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SPORTIVI CU „BRĂȚARA 
DE AUR“ A MESERIEI

VIBRANT OMAGIU CONDUCĂTORULUI IUBIT,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

9 »

MAREA BUCURIE
Asemenea milioanelor de ti

neri din România acestor ani. 
am avut șansa și, deopotrivă, 
fericirea să mă formez, ca om 
și ca sportiv, în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu”, perioada 
cea mai bogată în realizări 
mărețe din întreaga istorie a 
poporului nostru, perioadă 
de un dinamism fără seamăn, 
marcată de gîndirea și spiritul 
clarvăzător ale secretarului 
general al partidului, de dra
gostea și înțelepciunea cu care' 
ne călăuzește ctitorul Româ
niei moderne spre noi trepte 
de civilizație și bunăstare

Și noi, componentele lotului 
olimpic de canotaj, trăim cu 
toată ființa noastră marea 
bucurie a realegerii tovarășului

A REALEGERII
NICOLAE CEAUȘESCU în 
funcția de secretar general al 
partidului, garanția sigură a 
înaintării României pe dru
mul socialismului și comu
nismului, al bunăstării între
gului popor.

După cum se știe, în ultimii 
ani canotajul nostru a realizat 
o serie de splendide succese, 
concretizate în numeroase 
medalii de aur, argint și bronz 
la ‘ Jocurile Olimpice și la 
Campionatele Mondiale. A- 
nul acesta el a respectat re
gula ultimelor mari com
petiții, ambarcațiunile cu pale 
tricolore obținînd cinci vic
torii la Jocurile Mondiale 
Universitare de la Duissburg și 
alte trei titluri mondiale în

întrecerile disputate la Rled. 
Sînt, toate acestea, urma
rea firească a minunatelor 
condiții de pregătire de care 
dispunem, a sprijinului per
manent și grijii purtate spor
tivilor de performanță, între
gului nostru tineret, de către 
conducerea partidului și sta
tului. De aceea, la rîndul 
nostru, vom face totul ca ți pe 
viitor să răspundem prin fap
te concrete acestor condiții de 
care beneficiem, ca steagul 
țării noastre să urce mîndru 
pe cel mai înalt catarg al ma
rilor competiții internațio
nale la care vom fi prezenți.

Elisabeta LIPA, 
campioană mondiala

Zilele trecute am cunos
cut pe atletul Vasile Ulici, 
schiorul Koria Ștefâncscu și 
motociclistul Constantin Man
ta, care s-au aflat, cam în a- 
celași timp, în amfiteatrele 
facultăților, unde au învățat 
să devină specialiști cu temei
nică pregătire în profesia 
aleasă. Anif studenției au 
zburat și iată-1 fâță-n față cu 
responsabilitățile meseriei, toți 
trei pornind pe drumul in
tegrării eficiente în activi
tatea productivă a întreprin
derii de utilaje pentru prelu
crarea cauciucului din orar 
șui Băicoi, Unitate intrată în 
funcțiune în 1978, cu profil de 
produse pentru industria 
chimică, petrochimică și de 
anvelope. Integrarea a consti
tuit pentru tinerii de a- 
tunci, interlocutorii noștri de 
acum, o școală a muncii. Dar, 
mai bine să le dăm cuvîntul :

Vasile Ulici, inginer, șeful 
atelierului mecano-energetic 
și de automatizare, președintele 
asociației sportive I.U.P.C. 
Băicoi : „Răspunzînd înflăcăra- 
tclor chemări ale tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al partidului, cu
prinse în magistralul Raport 
prezentat la marele forum al 
comuniștilor români, colec
tivul nostru a îndeplinit inte
gral planul pe primii patru ani 
ai actualului cincinal și ob
ține în aceste zile producții

suplimentare. Pentru ca în
treprinderea noastră să-și a- 
tingă eît mai rapid parame
trii proiectați, a fost ne
voie să asimilăm instalații de 
nivel mondial, care se adu
ceau din import. In această 
confruntare cu noul am avut 
de întimpinat probleme grele, 
a trebuit Să căutăm soluții 
care să comprime timpul, ope
rațiile să ușureze munca. în 

această bătălie pentru moder
nizarea producției ne-am 
putut da seama țe oameni ca
pabili, perseverenți și ini
moși au crescut in jurul nos
tru".

Horia Ștefănescu, inginer 
proiectant, instructor volun
tar de schi și tenis de masă: 
„Știți ce a însemnat pentru 
mine această Întreprindere ri
dicată în orașul natal ? Un 
mare pas inainte in profesie 
și in viață. Cunoscătorii vor 
găsi Ia noi multe soluții origi
nale, unele de-a dreptul în
drăznețe, care au cerut un 
mare efort de documentare, 
de gîndire, de creație și, desi
gur, o mare răspundere a în
tregului colectiv. Mobilizați 
de documentele adoptate de 
Congresul al XIV-lea al parti? 
dului, vom face totul pentru

Traian IOANITESCU

(Continuare in pag. 2—3)

DEPLINĂ ANGAJARE REVOLUȚIONARĂ
în patria noastră. Do
cumentele adoptate de ma
rele forum al comuniștilor, cu 
deosebire magistralul Raport 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. model de 
analiză a realității românești 
la zi și de prefigurare a pers
pectivelor tot mai luminoa
se ale acesteia, în cincinalul 
următor și în primul deceniu 
al mileniului trei, constituie ș: 
pentru noi un program de am-

Alexandru TĂBACARU, 
președintele CJ.E.F.S. Vaslui

Șl ÎN

La încheierea primei părfi a competiției naționale

RUGBYUL NOSTRU-ÎNTRE PREMIERA MARAMUREȘEANĂ 
Șl AȘTEPTĂRILE PENTRU PARTIDA DIN SCOȚIA

O dată cu disputarea etapei 
a unsprezecea în grupa va
lorică de frunte a Diviziei A 
s-a pus „punct final" în sta
giunea rugbystică internă, 
doar componențli lotului re
prezentativ rămînînd acum 
conectați Ia febra apropiatului 
test din Scoția. în primul plu
ton al sportului cu balonul o- 
val de la noi, sezonul a fost 
marcat de un șir întreg de 
schimbări față de ierarhia 
turului precedent: practic, 
nici una din cele zece echipe

prezente în întrecere și la e- 
diția ’88—’89 nu are aceeași 
poziție de atunci I Cea mai 
spectaculoasă ascensiune r- 
parține timișorenilor, Uni
versitatea Eltim făcînd un 
salt de cinci locuri in clasa
ment. La plus mai apa/ for
mațiile din Baia Mare și Si
biu, fiecare dintre ele adevă
rate performere ale toamnei 
rugbystice, mai cu seamă cea 
dinții...

C.S.M. Minaur e numele u- 
nui foarte merituos lider. Po

ziția aceasta de onoare la 
finele unei stagiuni, ocupată 
în premieră absolută, înseam
nă o mîndrie firească pentru 
întreg Maramureșul sportiv, 
unde jocul tn 15 a cîștigat *ot 
mai mult teren. Cea mai e- 
locventă dovadă am avut-o 
nu mal departe decît du
minică, în jur de patru mii

' Geo RAEȚCHI

(Continuare tn pag. a 4-a)

Asemenea tuturor comuniș
tilor țării, asemenea întregului 
nostru popor, toți cei impli
cați în mișcarea sportivă a 
județului Vaslui au primit 
cu vie satisfacție, și unanimă 
adeziune, hotărîrea de im
portanță istorică a Congre
sului al XIV-lea al parti
dului, prin care tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
fost reales în suprema func
ție de secretar general al 
partidului, act politic de 
profundă semnificație, teme
lia cea mai sigură a viitoa
relor mari victorii ale socia
lismului și comunismului

ÎN PRODUCȚIE
Toți cei care trăim in ju

dețul Brăila și noi. cel ce lu
crăm la Schela de producție 
petrolieră Brăila, am urmă
rit la televizor, sau la posturi
le de radio magistralul Ra
port prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU,
secretarul general al partidului. 
Ia recentul forum al comuniș
tilor români, vast program de 
muncă și de luptă al întregii 
națiuni pentru edificarea so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate șl înaintare a 
României spre comunism

Tntr-o entuziastă unanimi
tate, comuniștii, toți pelro-

(Continuare in pag. 2—3)

ARENA DACIADEI
liștii din această Înfloritoare 
parte a țării își exprimă din 
adîncul inimilor nemărginita 
bucurie pentru realegerea in 
suprema funcție de secretar ge
neral al P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, eminent 
conducător de partid și de 
stat, personalitate de frunte a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, militant

Ing. Dinu IVAN 
președintele asociației 

Petrolul Brăila

(Continuare in pag. 2—3)

în turul campionatului de volei

PENULTIMA ETAPA LA FEMININ.»
...și partidele cvartetului fruntaș la masculin
Penultima etapă a turului în 

Campionatul feminin al Diviziei 
A de volei este programată as
tăzi, cînd vor avea ioc și două 
meciuri din etapa de duminică 
a competiției similare masculi
ne. Aceasta pentru a permite 
celor 6 echipe participante la 
cupele europene să susțină, la 
sfîrșltul săptămtnil, manșa !n- 
tîi din turul al doilea in' cele 3 
competiții continentale, și de 
data aceasta in program figu
rează cîteva partide de real in
teres șl de importanță neîndoiel
nică pentru departajarea echipe
lor tn grupele valorice femi
nine (în care, înaintea turnee
lor, vor conta numai rezultatele 
directe). Iată jocurile : C.S.IJ. 
Rapid Galați — Rapid București, 
Chimia Rm. Vîlcea — Penicilina 
Iași, Dacia Pitești — Universita
tea C.F.R. Craiova, Dinamo 
București — C.S.M. oțelul Tîr- 
goviște (sala Dinamo, ora 15) 
Știința Bacău — Flacăra Roșie 
București și Farul Constanța — 
C.S.M. Libertatea Sibiu.

Din etapa a TX-a, la masculin, 
sînt devansate doar meciurile 
celor 3 „europene", toate aflate 
acum tn plutonul fruntaș, deci 
puțind oferi partide deosebit de 
atractive : Steaua București — 
Universitatea C.F.R. Craiova 
(sala Rapid, ora 15) și Dinamo

București — C.S.M. Minaur Baia 
Mare (sala Dinamo, ora 15,30). 
Primul este șl un veritabil 
derby, între echipele care n-au 
cunoscut ptnâ acum înfringe- 
rea...

