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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, miercuri, 29 noiem
brie, o vizită de lucru în în
treprinderi industriale și in
stitute de cercetare științifică 
din Capitală.

Desfășurată la puține zile 
după încheierea celui de-al 
XIV-lea Congres al partidului, 
vizita a pus in evidentă re
alizările importante cu care 
aceste. colective de muncă, ase
menea muncitorilor si spe
cialiștilor întregii țări, au 
intimpinai marele eveniment 
din viata partidului, a poporu
lui român. puternica mo
bilizare pentru realizarea e- 
xemplară a planului pe anul 
1989 și pe Întregul cincinal, 
pentru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor adoptate de forumul 
democratic al comuniștilor, de 
maximă însemnătate pentru 
prezentul și viitorul tării.

Manifestindu-și profunda dra
goste și prețuire, aleasa recu
noștință față de conducătorul 
partidului și statului pentru 
preocuparea nedezmințită cu 
care urmărește și asigură dez
voltarea pute-nică a Capitalei, 
oamenii muncii din unitățile 
vizitate și-au exprimat și cu 
acest prilej deplina satisfacție 
față de realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general a! 
partidului, elocventă expresie 
a voinței unanime a comuniș
tilor. a întregii noastre națiuni 
de a păși cu fermitate pe calea 
edificării cu succes a socialis
mului și comunismului in 
România

Aceleași calde sentimente 
i-au fost exprimate secretarului 
general al partidului de oameni 
ai muncii, aflați în număr 
mare, in această dimineață de 
sfirșit de nuiembrie, pe traseul 
străbătut. Chipul nou al 0- 
rașului, așa cum se înfățișează 
în acest al 45-lea an de viată 
liberă a României, reprezintă 
• convingătoare mărturie a 
preocupării constante a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
fată de construirea intr-un 
ritm intens a unor mari an
sambluri de locuințe, magazine 
diverse, alte dotări social-edi- 
litare, față de continua moder
nizare și înfrumusețare a 
Bueureștiului, sporirea calității 
vieții locuitorilor săi. Sint a- 
cestea argumentele concrete 
pe care se întemeiază entu
ziasmul bucureștenilor la fie
care intilnire cu conducătorul 
iubii șl stimat al partidului și 
al țării. Miile de cetățeni ai 
Capitalei, tineri si vîrstnici. au 
salutat cu multă însuflețire, sa 
puternice aplauze și aclamații 
pe conducătorul partidului și 
statului, -scandînd urări la 
adresa partidului și a 
secretarului său generai, a pa
triei noastre socialiste si 
eroicului popor român.

Semnificativă ilustrare a 
rodnicului dialog pe care 
conducătorul partidului și 
Statului îl poartă in perma
nentă cu făuritoni de bunuri 
materiale și spirituale de pe

cuprinsul tării, nouafntreg ___ __ ____  ____
vizită de lucru s-a constituit 
într-o amplă 
naliză _
acționează in direcția t 
și diversificării fabricației, ri
dicării nivelului tehnic, ca
litativ și de competitivitate al 
fiecărui produs, modernizării 
tehnologiilor, îmbunătățirii con
dițiilor de lucru, stabilirii, la 
fața locului, a măsurii ar 
neeesare pentru perfecționarea 
în continuare a întregii activi
tăți, pentru îmbunătățirea efi
cienței economice.

In cadrul acestei vizite de 
lucru, secretarul generai ai 
partidului s-a intilnit cu oame
nii muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA „23 AUGUST", ÎNTRE
PRINDEREA E MAȘINI UNEL
TE ȘI AGREGATE și ÎNTRE
PRINDEREA „TRICODAVA" 
— reprezentative pentru stadiul 
de dezvoltare și modernizare al 
industriei românești, pentru ni
velul tehnic al producției, pen
tru calitatea ridicată a produ
selor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat, de asemenea, INSTI
TUTUL DE CERCETARE ȘTI
INȚIFICA SI INGINERIE TEH
NOLOGICA' PENTRU MASINI- 
UNELTE și CENTRUL NAȚIO
NAL DE FIZICA — puternice 
centre de activitate științifică 
din România, edificatoare pen
tru modul cum se înfăptuiește, 
din inițiativa secretarului ge
neral al partidului, integrarea 
invățămintului cu cercetarea și 
producția.

Secretarul general al partidu
lui a avut cuvinte de apreciere 
față de realizările obținute de 
colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile vizitate.

