțin), Arsenin, Aston 
Villa și Chelsea cu cite 27 p. 
Alte rezultate: Charlton — Man
chester City 1—1, Coventry — 
Norwich 1—0, Manchester United
— Chelsea 0—0, Nottingham — 
Everton 1—0, Q.P. Rangers — 
Millwall 0—0, Sheffield Wednes
day — Crystal Palace 2—2, Sout
hampton — Luton 0—3, Totten
ham — Derby 1—2, Wimbledon
— Aston Villa 0—2. tn timpul 
săptămînli s-a desfășurat turul 
4 at Ligii Cupei Angliei. Cea mal 
mare surpriză : Oldham (liga a
2- a> — Arsenal 3—1 1 Alte re
zultate î Tranmere (liga 3) —
Tottenham 2—2 (se va rejuca), 
Derby — w.B. Albion 2—2, Man
chester City — Coventry 6—1, 
Nottingham —Everton 1—6, West 
Ham — Wimbledon 1—0.

SREDET Sofia a obținut o 
nouă victorie (6—0 cu Vrața) șl 
conduce detașat dună 14 etape 
(24 p). urmată de Slavia (13 p) 
șt Pirln (17 p). Alte rezultate: 
Levskl — Trakia 3—1, Cernomo- 
reț — Ettr 1—l. Dunav Ruse — 
Lokomotiv Sofia 6—3!, Pirin — 
Sliven 2—1, Lokomotiv Plovdiv
— Slavia 0—0. Cerno More — 
Beroe 3—3. Oreahovița — Hebur
3- 1.

MECIURILE retur din sfertu
rile de finală ale Cupei poloniei: 
Hemik Polițe — Hutnik Craco
via t—1, Legla Varșovia — 
Meszko Gniezno 5—1, G.K.S. Ka

towice — wiazew Loaz 2—u. po
gon Szczecin — stal Mielec 2—0. 
Echipele Legla Varșovia, G.K.S. 
Katowice, Stal Mielec și Hutnik 
Cracovia s-au calificat pentru 
semifinale.

IN ETAPA a 11-a a campio
natului Greciei, lidera clasamen
tului, Panathlnaikos Atena, a in- 
vlns cu 5—1 pe Voios. Alte re
zultate : A.E.K. — lonlkos 2—0, 
Olympiakos — Larissa 2—1, Doxa
— P.A.O.K. Salonic 0—2. Aris — 
Heraklis 3—1, Apollon — Serres 
0—0, Levadia — Xanthi 1—0. în 
clasament conduc panathlnaikos 
și Olympiakos cu cite 17 p.

REZULTATE din etapa a 12-a 
a campionatului R.D Germane : 
Dynamo Dresda — Energie Cot
tbus 3—0, Chemie Halle — F.C. 
Magdeburg 0—5, F.C. Karl Marx 
Stadt — Stahl Brandenburg 3—o. 
Dynamo Berlin — Fortschrltt 
Bischofswerda 1—0, Stahl Eisen
huttenstadt — Lokomotive Leip
zig 2—2. Carl Zeiss Jena — RCT 
Weiss Erfurt 1—0, Hansa Rostok
— Wismut Aue 2—1. în clasa
ment : F.C. Magdeburg șl Dy
namo Dresda — cu cite 19 p.

DUPA 15 etape, in campiona
tul Scoției se menține lideră e- 
chipa Aberdeen — 21 p, secon
dată de Glasgow Rangers — 19 
p și Heart Midlothian — 17 p. 
Rezultatele etanel : Aberdeen — 
St. Mirren 5—6. Dundee United
— Heart Midlothian 2—1, Hiber
nian — Dundee 3—3, Mother-

• Turneul final al 
C.M.... în actualitate ® 
Campionate, cupe : Ar
senal a pierdut derbyul 
cu Liverpool și a fost e 
liminată și din Cupa 
Ligii I ; Sredeț Sofia 
are 6 puncte avans I ; 
F.C. Magdeburg și Dy
namo Dresda — învin
gătoare detașate ® 
Știri, rezultate

well — Celtic Glasgow 0—0, 
Glasgow Rangers — Dunfermline 
3—0.

IN PRELIMINARIILE Campio
natului European rezervat echi
pelor de tineret: Olanda — Fin
landa 2—1 (1—1) ; Austria —
R.D. Germană 6—1 (0—0), Spa
nia — Ungaria l—o (1—0) ; El
veția — San Marino 3—0 (2—1)»

LA PORTSMOUTH (Anglia), 
In cadrul preliminariilor Cam
pionatului European pentru ju
niori, selecționata Angliei a în
trecut cu 1—0 (0—0) formația
Cehoslovaciei.

LA REUNIUNEA Confederației 
Sudamericane de Fotbal, de la 
Montevideo, s-a hotărit ca tur
neul echipelor din America de 
Sud pentru calificarea la Olim
piada din 1992 să se desfășoare 
in Paraguay.
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