FEMININ
1. UNIV. C.F.R. 9 9 0 27: 5 18
2. Dinamo 9 8 1 26:10 17
3. Flacăra Roșie 9 6 3 19:18 15
4. Penicilina 9 5 4 20:13 14
5. Chimia 9 5 4 20:13 14
6. CSU Rapid 9 5 4 19:18 14
7. Rapid 945 18:20 13
8. CSM I.ibertatea 9 4 5 14:17 13
9. CSM Oțelul 9 3 6 13:22 12

10. Farul 9 2 7 11:25 11
11. Știința 9 2 7 9:22 11
12. Dacia 9 1 8 11:24 10

MASCULIN
1. STEAUA 7 7 0 21: 1 14
2 Univ. C.F.R. 7 7 0 21: 6 14
3. Dinamo 76 1 18:813.
4. Minaur 7 5 2 17: 9 12
5. Electrotehnica 7 4 3 15:11 11
6. Elcond 7 3 4 10:13 10
7. Calculatorul 7 3 4 10:13 10
8. Rapid 7 2 5 10:16 9
9. Relonul 7 2 5 11:18 9

10. C.S.M.U. 7 2 5 10:17 9
11. Tractorul 7 16 4:19 8
12. Viitorul 7 0 7 5:21 7

Astăzi, „runda“ a 14-a a Diviziei A de fotbal

iN PRIM-PLAN, MECIURILE DE LA BUCUREȘTI Șl HUNEDOARA

„Duel" de... iarnă, intre Stanici (ia 
dreapta) și Eduard, aparent cu ciș- 
tig de cauză pentru bucureștean. 
Scorul partidei Sportul Studențesc 
— F. C. Argeș a rămas insă, se știe, 
„alb". Spre satisfacția inimoasei ga

lerii piteștene...
Foto : Nicolae PROFiR

CLASAMENTUL
1. Dinamo 13 12 0 1 42- 6 24
2. Steaua 13 11 1 1 32- 6 23
3. Univ. Craiova 13 7 4 2 20- 8 18
4. Victoria 13 7 2 4 20-14 16
5. F. C. Bihor 13 7 0 6 30-22 14
6. Petrolul 13 6 2 5 21-16 14
7. F. C. Inter 13 6 2 5 22-27 14
8. F. C. Farul 13 4 4 5 18-17 12

. Sp. Stud. 13 5 2 6 15-15 12
10. F.C.M. Brasov 13 5 2 6 13-28 12
11 Jiul 13 5 1 7 17-25 11
12. Flacăra 13 5 1 7 15-18 11
13. „U‘ Clul-N. 13 3 4 6 11-23 10
14. F.C. Olt 13 3 4 6 14-17 10
15. Corvinul 13 4 1 8 13-32 9
16. „Poli" Tim. 13 3 3 7 19-22 9
17. S. C. Bacău 13 3 2 8 13-29 8
18. F. C. Argeș 13 3 1 • 8-18 7

• își va păstra Jiul apetitul de 
goluri din etapa trecută ? • Pi- 
eștenii, în revenire de formă, se 

gindesc numai la victorie • Pe 
Ghencea", un ieci așteptat cu 

justificat interes • La Sibiu, gaz
dei» păstrează prima șansă • Pe- 
țrolul, revelația turului, vrea să-și 
continue seria succeselor pe teren 
propriu • Pe Bega, un meci de 
1.X, 2 • La Hunea’oara, în der- 
byul codașelor, ambele comba
tante țintesc reabilitarea • Prac
tic, pe Dinamo, liderul campiona
tului nu poate scăpa victoria • 
Sub Feleac, o partidă deschisă 
oricărui rezultat.

r VAWAw PROGRAMUL Șl ARBITRII m-mvvw
'! Petroșani : JIUL
[< V. Alexandru : N.

- F. C. FARUL
Voinea (ambii din București) și A. 
Renghel (Vaslui

ARGEȘ - F.C. BIHOR
; Gr. Macavei (Deva) și B. Cațaroș 

(Călărași)
STEAUA - UNIV. CRAIOVA

— Stadionul Steaua —
V. Tltorov (Plopeni) și S.

Ursu (Suceava)
F.C. INTER -SPORT LSTUDENȚESC

ii■

Pitești : F. C.
I. Igna (Timișoara)

București :

Ad. Moroianu (Ploiești)-;'

Sibiu ____ _____ _________ _
O. ștreng (Oradea) ; I. Coț (Ploiești) și V.’Donții'(Gh) 

Ploiești : PETROLUL - F.C.. 1. BRAȘG
V. Ciocan (Bistrița) ; S. Necșulescu (Scornlcești) șl M.

Timișoara : „POLI"
Gh. Constantin (Rm. Vîlcea)

Sorescu
Hunedoara : CORVINUL
D. Petrescu ; V. Anghelolu 

Vereș (mun.
București : DINAf -

— Stadionul Dinamo —
Gh. Dumitrașcu (Constanța) ; R. Petrescu (Brașov) și 

Gh. Vodă (P. Neamț)
Cluj-Napoca : ,.U“ - FLACARA
M. Ivăncescu (Brașov) ; Al. Mustățea (Pitești) și T. De- 

mian (Zalău)
Toate partidele vor începe Ia ora 14

........................^WMWMWWWVVVmWVft

PETROLUL - F.C.. L BRAȘG
Ilieș (Odorhei)

- VICTORIA
; V. Curt (Constanța) 
(Pitești)
- S. C. BACĂ”

(ambii din București) 
Sf. Gheorghe)
- F. C. OLT

șl C.

și I.

BJ Toate partide 
wvwvwwvw
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SUCCES CATEGORICFinalele Ia gimnastică ritmică, de Ia Brașov
LUPTĂTORUL ft

GRATIA Șl FRUMUSEȚEA
întrecerile din cadrul Daciadei 

la gimnastică ritmică — catego
riile de Clasificare a IV-a și a 
IlI-a — s-au Încheiat, In Sala 
Sporturilor din Brașov, cu finala 
pe obiecte. Acolo au evoluat cele 
mai bune gimnaste clasate pe 
primele locuri din concursul ge
neral. Astfel și ptestațiile tine
relor gimnaste au ^ost superioa
re, atît din punct de vedere 
tehnic, cit ■ Și artistic.,; La șatego- 
riaț; -a; Xy-a, brrșoveanca Anca

colrdă și pângîieâ, «sițu’îndu _ 
pe primul 166 la aceste două o- 
biecte. La minge, Oana Heri$anu 
(C.S.ș. 7 Dinamo București) s«a 
mobilizat mai .mult, și, fără ezi
tări, ea a executat un exerclțiu. 
cu un grad de dificultate spori
tă, ocupînd primul loc pe po
dium i ’

La. categoria â IlI-a s-au de
tașat Alina Voinea (C.S.ș.- 1
Constanța) și Alina Păduraru 
(C.S.ș. 1 I.E.F.S. Sportul Stu
dențesc), componente ale lotu
lui național de junioare și care 
au participat la Cbncursul ..Prie
tenia" din august, de la Ploiești. 
Plusul de pregătire dobîndit la 
lo+ a fost evident la cele două 
sportive șl s-a materializat, pen
tru Alina Voinea, prin note mari 
și ocuparea primului loc la toa
te obiectele (coardă, cerc, minge, 
măciuci) și poziția secundă — cu

7 >

la
Șltuindu-se

ȘI-AU SPUS CUVlNTUL 
excepția cercului — pentru Ali
na Păduraru. Evoluții notabile au 
mai avut: Roxana Avasilie&i 
(A.S. Constructorul Moldova 
Iași) Ionela Majer (C.S.ș. Bis
trița), Cristina Nemțeanu (C.S.ș. 
7 Dinamo București), Antonela 
Frincu (C.S.ș. 1 Constanța) ț.a«

CLASAMENT, categoria a III-'», 
coardă : 1. Alina Voinea (C.S.ș.T 
Constanța) 8,85 p, 2. Roxana 
Avasilicăi (A.S. Constructorul 
Moldova Iași) 8,65 p ;■ 3. Cristina 
Negmțeanu (C.S.Ș. 7 Dinamo) 8,60 
p ; cerc : 1. Alina Voinea, 9,00 
p : 2. Ionela Majer (C.S.Ș. Bis
trița) 8,75 p-ț 3. Alina Păduraru, 
8,70 : mnige : 1. Alina Voinea 9,00 
p ; 2. Alina. Păduraru (C.S.Ș. 1 
- i.e.f.S. Sportul Studențesc) 
8,85 p : 3. Bianca Fînarlu (A. S. 
Constructorul Moldova Iași) . 8,50 
p ; măclutii : 1. Alina Vbinea, 
9,00 p ; 2. Alina Păduraru 8.65 p; 
3. Bianca Fînarlu 8,45 p ; cate
goria a iV-a,; coardă : 1. • Anca 
Pocan. .(C.S.ș. Brașovia — Cons
tructorul) 8,70 p ; 2. Elena Lupți 
(C.S.ș. Brașovia — Constructo
rul) 8,60 p ; 3. Fills Șerif (C.S.Ș. 
1 Constanța) 8,50 p ;T minge : 1.

Brașo- 
Eigna 

8.40 p: 
8,50 p:

Anda

i vwiiHLttiivaj o,ou p , iii_ c
Oana Herișanu (C.S.Ș. 
via — constructorul) șl 
Vladu (Triufm București) 
panglică : 1. Anca Pocan, 
Oana Ilerișanu 8,50 p, 
Ciocoiu 8,50 p.

Elena DOBINCA

CUPA U. T. C. LA TRÎNTĂ
în Sala Sporturilor din Bis

trița, timp de două zile, a a- 
vut loc — sub genericul Da- 
ciadei — finala pe țară la 
trîntă, competiție dotată cu 
„Cupa U.T.C.". La această me
reu frumoasă competiție, exce
lent organizată, au participai 
peste 200 de sportivi din toa
te județele țării. Laureații: 
cat. 56 kg. — Dan Simiuan

(Teleorman),
Costin 
Mircea 

-Năsăud), 76 kg. — Costin Stîn
(Bistrița-Năsăud), 87 kg. — 
Marian Rucea (Giurgiu), pes
te 87 kg. — Gheorghe Chiriță 
(Tulcea). Clasament genera] 
pe județe : 1. Bistrița-Năsăud, 
2. Vrancea, 3. Tulcea. (I. TOMA 
— coresp.).

62 kg. — Nelu 
(Vrancea), 68 kg. — 
Mureșan (Bistrița-

AL LUI DINAMO
►

Șl ÎN A DOUA
►

RESTANTĂ CU 1.1. T. ' ►

Duminică dimineața, pe un 
traseu ales in împrejurimile 
Stadionului „23 August" din Ca
pitală, a avut loc concursul mu
nicipal de cros, contînd șl ca 
etapă de calificare pentru faza 
de zonă a Campionatului Repu
blican. Vremea total nefavora
bilă (vînt rece, ninsoare) nu a 
constituit un impediment prea 
mare față de amibția celor 188 
de participanți (de toate catego
riile), care s-au întrecut in 13 
curse atractive, citeva rezultate: 
fetițe II. (600 m) : Claudia Tatu

(Olimpia) 2:14 ; fetite I (80# m) : 
Marina Itadu (Olimpia) 2:41 ; 
copii II (800 m) : Cr. Ion (Stea
ua) 2:52 ; copii I (1900 m) : c. 
Mlcu (Voința) 3:30 ; junioare III 
(1200 m) : Mariana Florca 4:03. 
Mariaka Tase (ambele Voința) 
4:04 ; juniori HI (2500 m) : Ctin. 
Budeanu (Olimpia) 8:35, C. Hir- 
ceag (Metalul) 8:39 ; junioare 
II (1500 m) : Silvia Ioniță (Vo
ința) 5:02, Cristina Bofcea (O- 
limpia) 5:04 ; juniori II (3000 m) : 
V. Tiplic (Triumf) 11:15, C. So- 
valov (Voința) 11:16; junioare

1» al doilea meci restanță, dis
putat ieri la Bazinul Floreasca, 
am consemnat iarăși victoria 
campionilor, de data aceasta 
mult mal clară : DINAMO — I.L. 
TIMIȘOARA 15—7 (3—0, 4—0, 5—1, 
3—€). Evoluția tabelei de marcaj 
este semnificativă : ca și în ziua 
precedentă, Vlad Hagiu a des
chis scorul (min. 0:50, din lo
vitură de la 4 m), pentru ca, 
apoi, dinamoviștil să ajungă la... 
7—0, în min. 13:30, rezultat cu 
care s-a încheiat, de altfel, prima 
•jumătate a întâlnirii.