In același timp, in discuția 
cu muncitorii, cu specialiștii, 
cu reprezentanții conducerilor 
întreprinderilor și institutelor, 
ale organelor centrale de resort, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
insistat asupra necesității de a 
se face totul pentru îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor de plan, ; 
a programelor aprobate, pentru ; 
creșterea contribuției lor la dez- ■ 
voltarea generală a patriei, : 
pentru înălțarea ei pe noi trep- : 
te de progres și civilizație.

Cadrele de conducere au adresat : 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ■ 
calde mulțumiri pentru vizită : 
și l-au asigurat că orientările : 
stabilite cu acest prilej consti- : 
tuie pentru toți oamenii muncii : 
un adevărat program de susți
nută activitate pusă în slujba 
propășirii patriei 
România socialistă.

Prin întreaga sa 
vizita t o v a r 
Nicolae Ceaușescu 
ca un moment de cea mai mare 
însemnătate in activitatea co
lectivelor de oameni ai muncii 
din Capitală, cărora le-a oferit 
un nou prilej de reafirmare a 
hotărîrii tuturor celor ce mun
cesc de a acționa, în strinsă 
unitate în jurul partidului, al 
secretarului său general, pentru 
înfăptuirea hotărîrilor de im
portanță istorică adoptate de 
Congresul al XIV-lea, pentru 
ridicarea României socialiste pe 
culmi tot mai înalte de progres 
și civilizație.

și concretă a- 
a modului în care se 

sporirii

noastre

desfășurare, 
ă ș u 1 u i 

s-a înscris
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PROFUNDA RECUNOȘTINȚĂ 0 NOUA CALITATE A MUNCII
Comuniștii, toți cei care muncim în Coopera

tiva Agricolă de Producție și în celelalte unități 
economice ale comunei Modelu, județul Călărași, 
am trăit cu nemărginită bucurie și mindrie pa
triotică momentul reinvestirii în suprema funcție 
de secretar general al P.C.R., la recentul forum 
al comuniștilor români, Congresul al XIV-lea al 
partidului, a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
ctitorul României moderne, gînditorul clarvăză
tor și revoluționar, personalitate de excepție a 
vieții internaționale contemporane. Vedem în 
acest act de importanță istorică voința unanimă 
a națiunii noastre de a înainta ferm pe calea 
socialismului și comunismului.

Dînd glas sentimentelor nutrite de cooperatori, 
mecanizatori, zootehnicieni, de ceilalți iucrători 
angajați în unitățile noastre de producție, îl asi
gurăm pe secretarul general al partidului de ho- 
tărîrea noastră de a-i urma neabătut exemplul 
de dăruire patriotică, angajîndu-ne ferm să în
deplinim exemplar sarcinile ce ne revin în în
făptuirea noii revoluții agrare.

Exprimăm via recunoștință pentru tot ceea 
ce s-a întreprins pînă în prezent ca viața sa
tului să se înscrie în civilizația socialistă, să se 
apropie cît mai mult de cea de la oraș. Astfel, 
și sportul, cîndva un apanaj al celor avuți. a 
devenit în acest context un bun al tuturor. Sta
dionul nostru — cu două terenuri de fotbal, 
cu arene de handbal, baschet, oină, por
ticuri de gimnastică, mese de tenis din beton 
sau sectoare de atletism, care au împodobit pei
sajul sportiv al comunei — găzduiește numeroase 
și entuziaste întreceri ale „Daciadei". Vom or
ganiza cît mai multe activități sportive de na
tură să întărească sănătatea oamenilor. Vom 
iniția concursuri pentru depistarea viitorilor per
formeri și formarea unor tineri cu înalte cali
tăți morale, profesionale și cetățenești, devo
tați trup și suflet patriei și partidului.

Gheorghe NEACȘU
președintele C.C.E.F.S.

Modelu - Colorași

Eveniment de excepțională însemnătate istori
că, Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist 
Român, într-o atmosferă de vibrant entuziasm șl 
unanimă adeziune, a hotărit realegerea 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU tn funcția 
supremă de secretar general al partidului, ex- 
primînd astfel voința tuturor comuniștilor, a în-, 
tregului popor. Asemenea tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, văd în acest act politic, 
de maximă importanță pentru destinele patriei, 
garanția cea mai sigură a obținerii viitoarelor 
mari victorii ale socialismului în patria noastră. 
Raportul prezentat Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. document de o inestimabilă 
valoare teoretică și practică, a făcut un bilanț 
al mărețelor realizări pe care poporul nostru le-a 
obținut în construcția socialismului sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, a secretarului său 
general, și a prefigurat științific, clarvăzător, 
drumul luminos pe care îl vom parcurge în con
tinuare în anii ce vin, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și a co
munismului în România.