In continuare, timișorenii au 
reușit întâiul lor punct N. Toth, 
min. 15:35, din lovitură de la 4 
m), _ așadar 7—1* dar dinamoviștii 
au ,,sprintat‘‘ din nou, distanțîri- 
du-șe la 12—1 (mjn. 20:55, E. Io- 
nescu). începea deja ultima re
priză, care aVea să aparțină, ai
doma „sfertului0 patru al parti
dei anterioare, tot oaspeților. E- 
vident că, la scorul respectiv, 
nu se mai putea pune problema 
învingătoarei, astfel că (Dihamo. 
slăbind ritmul) am asistat la o 
oarecare diminuare a diferenței 
de pe tabelă : de la 14—2 s-â 
ajuns la 14—5, după 3 goluri 
semnate de Sterpu (2) șî N. 
Toth. Bucureștenii au mai în
scris o dată (L. Răducanu, min. 
27:29, din 4 m), Iar oaspeții de 
două ori, timișoreanul Deșliu pa- 
rafîrjd, în min. 27 î 57, rezulta
tul final : 15—7 în favoarea li
derului campionatului, care a 
demonstrat* încă o dată, valoa
rea sa deosebită. Au marcat : 
Hagiu, A. Georgescu și D. Bala
nov — cîte 3, Er/ Răducanu 2, cr.
Dan, V. 
Ionescu, 
Sterpu 2, 
bitri : A.

Șerban, Ardelean șl E. 
respectiv N. Toth 3, 
Iv&nescn și Deșllu. Ar- 
Soos și Gh. Chlrculete.

P. MUGUR

I (2000 m) : Florina Sirbu (O- 
l'impia) 7:45, ștefania Pleș 7:54, 
Ioana ’ ''
7:59 ;
Ncicu
13:07, _____  ,
13:13 ; senioare (3000 m) : Adiia- 
na Andrcescu (Reg. CFR Buc.) 
9:57, Daniela Bran 10:05, Jenica 
Diaconescu (ambele Voință) 
10:26 ; tineret (6000 m) : C. Maf
iei 19:14, M. Voiculescu (ambii 
IEFS — Sportul Studențesc)
19:19, N. Cîntăbine (Steaua)
19:28 ; seniori 
Sandu (Reg. CFR 
I. Lemnaru 26:48,
(ambii IEFS—Sp. Studențesc)

26:53. (A. Vil.).

Manta (ambele 
juniori

Metalul) 
I (4000 m) : P. 

(Metalul) 13:02, Fr. Saroșl 
V. Bogdan (ambii Steaua)

(8000 m) : Gh.
l Buc.) 26:41, 

A. văduva

r.

’ *
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La ultima ediție a Campionatelor Balca
nice de lupte greco-romane, încheiate nu 
de mult la Pravec (Bulgaria), In rîndul ce
lor trei reprezentanți ai țării noastre care 
au cucerit titlurile s-au aflat ddi sportivi 
din aceeași secție : S. C. Muscelul. Perfor
merii se numesc Marian Sandu (52 kg) și 
Ilie Minciună (57 kg). Dacă despre ultimul 
s-a mai scris laudativ în ziarul nostru, 
Marian Sandu este un junior de numai 17 
ani, aflat la prima mare reușită, dar des
pre care credem că vom mai avea fncă 
multe lucruri frumoase de scris. Aceasta 
este și explicația prezenței sale la rubrica 
„Veți mai auzi de...“

Marian Sandu s-a născut la 5 mai 1972, 
la Cîmpulung Muscel. La numai 13 ani, 
descoperit de antrenorul Ion Dragomir în- 
tr-o... joacă de copii, prilej cu care tehni
cianul respectiv a fost surprins de viteza 
și indemînarea micuțului cu părul blond, 
M. Sandu a început să vină la sala de 
lupte. Antrenorul nu se înșelase. Dotat cu 
multă viteză de execuție, dar și cu o mare 
putera de însușire a diferitelor procedee 
de atac și apărare, . Marian a intrat repede 
în preocuparea specială a antrenorilor. I. Dra- 
gomir și L. Coman. Progresele sale au fost sur
prinzătoare. Așa se explică faptul că, deși cîntă- 
rea numai 42 kg, în anul 1987, Marian Sandu s-a

* Iii* ....... i

calificat în finala Camp 
de juniori de la 
pe toți antrenorii 
liza procedee de 
plicate, reușind, . 
gă și pe principalul fav 
Valentin Rebegea. Câmpii 
tigal pentru că, resimțim 
depus, a cedat la puncte 
nului Răzvan Ciobanu, o'

Reîntors acasă, ambițior 
suferită, M. Sandu a înc 
tensă de pregătire, de fo 
de colegul de sală Ilie 
preciat tehnician. După 
pionatele Naționale de 1 
Sandu a devenit campion 
Oradea, a cîștigat și la

Saltul valoric realizat ! 
acest deosebit de talentat 
intrarea in echipa națion; 
la Campionatele Balcanice, 
i-ă impresionat pe toți sț 
cu autoritate și măiestrie 
Este primul succes intern; 
din clasa a XII-a de la 
Cîmpulung Muscel. Aver 
vom mai consemna și altele

Lugoj, 
prin pri 

atac din 
printre

SPORTIVI CU „BRAȚARA DE AUR“
(Urmare din naa. I)

înnoirea fluxului tehnologic, 
care să asîgure aprovizionarea 
ritmică și la parametri calita
tivi superiori a unităților 
beneficiare cu malaxoarc de 
la 2 la 180 litri, mașini de 
confecționat, de deșapat șl re- 
șapat, 
melci 
mase plastice și alte produse. 
La noi, răspunderea este ceva 
extrem de concret, programată 
pină la ultima echipă și oră 
de lucru".

Constantin Manta, subingi- 
ner, șeful laboratorului de 
metrologie (aparate de măsu
ră și control), antrenorul sec
ției de motociclism : „Cind s-a 

întreprinderea din 
nostru, tovarășul 
Ceaușescu, secre- 

al partidului.

extrudere cu doi 
pentru industria de

construit 
orașul 
Nicolae 
tarul general 
ne-a' pus în față un obiectiv 
de nivel mondial, care ne-a 
probat toate forțele în ac
țiunea de modernizare a unor 
utilaje. Studiind Raportul de 
o inestimabilă valoare teo
retică și practică prezentat de 
secretarul general al 
lui nostru la marele 
comuniștilor români, 
dat seama că ni s-au 
zat alte sarcini importante, lu-

parlidu- 
forum al 

mi-am 
reparti-

crări și mai grele. De 
să îndrăznim și 
gem.
soluții

Cei ......
tori ai activității competiționa- 
le de masă și de performanță 
ai asociației I.U.P.C. Băicoi 
(care are sute de membri an
grenați în entuziastele între
ceri ale Daciadei la atletism, 
handbal, schi, motociclism, 
fotbal, șah, popice, tenis de 
masă și orientare turistică) 
s-au referit doar la realizările 
colectivului din care fac parte.

să 
și cine caută 

novatoare", 
trei principali

ce 1 Ca 
învin- 

găsește

anima-

De la in 
prinderii, 
un priete 
turor sp 
că ei sînt 
se inovafii 
au conți 
dobîndite 
muncitore: 
cialiști, a 
devenirii f 
turile pr 
mîndrie 
meseriei, 
cu bune r 
lectiv tini 
din plin r 
cerea soc 
pulsionată 
XIV-lea al

DEPLINA ANGAJARE REVOI
(Urmare din naa. 1)

revoluționară, 
colectivă, cu 

responsabilități în ca- 
vieții 

transpunerea

angajare
Și
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BÂSCHtT. EXEMPLU de longevitate și 
sportivitate, astfel poate fi caracterizată 
activitatea fostului international Mircea 
Chivulcscu. 26 de ani de participare Ia în
trecerile divizionare (7 în Divizia A, la 
C.S.U. Galați, 11 tot în „A“, dar la Dinamo 
București, echipă în cadrul căreia a cu
cerit 9 titluri de campion al țării, 8 ani 
în „B". la U.R.B.-I.S.), de 196 de ori com
ponent al reprezentativei țării (din care a 
făcut parte timp de 7 ani), iată palmare
sul onorant al inginerului Mircea Chivu- 
lescu, căruia A.S. U.R.B.I.S. (președinte : 
ștefan Neacșu) i-a făcut o frumoasă și e- 
moționantă festivitate de retragere din ac
tivitatea competițională e SPRE DEOSE
BIRE de edițiile precedente ale campiona
telor naționale, cind sancțiunile cu fault 
tehnic erau frecvente tacă de ta primele 
etape, anul acesta au fost dictate — după 
7 etape la băieți și < ta fete — doar ( 
astfel de penalizări. Faptul este cu toMU 
îmbucurător și Înclinăm să credem că 
scăderea cazurilor de Indisciplină se dato
rează nu numai asprimii cu care sint sanc
ționate, ci $1 Îmbunătățirii muncii de e- 
ducație de către cluburile cu secții divi
zionare de baschet. Sperăm, mai bine zis 
dorim, să constatăm și de acum înainte 
că disciplina se află pe o cale bună “ 
ST.)

<D.

HANDBALtrofeul carpati (feminin) 
găzduit săptâmina trecută de municipiul 
Rm. vîlcea, ne-a prilejuit două scurte dia
loguri cu oaspeți de peste hotare prezenți 
la tradiționala noastră competiție fedi'ia a 

Bernard Boutellier, antrenorul 
reprezentativei Franței, spunea : „Deși în 
perioada Trofeului Carpați aveam o invi
tație pentru un turneu în Suedia, am pre
ferat Să venim ia Rm. Vîlcea. Motivele 
sint mai multe : orîcînd un meci, fie a- 
mical, fie oficial, cu naționala feminină 
a României este instructiv pentru handba
listele francezo. în aceiași timp, ne-am 
verificat potențialul șj într-un amical cu 
divizionara A C.F.R. Craiova, pe care . o 
consider o echipă destul dc bună a pri
mului dv. eșalon valoric. In sfîrșit, am 
vizitat orașul și împrejurimile munici
piului Rin. Vîlcea și impresiile sînt din
tre cele mai favorabile". Yavuz Tașkiran, 
dr. docent, consilier în Consiliul Sporturi
lor din Turcia : „Sîntem prezenți pentru 
a doua oară la Trofeul Carpați, fapt deo
sebit de util pentru handbalul feminin din 
țara noastră. Acum ne-am convins defini
tiv că întrecerea este de notorietate eu
ropeană. Am purtat multe discuții cu an
trenorii prezenți la Rm. Vîlcea și mi-am 
dat seama — dacă mai era nevoie — dc 
înalta lor profesionalitate. Aceasta ș! ex
plică, rle altfel, succesele din ultimii ani ale 
handbalului feminin românesc". • PRE
MII SPECIALE acordate la finele compe
tiției : cea mai tehnică jucătoare : Maria
na Tireă (România) ; cel mal bun por
tar : Corinne PecheuM (Franța) ; golge-

tera : Eva Lepeșova (Cehoslovacia) 27 de 
goluri : cea mal tînără jucătoare (15 ani) : 
Aiev Paccal (Turcia), Cupa fair-play : re
prezentativa -Franței (1. GV.)