Pentru noi, tehnicienii din domeniul sportu
lui, este clar că marile succese obținute de 
sportivii români în întrecerile internaționale, în
deosebi în arcul de timp pe care cu mîndrie îl 
numim ..Epoca Nicolae Ceaușescu", s-au datorat 
excelentelor condiții de pregătire și afirmare 

asigurate de partid și de stat tuturor sportivi
lor patriei noastre socialiste. Chiar în acest an 
al Congresului, asemeni altor antrenori români, 
și eu am cunoscut fericirea de a asculta Im
nul țării noastre la Campionatele Mondiale, unde 
unul dintre elevii mei a reușit să urce pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului, de premiere. 
Am certitudinea că sportivii români vor obține 
și în viitor nenumărate mari succese internațio
nale. Trebuie, însă, că noi toți, și cei care lu
crăm în domeniul sportului, să contribuim la 
continua îmbunătățire a calității muncii.

Teodor NICULESCU 
antrenor emerit la box

Ieri, in Campionatele de volei

ECHIPELE FRUNTAȘE S-AU IMPUS NET
Ieri după-amiază s-au desfășurat partidele penultimei etape din 

cadrul turului campionatului feminin al primei divizii de volei, pre-
S; cum șt două meciuri din campionatul masculin, opunlnd ocupantele 
ă locurilor 1-2 și respectiv S-4. Desigur, capul de afiș l-a deținut de 
g data aceasta intilnirea din Glulești, dintre echipele masculine care

n-au cunoscut, piuă la ora meciului direct, infrtngerea...

MASCULIN
STEAUA BUCUREȘTI — UN1- 

VERSITATEA C.F.R. CRAIOVA 
3—0 (9, 3, 4). Dacă echipa noas- 
tră campioană a intrat în teren 
pregătită pentru a onora acest 
derby. în schimb craiovenli, după 

g tatonarea din setul I, s-au com- 
plăcut în situația de învinși si- 
guri șl n-au mai opus rezistența' 

g de care, practic, ar fi fost în 
stare. Cu mici excepții. Steaua a 
reușit cam totul, dezarmîndu-și 
adversara prin blocaje (chiar și 
individuale) pe fază, eficiente, 

0 precum și prin atacuri In forță, 
2? greu de parat de un se'

tonus. Ca urmare, un meci care 
se anunța de luptă s-a încheiat 
In ceva mal mult de 50 de mi
nute de joc. tn ceea ce o pri
vește pe campioană, sextetul ei 
— tn care antrenorii G. Bartha 
și V. Dumitrescu au operat 
schimbări nu 
puse de ioc. ci pentru a 
mal mulți sportivi — "
guranță tn execuții, 
gătire fizică șl. mal 
nibllități pentru un 
superior. Să sperăm 
rezerve, nefolosite în meciul cu 
studenții craiovenl, vor fi valo-

din necesități im- 
rula 

a arătat si- 
toună pre- 

ales. dispo- 
angajament 
că aceste

(Continuare in pag. a 4-a)

Sectorul 2 ul (upitalci

8 PRF7ENT4 ACTIVĂ 
ÎS „SPORTUL PfSm« 1811“

Sectorul 2, al Capitalei se în
scrie printre cele mal active in 
Inițierea și organizarea activită
ții sportive de masă, o dovadă 
de dată recentă— concursurile și 
competițiile dedicate marelui fo
rum al comuniștilor, Congresul 
al XIV-lea al partidului, desfă
șurate și Încheiate într-o at
mosferă entuziastă, de mare în
suflețire, specifică partlclpanțf- 
lor, cei mai mulți reprezentanți 
ai tineretului studios.

La șah, de pildă, categoria 
H—14 ani. Georgel Radu, de la 
școala nr. 62. s-a impus pe sec
tor la o disciplină care îșl for
mează continuu foarte mulți 
prieteni. în întrecerile atletice.

Bogdan TAMAȘ, coresp.