HOCSEl ÎN PRIMA „MANȘA" a
, partide dintre Dinamo și Sport 

Miercurea Ciuc, absența, de pe 
stingă a primei linii de atac bucureștene, 
a antrenorului-jucător M. Pisăru, care a 
efectuat o etapă de suspendare pentru două 
eliminări de 10 minute (I). a cintărit foar
te greu în „balanța" partidei, toate tri
pletele ofensive suferind modificări ta 
componență. Fapt cu urmări ta randamen
tul general al gazdelor, care au început 
mal bine fiecare repriză, pentru a „ceda", 
insă, de fiecare dată, finalurile • FUNDA
ȘUL DINAMOVIST Iulian Popovici, 
trat ;■?_ _____ 21 _ ____
luni) după o lungă absență, nu a avut ne
voie de prea mult timp pentru ...reaco-

dublei 
Club 
aripa

. I. rela- 
(ln repriza secundă a meciului de

POST-SCR1PTUM

primește eseu in astfel de faze, lntro- 
duclnd chiar, culmea 1, balonul in. grăma
dă. Să căutăm deci cauza, lasind' ...paiul 
din ochiul altora". (G. R.) • ORICIT ar 
părea de ciudat, Grivița Roșie a pierdut- 
duminică, în fața lui Dinamo, un joc in 
care a evoluat mult mai convingător de- 
cit in partidele precedente,, și in special 
cu Contactoare. Explicația înfringerii 7 
Forma slabă a fundașului Carp (din vina 
sa, Dinamo a luat conducerea cu 6—o,
chiar în primele minute, handicap care 
n-a mai putut fi recuperat) și orientarea 
de ansamblu a echipei grivițene, care, in 
confruntarea cu un adversar mai omogen 
și mai puternic in grămezi, n-a '
evite aglomerările. • O NOTA 
pentru suporterii Griviței Roșii, 
număr mare din zona Parcului 
în Vitan. Dragostea de club nu 
distanțe.., • UN NOU EXAMEN 
bine. Cel în cauză ? Arbitrul M. 
chivescu. Un meci dificil, de tradiție, dar 
șl de mare angajare, care l-a solicitat 
mult, în condițiile unui teren greu — 
denivelat și înghețat — dar condus cu 
mult aplomb. (T. ST.)

căutat să
BUNA 

veniți in 
Copilului 
cunoaște 

trecut cu
Paras-

1

I

plă 
individuală 
mari 
drul vieții social-economice, 
pentru transpunerea exem
plară în viață a sarcinilor pri
vind desăvirșirea construc
ției societății socialiste și 
înaintare a țării pe drumul 
larg deschis spre orizonturile 
comunismului.

Perioada de majore prefaceri 
în toate domeniile, numită cu 
legitimă mîndrie patriotică 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", 
ș-a concretizat și pe meleagu
rile vasluiene prințr-un im
puls fără precedent dat miș
cării sportive locale, atît ce
lei de performanță, cit și ce
lei de masă ; impuls datorat 
orientărilor și indicațiilor se
cretarului general al parti
dului, precum și grijii per
manente acordate de partid 
și de stat, începînd cu conso
lidarea bazei materiale ne
cesare și încheind cu sprijinul 
moral asigurat practicării' e- 
ducației fizice și sportului de 
un număr din ce în ce mai 
mare dc cetățeni, de oameni 
cu vîrste dintre cele mai 
ferite. Toate 
ținute, mai ales 
urmă, 
chiar în 
XIV-lea 
posibile 
înșine și

voltarea 
pentru în 
sănătate a 
reprezentar' 
culor ] 
tițiile inte 
conștienți c 
(ului, acti 
în sport îi 
rite în ace: 
acum, așa 
în Mesajul 
rășul Nicol; 
ferinței pe 
sportive. I 
de secretari 
dului la Co 
cuprinde ii 
idei care 
nostru de ; 
tre aceste; 
te priorita 
sul educat: 
turor cate? 
tivi, forma 
devotat-' 
și coi .îs
celor mai ÎI
ralc ale £
trăim și mu

Cu asemen
gajăm , cu t

di- 
ob- 
din 
ele 

al

modare, ta chiar secunda a 23-a șutind 
fără speranță pentru portarul Bartha, 
care s-a văzut Învins pentru a doua oară. 
• IN AMBELE PARTIDE, portarul oaspe
ților a avut multe intervenții salvatoare, 
dar nu este m3i puțin adevărat că dina- 
moviștil au ratat, cu o nepermis de mare 
ușurință, un ...sac de ocazii, una mai clară 
decit alta, de citeva ori chiar în situații 
de 5 contra 3 jucători pe gheață! (A. VIL.)

RUGBY. DUPĂ derbyul de la Baia Mare, 
antrenorul emerit Th. Rădulescu remarca 
„Nici un reproș față de arbitrajul lui 
Gh. Prisacaru. A .condus exact, mereu pe 
fază, cum, recunosc, nu mă așteptam". 
Nota bene : aprecierea vine din tabăra 
echipei care a pierdut duminică... • PE 
ACEEAȘI TEMA, să subliniem ineditul 
componenței brigăzii care a oficiat la me
ciul Minaur—Steaua. Un ieșean, amintitul 
Gh. Prisacaru, la centru, iar la linii un 
constănțean, V. Chirondojan, și uri bu- 
zoian, Gh. Voinea. Sînt, iată, buni cava
leri ai fluierului 
LA 39 DE ANI. 
can de vîrstă al 
tinuă să fie un 
mâții care nu e 
nă. • CÎND 
anumite faze, aceea a eseului Stelei, în 
anturajul gazdelor se vorbea (nu fără ori
ce temei), despre o iregularitate în 
mentui anterior înscrierii încercării, 
„punctul pe i" l-a pus, prampt, ing. 
Urdar, președintele secției maramureșene, 
In deplin consens cu alt entuziast și activ 
susținător al rugbyulrii, economd&tul M. 
Martin : • „Nu e prima oară cind Mînaur

la centru, iar la linii 
Chirondojan, și un 

Sînt, lată, 
nu numai în Capitală, 
Gh. Pujină, veritabil de- 
divizionarilor noștri, con- 
om de bază al unei for- 

_ alta decât lidera de toam- 
«e discuta pe seam*a unei aceea a . . - . .

mo- 
Dirr

N.

VOLEI. DUPĂ CE a stat lingă Universi
tatea C.F.R. Craiova, în fruntea clasa
mentului, neînvinsă vreme de 4 etape, iată 
că echipa feminină Rapid a suferit 5 în- 
frîngeri consecutive, dintre care două pe 
teren propriu (acolo unde cîștigase în fața 
campioanei !). Așa că, din pretendentă 
la podhitn, cum se anunța, a coborit în 
plutonul secund al diviziei I Ce se întîm- 
plă cu această echipă dotată, cu valori ? 
După cum joacă în ultima vreme, este 
clar că se pregătește in... dorul lelii. Dar 
se pare că în lot își fac loc și unele zîza- 
nil. Este cazul ca secția rapidistă să in
tervină. pînă nu e prea tîrziu ! • ÎNAIN
TEA meciului dintre Chimia Rm, Vîlcea 
și Plomien Sosnowiec din Cupa Cupelor 
(f), în Sala Sporturilor vîlceană au avut 

,...loc două festivități care au emoționat pe 
cei circa 2 000 de spectatori : mai îritîl 
retragerea din activitate a uneia dintre 
jucătoarele cele mai valoroase, pasionate șî 
de impresionanta longevitate sportivă, Ma- 
rilcna Dubinciuc, pe care o așteptăm, însă, 
la... ,,aJ doilea start" ; apoi, aniversarea a 
20 de primăveri ale coordonatoarei Mădă- 
lina Ciorbaru, pe care o așteptăm să creas
că .pînă la nivelul... lotului național. Fes
tivitățile au fost urmate de victoria Chi
miei, dar, din păcate, nu și de calificare 
a UN GEST... de aur în Sala Giulești, în 
timpul meciului, Rapid — Universitatea 
Craiova (f). după ce: de la microfonul să
lii, se anunțase că rapidista Daniela Buh- 
lea și-a pierdut la încălzire un cercel. Va
loroasa bijuterie a fost adusă urgent la 
masa oficialilor de un craiovcan, arbitrul 
de baschet George Mur tea, care a primit 
meritate aplauze • DOUA CANDIDATURI 
serioase Ia promovare — în premieră — 
P-g prima scenă a voleiului feminin : 
Braiconf Brăila și Armătura Zalău : (A. B.)
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rezultatele 
în anii 

multe dintre 
anul Congresului 

al partidului, au fost 
în întrecerea cu noi 

__ , cu celelalte judece in 
împlinirea obiectivelor trasate, 
cu indicatori cantitativi și 
calitativi, special pentru dez-

ÎN PRODUCȚIE Șl
(Urmare din vaa. 1)
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Ia continua 
activității ii 
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țransformînd 
treceri 
mare 
tații 
liber 
tiv. 
fășurăm 
țională de masă și de perfor- . 
manță pe stadionul, pista de 
diit-track și pe terenurile 
complexului sportiv al li
ceului din noul oraș Ianca, ba
ze sportive amenajate cu, spri-

ale
arenă 

și a 
în mod
în

sportive, 
entuziastele în- 
Daciadei într-o 

a întăririi sănă- 
folosirii timpului 
plăcut și instruc- 

principăl, ne des- 
activitatea compcti-

jinul larg al 
au Ioc nun 
do natură să 
marea unor 
cu înalte < 
profc» ’onale, 
dejde în re: 
ce ne revin 
cumente ade 
al XIV-lea < 
dului.
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stocul de 
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Se prim 
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* Au tot: 
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iRA

î GAZDELE AU [TOTUȘI] PRIMA ȘANSA
Steaua, in mod normal, nu se 
poate dezechilibra.

F. C. Inter — Sportul Stu
dențesc. Gazdele trebuie să 
confirme punctul de la Cra
iova, oaspeții trebuie să re
cupereze punctul pierdut în 
„Regie?, în ~ 
meci care 
putat.

Petrolul 
Redutabilă 
suporteri, 
cest meci

„Poli" Timișoara — Victoria. 
Un succes nescontat in depla
sare (obținut la Bacău), se 
poate 1 " '
cu l' —
euforia (atunci 

se
Victoria este o 
poate exploata 
fisură.

Corvinul — S.
alt derby, dacă se poate spune 
așa, dar unul al codașelor (lo
cul 15 cu locul 17). Miza me
ciului este mare,1 lupta va fi 
fără menajamente.

Dinamo — F. C. Olt.. Di
namo „zboară" cu toate mo
toarele în plin, F. C. Olt, afla
tă la al treilea antrenor pînă 
in momentul de față, traver
sează o perioadă de șovăieli, 
în căutarea făgașului sigur. tn 
mod normal, meciul cu Dina
mo nu poate coincide cu re
virimentul așteptat cu nerăb
dare.

„U" Cluj-Napoca — Flacăra. 
Balonul de oxigen (victo
ria de la F. C. Olt), se află 
in curtea Universității. Flacăra 
(clasată relativ modest) e 
cu ochii pe el. Nu ne îndoim 
că va fi un meci de angaja
ment.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CEL MA! BUN DE PE TEREN - 
JUNIORUL CRUDU
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După contraperformanța din 
etapa a 12-a, soldată cu un 
palmares de „B“ (18 puncte, 
adică toate, în contul gazdelor, 
golaveraj 25—6), campionatul 
s-a reabilitat în etapa a
13- a, care a bătut toate recor
durile, cu 10 puncte în bene
ficiul oaspeților, care au 
deținut, firesc și supremația 
la golaveraj (11—8). Acest pre
cedent obligă și ne-ar place să 
credem că etapa de astăzi, a
14- a, ar putea fi r- în genere 
—, un ecou al celei anterioa
re. Să trecem în revistă pro
gramul, încereînd să cîn- 
tărim șansele.

Jiul — Farul nu poate de
semna un alt învingător logic 
decît echipa gazdă, dezlănțui- lungește) 
tă, cu trei zile înainte, cînda 
marcat Hunedoarei nu mai 
puțin de 5 goluri. Jiul, com
plet neproductivă pe teren 
străin, știe că orice ezitare pe 
gazonul ei o poate trage în 
străfundurile clasamentului. 
Golgeterul campionatului, con- 
stănțeanul Marian Popa, este 
însă liber să aibă o altă pă-

Ca, de altfel, și echipa 
redutabilă, cum se știe,

rere. 
lui, 
în deplasare.

F. C. Argeș — F. C. Bihor. 
Oaspeții sînt recunoscuți pen
tru „cumințenia" cu care joacă 
afară. Argeșul a prins, se 
pare, o serie „de aur", 3 (punc
te din 4) și e greu de crezut 
că nu va continua.

Steaua — Universitatea Cra
iova. Fără îndoială, derby- 
ul etapei. Ca întotdeauna, U- 
niversitatea nu poate fi un 
obstacol ușor, ponderea a- 
cestui meci în lupta pentru 
titlu fiind recunoscută. Dar

O NOUĂ ETAPĂ ÎN
Conform planificării forului 

de specialitate, astăzi, pe șapte 
stadioane din țară (cu începere 
de la ora 13) se va disputa o 
nouă etapă în populara competi
ție „Cupa României", desfășurată 
sub genericul Dacladeî ; o etapă 
care va stabili formațiile ce vor 
continua cursa întrecerii, cărora 
li se vor alătura și cele 18 divi
zionare A. Pînă atunci, însă, să 
privim tabloul participantelor în 
jocurile de miercuri, din care se 
desprind cîteva performere nota
bile. în primul rînd este vorba 
de „mica buturugă" (Calculato
rul București (din campionatul 
„Onoare" al Municipiului), care 
a eliminat, printre altele, două 
divizionare B : 2—0 cu_ Autobu
zul

_ . 2—0 cu Autobu- 
și 3—1 cu Poiana Cîmpina ;

de la F.R. fotbal. Se
r e-aduce la cunoștința tuturor e- 

cbipelor de Diviziile A, B și C 
că sînt obligate să se prezinte 
la jocurile oficiale cu echipa
ment în culorile stabilite cu 
ocazia afilierii clubului sau aso
ciației respective. Astfel, la e- 
ehipele de Divizia A culorile 
sînt următoarele : Steaua (roșu- 
albastru), Dinamo (alb-roșu), 
Univ. Craiova (alb-albastru), 
Victoria (alb-bleu), F.C. Bihor 
(alb-albastru). Petrolul (galben- 
albastru), F.C. Inter (bleu-al- 
bastru). F.C. Farul (alb-albas
tru). Sportul Studențesc (alb- 
negru), F.C.M. Brașov (galben- 
negru), Jiul (alb-negru). Flacăra 
Moren i (galben-albastru), „U" 
Cluj-Napoca (alb-negru). F.C. 
Olt (galben-verde), Corvlnul 
(alb-albastru), „Poli" Timișoara 
(alb-violet), s.C. Bacău (alb-roșu) 
șl F.C. Argeș (alb-violet).
• PARTIDA DINTRE SELEC

ȚIONATELE DE JUNIORI ALE 
CIPRULUI ȘI OLANDEI, din 
preliminariile C.E. juniori, care 
se va disputa la 6 decembrie, în 
localitatea Aradlppou, va fi con
dusă, la centru, de Adrian Po- 
rumboiu.
• O INTERESANTA PARTIDA 

AMICALA va avea loc mîine în
tre echipele Motoare Diesel și 
Rapid București. fntîlnirea va 
începe la ora 14 și se va dis
puta pe terenul Motoare Diesel, 
din Șoseaua Olteniței.

N U N Ț
H informează publicul interesat că

500 se livrează la prezentare prin 
funcție de 
de livrare

.0 
e

ID.M.S. din tară, în 
și capacitatea zilnică

prin transfer pentru
C.E.C. în cont pentru

persoanele 
autoturism.

'CIT — pînă la 30 iunie 
CIA 1410 SPORT -

1989
pinâ la 30

fața Argeșului. Un 
se anunță viu dis-

— F.C.M. Brașov, 
in fața propriilor 

Petrolul joacă a- 
fără mari emoții. 

Timișoara

i transforma într-o armă 
două tăișuri. De obicei.

' cînd se pre- 
răzbună și 
echipă care 

cea mai mică

C. Bacău. Un

„CUPA ROMÂNIEI"
Unirea Urziceni, din campiona
tul județean (1—o cu Unirea Slo
bozia și 1—0 cu Prahova C.S.U., 
ambele din ,,B") ; divizionarele 
C Unirea Negrești Vaslui (1—0 
cu Șiretul Pașcani și 2—1 cu ți
țeiul Galați) ; C.S.M. Borzești 
(2—1 cu Aripile Bacău, 2—0 cu 
C.F.R. Pașcani și 1—0 cu F.C.M. 
Progresul Brăila), Bradul Vișeu 
(C), care a eliminat cu 1—0 pe 
Gloria Bistrița și formația jude
țeană Dermata Cluj-Napoca, 
care a învins, printre altele, pe 
divizionara B Electromureș Tg. 
Mureș. Ce. surprize vor urma ? 
Pină la aflarea răspunsurilor, 
să notăm programul complet al 
jocurilor șl arbitrii :
• Dermata Cluj-Napoca (jud.) 

— Unirea Urziceni (Jud.) : I. 
Năltan (Predeal) • Electropu- 
tere Craiova (C) — Politehnica 
lași (B) : M. Dârăban (Clsnădie) 
• Unirea Alba Iulia (B) —
Pandurii Tg. Jiu (B) : I. Danciu 
(Petroșani) • Metalul Plopeni 
(C) — Rapid București (B) : I. 
Popa (Timișoara) • Metalurgis
tul Cugir (C) — Calculatorul
București („Onoare") : Gh. Po
pescu (Slatina) • Unirea Ne
grești Vaslui (C) — Strungul A- 
rad fB) : M. Nicolau (Bacău) • 
C.S.M. Borzești (C) — Bradul VI- 
șeu de Sus (O : I. Niculițov 
(Focșani).

T.

ioro pROWspom wowuzi
• CfȘTIGURILE 

LUI PRONOSPORT 
IEMBR1E 1989. Cat.

CONCURSU- 
DIN 26 NO
II (13 re

zultate) 8 variante 25% a 90.000 
lei ; cat. 2 : (12 rezultate) 2 va
riante 100% a 12.214 lei și 252 
variante 25% a 3.053 lei ; cat. 3: 
(ll rezultate) 80 variante 100% a 
917 lei și 5.454 variante 25% a 
229 lei. Participant : Fllip ion 
din Iași, Plăcintă Nlcolale, Moi- 
sescu Alexandru și Despina Lu
cian toți din București jucind 
pe variante combinate au obți
nut alte un .... autorlsm „DACIA 
1300“ (70.000 lei) și diferite cîș-
tiguri in bani, iar partlcipanțil : 
Potor Constantin din Săcele jud. 
Brașov, Lipan Florin din Plo
iești. Popescu Marcel și Danciu 
Aurel din București obțin cîțe 
un cfștig de 5Q.000 lei plus o. 
suită de cîștiguri de alte cate
gorii.

Report categoria 1 : 129.262 lei.

• Tragerea obișnuită PRONO- 
expres de astăzi, miercuri 29 
noiembrie 1989, are loc în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, începînd de la 
ora 15.50. Operațiunile de tra
gere vor fi " radiodifuzate pe 
programul I, la ora 16,15, ur- 
mînd ca numerele extrase să 
fie retransmise și. în reluare, pe 
șccîași program, la ora 23,15 șl 
mîine. joi 30 noiembrie, la ora 
0,55. Tragerea fiind publică, sînt 
invitai! să participe toți cei in
teresați.

Aripile Bacău - C. S.
Teren înghețat, pe unele por

țiuni acoperit cu zăpadă tare, 
timp foarte rece, ambiții foarte 
mari, cîțiva jucători cunoscut! in 
ambele formații, State, Iancu, 
Ursică. Tică. Manasă. ȘI meciul 
a început Intr-un tempo alert, cu 
atacuri șl contraatacuri, cu trei 
mari ocazii irosite de Ghidu 
(min. 5), Ursică (mln. 14) și 
Iancu (min. 26). Foarte bine a 
apărat in prima repriză portarul 
botoșenenllor. Bănaru și extrem 
de periculoase au fost plecările 
ca din pușcă ale lui CRUDU, cel 
care avea să deschidă scorul în 
min. 35, in urma unei acțiuni

Botoșani 3-2 (0-1)
personale, finalizată cu singe 
rece : 0—1 I

După pauză, o altă echipă Ari
pile a apărut pe teren. Gazdele 
au forțat cu toate linile C.S.-ul 
nu s-a lăsat copleșită și, timp de 
15 minute, faze multe la cele 
două porti. trei încheiate cu go
luri. MANASA, vinovat |a golul 
Iui Crudu, și-a răscumpărat gre
șeala, a șutat puternic, în min. 50, 
și Bănaru a scăpat mingea in 
plasă ; după trei minute DUDIA 
a înscris din nou pentru oas
peți in urma unei lovituri libere, 
Iar în min. 56, FIRICI a egalat 
iarăși cu o frumoasă lovitură eu

capul, la „vinclu" : 2—2.
Gazdele au mărit, în continuare, 
presiunea asupra careului advers, 
duelurile au devenit mal aprige, 
spiritele s-au incins șl s-au a- 
prins în final, cind, in min. S9, 
FIRICI, dintr-un grup masiv de 
jucători, la o greșeală a lui Bă
naru, a împins mingea in poar
tă. Oaspeții au protestat, dar ar
bitrii, deciși, au rămas pe pozi
ție, validînd golul și credem că 
au avut dreptate. Un meei bun, 
cu un jucător aflat mereu în 
prim-plan : juniorul Crudu.

A arbitrat L. Kelemen (Deva).
aripile : ionică — Poenaru, 

Popovici (min. 75 -Munteanu). 
MANEA MANASĂ — Ghidu, 
Ghioane. Pavel, Iancu (min. 83 
Grosu) — URSICĂ, FIRICI 1 C.S. 
BOTOȘANI : Bănaru - Abălașei, 
Sandu. TICA, Drugă — Sofrăn, 
Amorăriței STATE, Vasillchi — 
CRUDU. DUDIA.

Laurentiu DUMITRESCU

UN MOMENT PSIHOLOGIC Șl...
C.F.R. Pașcani - Șiretul Pașcani 0-1 (0-0) ;;

Surpriză ia Pașcani I Perfor
mera etapei precedențe, formația 
locală' C.F.R., care obținuse, de 
altfel, singura victorie ta depla
sare în seria I (1—0,' la Vaslui, 
cu Viitorul) a fost învinsă în 
flef-ul propriu de mai tînăra 
dar ambițioasa Șiretul Pașcani 
(scor 0—1) care, la rîndul ei, 
venea după o frumoasă victorie 
în fața liderului seriei. Derbyul 
local, desfășurat sub semnul 
„minusului" la adevăr (C.F.R. 
—2, Șiretul —1), pe un teren 
greu. înghețat bocnă și acoperit 
de zăpadă, a corespuns sub as
pectul dîrzeniei, al dăruirii și, 
mai ales, al marelui travaliu de
pus de jucători. Partida a avut

două aspecte distincte. Prima 
repriză, care s-a încheiat cu un 
scor alb, a aparținut feroviari
lor. Ei au fost mal mult la 
cîrma jocului, au construit mai 
mult, au creat șl bune situații 
de gql dar, rînd pe rînd, Rotaru 
(min. 5), Benta (min. 25) și Bo
boc (min. 40) au ratat. La re
luare, aspectul jocului s-a schim
bat radical în favoarea Șiretului. 
Elevii lui C. Paviovici s-au in
stalat în treimea adversă, au 
păstrat cîte 3—4 jucători la con
strucție, au avut patru mari o- 
cazii de a deschide scorul, dar 
Buștean (min. 49). Văcaru (min. 
52), Bambu (min. 55) $i Cirdei 
(min. 60) au irosit bune ocazii

de a înscrie. „Momentul psiho
logic" s-a derulat în min.' 64 : 
Rotaru nu a reușit să trimită 
mingea în plasă din careul mic, 
cînd poarta era goală! Și cînd. 
partida se îndrepta spre un re-' 
zultat egal echitabil, CÎRDEI 
(min. 84) a refuzat „remiza"; 
înscriind din apropiere un gol 
care a adus o victorie muncită 
Șiretului.

A arbitrat Florin Brinzol 
(București).

C.F.R. : Mihăilă — P. Gușă 
(min. 46 Bungărdean), Mareș, 
URSU, Negri — Rotaru (min. 78 
Cîmpanu), BENTA, RIZNIC — 
Chebac, Croitoru, Boboc ; SUIE- 
TUL : HAISAN — Niță, Stafie, 
I. POPESCU, Văcaru — Mircea, 
ONOFREI, Gălățeanu (min. 42 
CÎRDEI)-----Bambu, BUȘTEAN
(min, 72 Buznicea). Olaru.