(Continuare in pag. 2—3)

Etapa a 14-a a Diviziei A de fotbal

UNIVERSITATEA CRAIOVA ClȘTIGĂ PE TERENUL CAMPIOANEI!
REZULTATE TEHNICE CLASAMENT

O Dinamo, învingătoare detașată • F. C. Inter Sibiu — 

in serie • Victoria, F.C.M. Brașov, F. C. Farul și Flacăra 

au obținut remize prețioase în deplasare...

Jiul - F. C. Farul 1-1 (1-1)
F. C. Argeș - F. C. Bihor 2-1 (1-0)
Steaua — Univ. Craiova 1-2 (0-0)
F. C. Inter - Sportul Stud. 3-0 (0-0)
Petrolul — F.C.M. Brașov 0-0
„Poli" Timișoara — Victoria 0-0
Corvinul - S. C. Bacău 1-0 (1-0)
Dinamo - F. C. Olt 4-0 (3-0)
„U“ Cluj-Napoca - Flacăra 2-2 (2-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 3 decembrie)
S. C. Bacău - Jiul
Victoria - Corvinul
Univ. Craiova — Petrolul
F.C.M. Brașov - „Poli" Timișoara
F. C. Farul — „U" Cluj-Napoca
Flacăra — Dinamo
F. C. Olt — F. C. Argeș
F, C Bihor — F. C. Inter
Sportul Stud. - Steaua (Citiți cronicile in pag. 2—3)

1. DINAMO 14 13 0 1 46- 6 26
2. Steaua 14 11 1 2 33- 8 23
3. Univ. Craiova 14 8 4 2 22- 9 20
4. Victoria 14 7 3 4 20-14 17
5. F. C. Inter 14 7 2 5 25-27 16
6. Petrolul 14 6 3 5 21-16 15
7. F. C. Bihor 14 7 0 7 31-24 14
8. F. C. M. Brașov 14 5 3 6 13-28 13
9. F. C. Farul 14 4 5 5 19-18 13

10. Sportul Studențesc 14 5 2 7 15-18 12
11. Flacăra 14 5 2 7 17-20 12
12. Jiul 14 5 2 7 18-26 12
13. „U“ Cluj-Napoca 14 3 5 6 13-25 11
14. Corvinul 14 5 1 8 14-32 11
15. F. C. Olt 14 3 4 7 14-21 10
16. „Poli" Timișoara 14 3 4 7 19-22 10
17. F. C. Argeș 14 4 1 9 10-19 9
18. S. C. Bacău 14 3 2 9 13-30 8

Balint deschide scorul In partida Steaua “ Universitatea Craiova.
Insuficient insă... Foto : Eduard ENEA



;j; DACI ABA
in Sala Rapid din Capitala

19 PARTIDE DIN DIVIZIA A DE JUDO

• TENIS DE MASĂ
Sala sporturilor din Craiova 

va fi, Incepînd de mîine, gazda li
nul nou eveniment sportiv 
marcă, finalele — 
tenis de masă, 
du-se titlurile 
duale.

Fără îndoială, 
spectacol interesant, 
nu numai rivalitățile

,___ de
„Daciadei- la

în dispută aflîn- 
probelor indlvi-

se anunță un 
date fiind 

sportive 
existente între cel mai buni ju
cători — V. Florea, R. Revisz, 
C. Toma, S. Crișan, otilia Bă
descu, Maria 
Ciosu. Maria Bogoslov, 
Năstase etc. — dar și dorința fi
rească de afirmare sau confir
mare a unor ,,outsideri“, capa
bili de a produce surprize, așa 
cum s-a întîmplat și la ediția 
precedentă cînd, spre exemplu, 
proba de dublu masculin a re
venit lui T. Gheorghe și S. 
Cauri.

Este greu de dat un pronostic, 
dar ni se pare că. totuși, în ceea 
ce privește proba de simplu, 
fond cea mai importantă, 
masculin V. Florea nu are 
contra-candidat pe măsură, 
timp ce la feminin disputa 
fi foarte echilibrată, valorile 
lnd indiscutabil extrem de apro-

piate. Va reveni Otilia Bădescu 
în frunte 7 îșl va păstra titlul 
Emilia Closu 7 Se vor Impune, 
oare, Maria Lunescu sau Adria
na Năstase 7 Iată Întrebări — 
nici probele de dublu nu slnt 
mai puțin interesante — la care 
așteptăm cu firească curiozitate 
răspunsul.