Aurei PĂPĂDIE

EGALUL AR FI FOST MAI ECHITABIL...
Autobuzul București — Pandurii Tg. Jiu. 1-0 (0-0)

Condiții foarte vitrege pentru 
fotbal, duminică dimineață, pe 
stadionul Autobuzul, (unde or
ganizarea partidei a lăsat serios 
de dorit...) cu ger necruțător și 
ninsoare viscolită, ca în miez de 
iarnă. Pe terenul aproape înghe
țat și acoperit de un strat con
sistent de zăpadă, cei 25 de ju
cători folosiți de antrenorii D. 
Nicolae, T, Zamfir (Autobuzul) și 
Ion Marin, C. Răducanu (Pan
durii) au evoluat, spre lauda lor, 
cu multă dăruire și ambiție, 
conferind partidei valențe de 
tehnicitate și spectacol.

Meciul a debutat cu o scurtă 
perioadă de tatonare, la mijlocul 
terenului (mai degrabă „ghicit" 
decît marcat de linia centrală), 
urmată de o primă ocazie a oas
peților, în min. 5, cînd șutul 
puternic și surprinzător, de la 
distantă al lui Găman. a trecut 
ia doar cîtiva centimetri de bara 
din stînga a porții lui Ionescu. 
în continuare, aspectul jocului 
se menține echilibrat, gazdele 
nereușind să pericliteze serios 
buturile lui Bâzoeanu (în deose
bită fox-mă), decît după min. 30, 
in ciuda citorva acțiuni rapide.

Min. 60 al partidei: S. Cristescu înscrie singurul gOl al partidei 
Autobuzul — Pandurii. Foto: Aurel D. NEAGU

initiate de același neobosit 
Ploaie (de departe cel mai bun 
din teren) în minutele 11, 21 și 
26. în min. 30, oaspeții puteau 
deschide, însă, scorul, Niță. re- 
luînd de Ia numai 6 m (!) peste 
poartă. A urmat perioada „de
foc" a bucureștenilor. cu mari
situații irosite de Ploaie (min.
31). C. Niculae (min. 33, singur
la 7-8 m. după excelenta pasă a 
iul Ploaie) și tot... Ploaie (min. 
37, șut la vinclu, respins în ex
tremis). Oaspeții au echilibrat 
din nou. ratînd și ei două si
tuații foarte bune : min. 44 Niță 
(a respins salvator Diaconu) și 
min. 45 Fillp (din 5 m !). La re
luare, Autobuzul a forțat și, 
după ce tot Ploaie (min. 47) a 
pătruns periculos în careu, a 
venit și golul lui S. CRISTESCU, 
cu capul, in min. 60, la cornerul 
executat de... Ploaie. Elevii lui 
I. Marin au luat apoi jocul pe 
cont propriu, ratînd consecutiv 
prin Găman (min. 74 și 85) și 
D. Gheorghe (min. 87), fără a 
putea obține golul Meritat. Au
tobuzul a învins, astfel, o echi
pă cu nimic mai prejos, datorită 
dăruirii totale a jucătorilor.

A arbitrat A. Porumboiu (Vas
lui).

AUTOBUZUL : IONESCU <- 
DIACONU, TANASE, Ioniță, Cu- 
relea — Pantolimoh (min. 61 C, “ 
Cristescu); C. Niculae (min, 86 
Marcu), Dărăban,: Ș. CRIS
TESCU — Butoi, PLOAIE. 
PANDURII : BAZOEANU . .
BALUTA, Gașpar, M. Dpmitru, 
Clobotariu. Șolea — D. Gheor
ghe GAMAN, NITA — FÎLIP 
(min. 68 Andronache), Dună.

Mugur POPOVICI

LOCALNICII, MULT MAI EFICIENȚI
Metalul Mija - A. S. Drobeta
Atmosferă de mare meci la 

Mija, unde Metalul din locali
tate a primit replica fotbaliști
lor de la A.S. Drobeta Turnu Se
verin. Terenul acoperit de zăpa
dă, fulgulala ușor viscolită și fri
gul au pus la grea Încercare con
diția fizică și tehnicitatea jucă
torilor. inclusiv calitatea arbitra
jului. Un examen greu, trecut 
insă cu bine de-a lungul unei 
confruntări aspre, bărbătești, 
dar, deși am notat două carto
nașe galbene pentru gazde (Nis- 
tor și I. Ioniță) menținută, to
tuși. în limitele sportivității. Pri
ma mare ocazie o au oaspeții, 
prin Grăbeanu, care trimite pes
te poartă din interiorul careului.

Turnu Severin 3-1 (1-0)
Severinenii lui Ilie Bălăci se 
mențin in atac, controlează mij
locul terenului, dar acțiunile lor 
se sting prea ușor In fața careu
lui advers. Alarmate, gazdele ies 
la joc. iși erează clteva bune o- 
cazii, ratate insă de Chircu și 
I. Ioniță, pentru ca. In min. 89. 
să deschidă scorul : Nistor, ur
cat in atac, trimite in bară o 
centrare a lui Toma, Iar PÎRSE, 
pe fază, reia in gol mingea re
venită In teren. Din nou o oca
zie pentru severineni. în repriza 
a doua, dar ratează Palea (min. 
52) pentru ca, in min. 55, STOI- 
CIU să majoreze scorul la o fază 
excelent lucrată de Chircu. Peste 
numai 8 minute, la o nouă fază

l!ll I I —I

creată de același Chircu (cel mal 
bun de pe teren) TUREA, presat 
de Trandafir, trimite In proprie 
po irtă I Golul de onoare al oas
peților este marcat de PALEA, 
care reia direet o centrare a Iul 
Gugu (cel mai bun de la oaspeți). 
O victorie clară și muncită, e- 
levli lui Tr. Ivănescu și V. Stroe 
avind de partea lor ambiția și 
insistența-

A arbitrat I. Danciu (Petro
șani).

METALUL MIJA s Vlădulescu — 
Dîrvaru. Nistor, PTRȘE, Năstase 
— Dobre. Trandafir, CHIRCU — 
I. Ioniță (min. 78 Matlnca), Toma 
(min. 73 Floarea), STOICIU; A.S. 

DROBETA : Badea — Stănlcă.
Tita. Grăbeanu. Chiroced — IO- 
VAN, Turea, Sirboiu (min. 68 
Păun) — Păuna (min. 46 Palea). 
Măneseu GUGU,

Victor NIȚA

PORTARII ÎN MARE FORMĂ!
A. S. A. Tg. Mureș - Electromureș 0-0

Derbyul local, care a stir nit 
ambiții nedisimulațe în ambele 
tabere, a început furtunos ; în 
secunda 20, la primul atac al e- 
chipei sale, L. Varga (Electro
mureș) șutează puternic din ca
reu peste bara porții Iul Ro
taru ; în secunda 50, Maier îl 
„întinde" pe Varo cu un șut 
din mijlocul suprafeței de pe
deapsă. Toate premisele erau, 
așadar, îndeplinite pentru a veni 
în sprijinul acelora care anti
cipau că va fi un meci de mare 
angajament. A venit însă minu
tul 5, care avea să aducă un 
nedorit time-out în desfășurarea 
jocului, iar după încheierea a- 
cestuia, un leit-motiv al repro
șurilor gazdelor : Maier „croșe-

tează" doi fundași, șutează pu
ternic la poartă, Koncz, aflat'Ia 
aproximativ 2 m, se întoarce, 
intr-un gest reflex, cu spatele 
și mingea îl lovește în mină. Ar
bitrul, aflat foarte aproape de 
fază, consideră că nu a existat 
intenția jucării balonului cu 
mina (și noi sîntem de aceeași 
părere) și lasă jocul să con
tinue. Proteste vehemente, 
chiar... violente ale celor de la 
A.S.A. care se reped la arbitru, 
îl înconjoară și T. Gabor îl lo
vește, fapt pentru eare este e- 
liminat. Contrar așteptărilor, e- 
chipa în inferioritate numerică 
trece la cîrma jocului, dar în 
min. 33 Maler ratează de ia 
numai... 5 m, iar In min. 48, la

șuturile lui L. Moldovan și Cu-, 
rigan (la vinclu). Varo este ia 
post. După pauză, aspectul jo
cului se schimbă,' Electrbmureș. 
iși aduce aminte că are, totuși, 
un jucător în plus, lese la joc. 
rezultind un frumos spectacol 
fotbalistic. Marile ratări — Ma
ier (min. 57 și 76) și L. Varga 
(miri. 64). Prestația foarte bună 
a celor doi portari a făcut ca 
tabela să rămînă .,albă“..

A arbitrat V. Banu (Ploiești).
A.S.A. : ROTARU — St. SzabO, 

Z. Nagy. Jiga, Curigan — T. 
Gabor (eliminat în min. 5), L. 
Moldovan, EROS (min. 63 A. 
Stoica), SZANTO (min. 76 Pâs- 
laru) — Botezan. MAIER. ELEC
TROMUREȘ : VARO — Vass 
(min. 71 I. Cristea), ORZA, 
Koncz, sălăgean — Szakacs. L. 
POPA, O. Stoica — L. Varga. L. 
Balint, G. Kalo, (mîn. 80 B. 
Biro).

Paul POPESCU



ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
C. E. masculin pe echipe

• TEL AVIV, 88 (Agerpres).
In runda a treia a Campionatu
lui European masculin de șah pe 
echipe de la Haifa au fost con
semnate următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — Grecia 2.5—2.5 (1) :
Iugoslavia — România 3—1 (2) ;
Anglia — Polonia 3—3 ; Ungaria— 
Bulgaria 3—3 ; Cehoslovacia — 
Italia 4—2 ; Elveția — R.F. Ger
mania 4—2. In clasament con
duce echipa Iugoslaviei — cu 13 
puncte (2), urmată de Anglia — 
11.5 puncte. Cehoslovacia — 11
puncte (1) Polonia — 11 puncte. 
România — 10 puncte (2) etc.

• VARȘOVIA, 28 (Agerpres). 
Partidele din runda a treia a 
Campionatului European de șah 
pentru junioare, de la Tarnow 
(Polonia), s-au încheiat eu urmă
toarele rezultate : Matveeva — 
Pelceva 1—0 ; Korkina — Sme- 
howska 1—0 : Kunze — Cseke re
miză ; Lorenz — Turbedar remi
ză ; Harwor — Boicpvlel 0—1 : 
Klusek — Moffet 1—0. In clasa
ment se menține lideră maestra 
sovietică Svetlana Matveeva “• 
eu 3 puncte.

Campionatul Național (f) in plină desfășurare
• In runda a 9-a a Campio

natului Național feminin indivi
dual de șah, care se desfășoară 
în sala Casei Tineretului din 
Tg. Mureș Gabriela Stanciu a 
cîștigat la Cristina Iosif, Elisa- 
beta Polihronlade la Cristina 
Foișor, Mădăllna Stroe la Nadia 
Mitescu. tn timp ce partidele
Eugenia Ghindă — Luminița
Radu, Judita Chlrlcuță — Ligla 
Jigman, Margareta Mureșan —
Smaranda Lupu și Gertrude
Baumstark — Mariana Caravan 
s-au încheiat remize, tn clasa
ment conduc Cristina Foișor șl 
Gabriela Stanciu cu cîte 5.5 p 
(din 8 partide), urmate de Judita 
Chiricuță șl Eugenia Ghindă cu 
cîte 5,5 p (din 9 partide);

• Tn aceste zile, la Tușnad, 
160 de șahiști șl șahiste își dis
pută „Cupa de Toamnă", organi

LA ÎNCHEIEREA
(Urmare din pag. 1)

de spectatori venind în preaj
ma terenului înghețat bocnă 
Ia începutul partidei, cu ot 
frigul ce nu a putut fi alun
gat de soarele cu... dinți. E- 
chipa pregătită de tinerii nn- 
trenori Florin Popovici și 
Rada Trnyancsev avea o sin
gură variantă, victoria, spre 
a putea devansa pe Steaua, 
partenera de întrecere de 
acum trei zile, în clasamentul 
turului. Și a obținut-o, su
plinind remarcabil — cu 
Fulina și Vasile Ion în prim- 
plan — dominarea netă la 
care a fost supusă, surprinză
tor, în margine (la Minaur 
evoluează prinzătorul de talie 
internațională S. Ciorăscu), 
prin mai multă cutezanță și 
varietate în ofensivă. Sigur 
că altfel ar fi așteptat a doua 
parte a competiției băimăcenii

CAMPIONATUL

NAȚIONAL DE BOX

PE ECHIPE-JURIORI

tncepînd de azi, Sala Sportu
rilor din Cluj-Napoca va găz
dui turneul final al Camplona- 
tulul Național de box juniori pe 
echipe. La întrecere vor parti
cipa formațiile Metalul Saionta 
(antrenor Emeric Bogoși), se
lecționatele județelor Dolj (an
trenori frații Vasile și Dumitru 
Fintină) șl Prahova (antre
nor Titi Tudor), precum și 
echipa Bucureștiului (antrenor 
Gheorghe Tomescu). în prima 
zi. au loc întîlnlrile Dolj — Me
talul Saionta și București — 
Prahova. Câștigătoarele își vor 
disputa, vineri, finala competi
ției.

Pentru buna desfășurare a 
întrecerilor, Colegiul central al 
arbitrilor a alcătuit o brigadă 
de oficiali cu apreciabile pres
tații, mulți dintre ei purtători ai 
ecusoanelor A.I.B.A. și E.A.B.A. 
Ca delegat general va funcționa 
Gabriel Danciu (București), iar 
ca arbîtri-judecători Grigore 
Dăncilă (Drobeta Tr, Severin), 
ștefan Muntean (Timișoara). 
Constantin Deju (Bacău). Dumi
tru Vasiliniuc (Bacău). Ion Bră- 
tianu (Călărași). Vasile Chiriac 
(Bocșa). Dintre localnici, au fost 
numiți Laurentiu Vlas, Coriolan 
Iuga, Ion Ștefănic ș.a.

Avem convingerea că iubitorii 
boxului din Cluj-Napoca vor 
asista Ia dispute frumoase, in
teresante și vor vedea sportivi 
bine pregătiți, care bat la por
țile consacrării. (P. Iv.).

• BELGRAD, 28 (Agerpres). 
După disputarea partidelor în
trerupte și cu o rundă înainte 
de încheierea turneului de șah 
de la Belgrad, în clasament con
duce Kasparov (U.R.S.S.) — cu
8,5 p. urmat de Timman (Olan
da) și Elvest (U.R.S.S.) — cu cite 
6 p, Hjartarson (Islanda) — 5,5 
p etc. In partidele întrerupte 
Kasparov a cîștigat la mutarea 
104 tn fața Iul Short șl a remi
zat cu Hjartarson.

La Belgrad a avut loc o re
uniune la care au participat re
prezentanți al Federației Inter
naționale de Șah și ai Asociației 
Marilor Maeștri. Au fost exa
minate probleme legate de orga
nizarea „Cupei Mondiale" și a 
meciurilor pentru titlul mondial. 
Intre altele s-a stabilit că finala 
turneului candidaților dintre 
Anatoli Karpov șl Jan Timman 
să se desfășoare la Kuala Lum
pur (Malayezia) șl nu la Lon
dra cum fusese fixat inițial. Me
dul vă începe probabil în luna 
martie șl va .cuprinde 10 parti
de. cîștlgătorul urmînd să-l în- 
tîlnească în luna octombrie 1990 
pe actualul campion Garri Kas
parov.

zată de I.P.L.T. Miercurea Cluc, 
în colaborare cu F.R. Șah. Iată 
cîteva rezultate din runda a 7-a : 
masculin : M. Tratatovlcl — D. 
Mițaru 0—1, Gh. Pancu — G. 
Mărcia remiză, N. Doroftei — 
Gh. Popescu remiză, A. Arde- 
leanu — A. Barbarosa 1—0. In 
clasament conduce Dan Mițaru 
(Vulcan București) cu 6 p. La 
feminin : Sorina Dan — Florica 
Sederiaș 1—0. Dorina Florea — 
Edit Kozma, Stela Radu — Ga
briela Olteanu Claudia Boștenaru 
— Magda Mateescu, Anca Mustă- 
țea — Roxana Constantin remi
ze. Conduce Sorina Dan (Poli
tehnica Iași) cu 5 p. Ambele 
concursuri se desfășoară în sis
tem elvețian (130 concurenți la 
masculin și 30 concurente la 
feminin).

PRIMEI PARTI A C. N. DE RUGBY
dacă nu apărea „sincopa" din 
deplasările consecutive, — 
miercuri — duminică, la Sibiu 
și BIrlad. Oricum, cîștiguri- 
le lor pe planul omogenității, 
al sobrietății și exactității 
în joc (au cele mai puține 
puncte primite, doar 88) sint 
de necontestat. Dar cam
pionatul e departe, la pro
priu și la figurat, de a fi de
cis. Steaua și-a dovedit în 
recentul derby maturitatea, 
cu toate că nu a strălucit, de- 
tașîndu-se de astă-datâ Mo- 
țoe, cu cea mai bună evoluție 
din ultima vreme, bine ac- 
ționînd, în opinia antreno
rului federal Dumitru Mihala- 
che, șl Șerban, iar Ignat s-a 
străduit să se apropie de for
ma de vîrf.

Dacă cele două formații au 
un avans de cîte patru punc
te, nu încape îndoială că ur
mătoarele clasate vor avea 
un cuvînt de spus în retur. 
Farul, în primul rînd, adică 
„bronzul" sezonului, mai a- 
îes în condițiile în care Steaua 
și Minaur se vor deplasa, în 
această ordine, la Constanța. 
Dar nu poate fi uitată nici 
Dinamo, revenită spectaculos, 
tot mai convingător către fi
nalul sezonului, după un de
but ratat în campionat. După 
cum „socotelile" fruntașelor 
pot fi încurcate și prin alte 
părți, așa cum s-au petrecut 
lucrurile în toamnă la Si
biu, unde nimeni nu a putut 
cîștiga, indiferent că vizi
tatoarele s-au numit... Minaur 
sau Steaua.

Firește, cele 66 de meciuri 
disputate pot oferi destule 
alte subiecte de discuție,

PE SCURT9PE SCURT• PE SCURTtPE SCURT 9 PE SCURT
ATLETISM • Kenyahul Wi

lliam Musyoki a terminat în
vingător în cursa de alergare 
disputată la Madrid, fiind crono
metrat pe distanța de 12 km cu 
timpul de 33:46. Pe locul doi s-a 
clasat spaniolul Antonio Serrano 
— 34:04.

BASCHET • Disputat la Bue
nos Aires meciul amical mascu
lin dintre echipele Argentinei și 
Australiei s-a Încheiat cu scorul 
de 106—85 (54—50) în favoarea 
jucătorilor argentinieni.

CICLISM • Cursa de șase ziie 
desfășurată pe velodromul din 
orașul belgian Gand a fost ciș- 
tlgatâ de oerechea belgiană Etie
nne de Wilde — Stan Tourns. Pe 
locul doi. la un tur de învin
gători. s-a clasat cuplul Danny 
Clark (Australia) — Konstantin 
Hnabzov (U.R.S.S.).

PE GHEAȚĂ
ȘI PE ZĂPADĂ

• In ultima zi a concursului
de patinaj viteză de la Berlin 
contind pentru „Cupa Mondială" 
sportivul sovietic Igor Jelezovskl 
a cîștigat proba de 1000 m, cu 
timpul de 1:15,97, iar olandezul 
Van der Burg s-a situat pe lo
cul întîi la 5000 m în 7:09,01. Re
zultate înregistrate în competiția 
feminină : l 000 m : Angela
Hauck (R.D. Germană) — 1 :22,06; 
3 000 m : Gunda Kliemann (R.D. 
Germană) — 4:25.96.

• Proba masculină de slalom 
uriaș desfășurată pe pîrtia de la 
Park City (Utah) a revenit 
schiorului norvegian Ole-Chrls- 
tian Furuseth, înregistrat în cele 
două manșe cu timpul total de 
2:14,56. L-au urmat elvețianul 
Plrmin Zurbriggen 2:16,03 și ita
lianul Turano Camozzi 2:16,57.

• tn cadrul concursului de 
blatlon de la Novosibirsk, spor
tivul sovietic Serghei Lojkin a 
cîștigat proba de 10 km cu 
timpul de 29:22. iar coechipiera 
sa Svetlana Davidova a terminat 
învingătoare în proba feminină 
de 7.5 km cu 27:56.

• Concursul de sărituri cu 
schlurile desfășurat pe trambu
lină de la Ounasvaara (Finlanda) 
a revenit sportivului finlandez 
Mattl Nykaenen, cu un total de 
230,6 puncte (sărituri de 92 și 
90 5 m). Pe locul doi s-a situat 
coechipierul său Arl-Pekka Mik- 
koLa — 223 puncte..

DE PE TERENURILE DE TENIS
PARIS, 28 (Agerpres). Campio

natul European feminin pe echipe 
s-a încheiat în orașul francez 
Nantes cu victoria selecționatei 
U.R.S.S., care a dispus în fina
lă cu 2—1 de formația Angliei, 
în partida decisivă,' cuplul Na
talia Zvereva — Larisă Savcenko

de la „reculul" grivițenilor — 
trei poziții mai... jos — 
pînă la, să zicem, exemplul lui 
Dumitraș, un fel de Gh. Po
pescu al rugbyuliii, adică un 
lider de echipă cu aport hotă- 
rîtor (autor a două eseuri du
minică, în întîlnirea marilor 
emoții pentru buzoieni, de 
vreme ce sibienii au condus nu 
o dată, ratînd o lovitură de 
pedeapsă în ultimele minu
te, lovitură care putea răstur
na rezultatul). De acum, 
gîndurile se îndreaptă însă 
spre apropiata, evoluție a 
tricolorilor în Scoția. O parti
dă de maximă dificultate, im
portantă în sine, ca orice con
fruntare cu marile forțe ale 
balonului oval, dar mai cu 
seamă după atît de neplăcuta 
surpriză din întîlnirea cu re
prezentativa U.R.S.S. Vrem 
să spunem că greul examen de 
la 9 decembrie înseamnă și o 
șansă de reabilitare pentru na
ționala noastră. Pentru va
lorificarea ei, să sperăm că 
pregătirile vor sta sub sem
nul dăruirii și inspirației-, spre 
a se putea repeta, la un an 
distanță, o evoluție la înălți
mea aceleia de la Cardiff.

CLASAMENTUL PRIMEI GRUPE
VALORICE

1. MINAUR 11 9 0 2 268- 83 29
2. Steaua 11 9 0 2 379-152 29
3. Farul 11 7 0 4 242-165 25
4. Univ. Eltim 11 6 1 4 203-136 24
5. Dinamo 11 6 1 4 244-130 24
6. CSM Sibiu 11 6 1 4 150-157 24
7. Contactoare 11 6 0 5 135-196 23
8. Rulmentul 11 5 0 6 185-207 21
9. Grlvița R. 11 4 1 6 151-180 20

10. șt. Petroș. 11 3 0 8 117-288 17
11. Rapid M. 11 2 0 9 140-408 15
12. CSM S-va 11 1 0 10 101-208 13

HANDBAL • Intr-un meci a- 
mical feminin, disputat în loca
litatea vest-germană Wetringen. 
selecționata Danemarcei a tnvlns 
cu scorul de 22—18 (13—8) for
mația R.F. Germania.

ÎNOT • Cu prilejul unui con
curs de natație desfășurat la 
Saluzzo (Italia). Înotătorul ita
lian Giorgio Lamberti a cîștigat 
proba de 100 m liber, cu timpul 
de 49,31. Pe locul secund s-a si
tuat americanul Matt Biondi — 
49.72.

SCRIMA • Concursul masculin 
de floretă de la Viena a fost 
cîștigat de scrlmerul Italian Ale
ssandro Puccini învingător cu 
5—3 5—4 în finala disputată în
compania vest-germanului Thors- 
ten Weidner.

RUGBY • In continuarea tur
neului ne care li întreprinde în

*
Contrapunct

Deși declarat campion mondial pentru Formula 1 pe 1989, 
francezul Alain Prost nu-și poate savura pe deplin acest al 
treilea titlu Suprem. Motivul e simplu : descalificarea brazilia
nului Ayrton Senna după Marele Premiu al Japoniei, în urma 
căreia Prost șl-a păstrat locul 1, „nu-i încă o afacere înche
iată* („VEquipe"), directorul general al firmei ,,Marlboro 
McLaren Honda* (pentru care au concurat, în 1989, Senna și
Prost, francezul semnînd însă pentru „Ferrari") declarînd că r 
va duce cazul în fața unui tribunal civil, acuzind vehement gi 
federația internațională (F.I.A.) și cu precădere pe președintele j 
acesteia, Jean Marie Balestre, de a fi luat, prin descalifica- J 
rea lui Senna, „o măsură jenant de incorectă*.

Cum dosarul urmează să fie înaintat, “Chiar in această lună, 
unul tribunal londonez, discuțiile se poartă la cea mai înaltă J 
tensiune. Dacă presa din Rio tună și fulgeră împotriva lui Ba J 
lestre, numind decizia F.I.A; „un bilet de favoare de la un S 
francez către alt francez", subliniind caracterul ei „scandalos gfi 
și revoltător* („O Dia“), lucrul pare, nu-i așa ?, firesc, știut £ 
fiind faptul că, în Brazilia natală, faima lui Senna o concu- J 
rează pe cea a lui... Pelă. Numai că, și asta îl pune intr-o st- 2 
tuație dificilă pe Balestre, numeroase sînt și opiniile neutre 
care susțin că dreptatea e de partea lui Ron Dennis (dlrecto- 
rul lui „Marlboro") și a lui Senna, socotindu-l pe Alain Prost 
„un campion provizoriu". sj

Bunăoară, referindu-se la tentativa lui Senna de a-l depăși g 
pe Prost în turul 47 al circuitului de la ' Suzuka, considerată că g 
o „gravă abatere de la regulament" de F.I.A. și antrenind des- 
calificarea incriminată, austriacul Niki Lauda, fost triplu cam- 
pion al lumii, preciza : „Sancțiunea adoptată de F.I.A. e cu £ 
totul nejustificată I Senna n-a făcut altceva decît să înceree g 
să-l depășească pe Prost intr-un viraj lent, fără riscuri, ceea 
ce era logic și normal să facă, exercitîndu-și meseria de pilot. 
Dacă incidentul s-ar fi produs într-o curbă rapidă, cum s-a 
petrecut cu Mansell la Estoril (n.n. englezul fiind sancționat), 
atunci aș fi înțeles. Așa însă, Balestre n-are nici un temei, iar g 
hotărîrea lui rămîne foarte criticabilă*. J

Pînă unde vor ajunge lucrurile e greu de spus, mai ales că t* 
F.I.A. se arată imperturbabilă față de toate aceste critici. Ori- 
cum, povestea e departe de a se fi terminat, Dennis neaccep- g 
tînd nici un compromis. „Dacă justiția nu va repune adevărul 
în drepturi, dar cred că o va face, declara el deunăzi, For- $ 
mula 1 in 1990 se va disputa fără mașinile firmei mele !*. Să $ 
mai vedem.

Ovidiu IOANIȚOAIA

„TURNEUL CAMPIONILOR-
a învins cu 6—2, 6—2 perechea 
Jo Durle — Ann Hobbs.

COPENHAGA, 28 (Agerpres). In 
finala turneului de Ia Copenha
ga, jucătorul cehoslovac Milan 
Srejber l-a întrecut cu 7—5, 7—6 
pe elvețianul Marc Rosset.

SANTIAGO DE CHILE, 28 (A- 
gerpres). în ultimul meci al fi
nalei turneului feminin de tenis 
de la Santiago de Chile, jucă- 
toarea peruană Laura Arrayo a 
învlns-o cu 6—3, 2—6. 6—0 pe 
Gabriela Moșea (Argentina).
• în finala turneului feminin 

de la Essen (R. F. Germania), 
Monica Seles (Iugoslavia) — 
Manuela Maleeva (Bulgaria) 6—1, 
7-5.

CLASAMENTUL GOLGETERILOR 
EUROPENI

După etapele de la sfîrșitul 
săptămînll, clasamentul golgete- 
rilor din Europa (ediția 1989—90) 
se prezintă astfel : 1. Gerhard
Rodax (Admira Wacker Viena) 
23 g (din 20 de jocuri), 2. Hristo 
Stolcikov (Sredeț Sofia) 18 g 
(14 j), 3. Ivano Zamorano (St. 
Gal) 17 g (20 j) șl Mats Magnus
son (Benfica) 17 g (9 j). 5. Pe- 
tar Mitharskl (Levski-Spartak) 
15 g (14 j), 6. Hugo Sanchez 
(Real Madrid) 14 g (13 j), Roma- 
rio (Eindhoven) 14 g (14 j) șl 
John Eriksen (F.C. Lucerna) 14 
g (20 j), 9. Marian Popa (Farul 
Constanța) 12 g (13 j), Andreas 
Ogris (Austria Viena) 12 g (20 
j), Jan-Aage Fjortof (Rapid 
Viena) 12 g (20 j) Kubilay Tuv- 
kilmaz (Servette Geneva) 12 g 
(23 j) etc.

în campionatele care s-au în
cheiat în acest an (tur-retur în 
1989) din țările scandinave și 
U.R.S.S., pe primele locuri s-au 
situat următorii : Jan-Ivar Ja- 
kobsen (Rosenborg Trondheim) 
cu 18 goluri, urmat de Jan Hel- 
lstroem (I.F.K. Norrkoeping) 17 
g șl Serghei Rodionov (Spartak 
Moscova) 16 g.

CAMPIONATE
Se cunoaște rezultatul dintre 

Benfica și Maritimo (4—0 !) din 
Portugalia, tn care suedezul 
Mats Magnusson a semnat 3 go
luri. Iată. însă, că și F.C. Porto 
a cîștigat, ulterior, la un scor

Marea Britanle. echipa Noii Ze- 
lande a jucat la Londra, în fața 
a 51 000 de spectatori, cu selec
ționata Barbarians. Victoria a 
revenit jucătorilor neozeelandezi, 
cu 21—10, care au reușit trei e- 
seuri, prin Innes, Brooke și Loe, 
tn timp ce Fox a înscris o lo
vitură de pedeapsă șl trei trans
formări. Pentru Barbarians au 
marcat irlandezul Matthews (e- 
seu) șl scoțianul Hastings (două 
lovituri de pedeapsă).*

VOLEI • Clasament final tn 
„Cupa Mondială" (masculin, de 
la Tokio) : 1. Cuba 14 p, 2. Ita
lia 13 p, 3. U.R.S.S. 12 p. 4-5. 
S.U.A. șl Brazilia 10 p. Rezultate 
din ultima zi : Cuba — Japonia 
3—0 (15—7. 16—14, 15—13). Italia— 
S.U.A.. 3—0 (15—7, 15—11, 15—6). 
U.R.S.S. — Brazilia 3—1 (15—8.
9-15, 15—10, 15—3).

LA TENIS DE MASĂ
PARIS, 28 (Agerpres). „Tur

neul campionilor" la tenis de 
masă, disputat la Paris, a 
fost cîștigat de suedezul Jan- 
Owe Waldner, care a dispus în 
finală cu 3—1 (19—21, 21—19, 
21—18, 21—17), de coechipierul 
său Erik Lindh. în partida 
pentru locurile 3—4, polone
zul Andrzej Grubba l-a între
cut cu 2—1 (22—24, 21—14, 21— 
19), pe Ma Wenge (R. P. Chi
neză).

(și mai) categoric : 7—o cu Ti- 
rense ! Rul Aguas a înscris 3 
puncte. încă un rezultat cate
goric : Setubal — Chaves 4—1, 
celelalte partide închelndu-se cu 
scoruri mai strînse : Guimaraes
— Belenenses 2—1, Sporting — 
Braga o—0, Beira Mar — Amadora
1—0. Penafiel — Boavista 2—1, 
Portlmonense — Feirense 2—0. 
în clasament, conduc la egali
tate (17 puncte), F.C. Porto șl 
Guimaraes (dar Porto are un 
joc mai puțin) urmate de Ben
fica — 14 p (9 j.).
• Cîteva rezultate din etaoa a

9-a din Turcia : Sakarya' —
Trabzon 2—2, Fenerbahce — 
Bursa 2—2, Samsun — Beșiktas
1— 3, Galatasaray — Konya 4—0. 
In frunte se află Trabzon cu 21 
p, urmată de Besiktas și Fe
nerbahce cu cîte 19 p.

O în etapa a 15-a. în Polonia, 
două formații din plutonul 
fruntaș au fost învinse. Este 
vorba de Zaglebie Lubin (1—2), 
la Cracovia, cu Wisla. si Rueh 
Chorzow (0—1), Ia Mielcc. cu 
Stal. In schimb, lidera, G.K.S. 
Katowice, a dispus de Widzew 
Lodz cu 1—0. Acum. „trioul" 
fruntaș se prezintă astfel : 1.
G.K.S. Katowice 24 p. 2. Zagle
bie I.ubin 22 p, 3. Ruch chor
zow 99 p. Alte rezultate : Gor- 
nik Zabrze — Motor Lublin
2— 1, Lech Poznan — Leda Var
șovia 1—1, Slask Wroclaw — 
Zaglebie Sosnowiec 2—1, L.K.S. 
Lodz — Zawlzsa Bygoscz 0—0, 
Jagelonia Byallstok — Olimpia 
Poznan 0—3.
• In Austria s-a ajuns la 

etapa a 20-a. Echipele din frunte 
s-au detașat : 1. F.C. Tirol 32 n, 
2. Austria Viena 28 p, 3—4. Ad
mira și Rapid Viena cu cîte 25 
p. Derbyul etapei s-a desfășu
rat la Viena Intre F.C. Austria 
și F.C. Tirol. Scor 0—0. Rapid a 
dispus în deplasare de Steyr cu
1— 0. Alte rezultate surprinză
toare : Kremser A.C. — Admira 
Wacker 5—o șl Vienna — Grazer 
A.K. 7-0 I
• După 16 etape, tn Iugosla

via conduce Dinamo Zagreb 22 
p, urmată de Steaua Roșie Bel
grad 18 p. Rezultate : Rad Bel
grad — Sloboda Tuzla 2—1. Ve
lez Mostar — Partizan Belgrad
3— 1, Radnickl Nlș — Haiduk 
Split 5—1, Rijeka — Zeleznlciar 
Sarajevo 1—0, Buducnost — 
Vardar Skoplie 1—0. F.C. Sara
jevo — Vojvodlna NOvi Sad 3—2, 
Olimnla Liubliana — Spartak 
Subotfta 0—1. Borac Banja Luka
— Osiîek 5—6 (după executarea 
loviturilor de Ia 11 m) Steaua 
Roșie Belgrad — Dinamo Zagreb
2— 3 (după executarea loviturilor 
de la 11 m).
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