Jocurile vor avea loc vineri 
sîmbătă, de la ora 9 șl 15,30, 
duminică, de la ora 9.

• SCRIMA
Lunescu, Emilia 

Adriana

în , 
la 
un 
în 
va 
fi-

și 
Și

Astăzi, de la ora 9, in Sala 
Rapid din Capitală vor avea 
loc nu mai puțin de 19 parti
de din Divizia A de judo, res
tanțe ale etapelor a H-a și a 
IlI-a. La aceste întreceri parti
cipă echipele Dinamo Brașov, 
Rapid Sinteza și T.C.I. Oradea, 
Nitramonia Făgăraș, Politehni
ca Iași, Viitorul C.P.L. Bistri
ța, Constructorul Alba Iulia, 
Petrochimistul Pitești și Rapid 
București. Multe meciuri se a- 
nunță deosebit de interesante : 
Dinamo cu Rapid Sinteza și cu

T.C.I., Rapid cu Constructorul, 
Petrochimistul și cu cele două 
redutabile garnituri orădene, 
Nitramonia — Politehnica ș.a. 
Să mai notăm că Dinamo Bra
șov a obținut pînă acum vic
torii in toate partidele pe care 
le-a susținut, anunțîndu-se o 
pretendentă îndreptățită la 
treptele podiumului de onoare. 
Rapid București a pierdut un 
singur meci și, firește, va căuta 
să profite de avantajul tere
nului.

LIDERUL, JOC-SPE

Divizia A

I
Incepînd de azi și pînă luni, 

Sala Floreasca din Capitală găz
duiește faza finală a Dacladei 
de scrimă pentru juniori I, in 
probele individuale, precum și a 
Campionatului Republican pe e- 
chipe. Azi, vor evolua pe plan
șe floretiștil și sabrerii. care își 
vor disputa titlurile de campioni 
în probele individuale, mîine ur- 
mînd să evolueze echipele, în 
cadrul acelorași arme. Sîmbătă 
și duminică se vor afla în com
petiție floreta fete șl spada bă
ieți, întrecerile încheindu-se luni, 
4/ decembrie, o dată cu disputa 
spadei fete, armă prezentă la a- 
ceastă fază finală doar cu pro
ba individuală.

O PREZENȚĂ ACTIVĂ
(Urmare din vaa. 1)

speță probe de cros, Sectorul 
drept cîștlgâtori,

în .. .
2 a desemnat — 
printre alții, pe Adriana Geola
— Școala nr. 51 șl pe Marian 
Pascu — Școala nr. 62 (categoria 
11—12 ani), Ileana Bucur — 
Școala nr. 51 și Adrian vedeloiu
— Școala nr. 77 (categ. 13—14 
ani), ne remarcat faptul Că u- 
nitățile de Invățămînt sus-amin- 
tite se remarcă permanent prin- 
tr-o activitate atletică susținută,

probele de alergări înscriindu-se 
în calendarul competițional al 
asociațiilor sportive respective.

In așteptarea primelor supra
fețe de gheață naturală, amato
rii de patinaj s-au Întrecut ■ la 
patine pe rotile, • --patine pe rotile, primii pe sec
tor fiind Iuliana Conordicea -

56 șl Ionuț Safta ■

CONCURSUL DE ÎNOT AL CLUBURILOR SPORTIVE ȘCOLARE
290 de foarte tineri înotători, 

din 19 secții, au luat parte la 
Concursul Republican ai cluburi
lor sportive școlare, care a avut 
loc în frumosul bazin din pitești. 
A fost, cum sublinia antrenorul 
federal Dan Ionescu, o competi
ție de bun nivel, desfășurată in- 
tr-o atmosferă entuziastă, urmă
rită de un numeros public. Inte
resant că numele echipei cîștigă- 
toare a devenit cunoscut abia 
după ultima reuniune, atît de 
disputată a fost întrecerea pen
tru orice punct.

Fiecare din cele patru categorii 
de vîrstă a avut performerii săi. 
Astfel, dintre înotătorii de 14 ani 
a-a detașat brălleanca Beatrice 
Coadă, un nume afirmat de a- 
eum șl ln arena Internațională, 
care a cîștigat. cinci probe, cu 
record de senioare — 2:37,73 la 
200 m bras (rezultat cu care a 
depășit performanta marii noastre 
campioane Noemi Lung), cu alt 
record, al categoriei, la îoo m 
bras : :  . - - -
de la Lie. 
învingător, 
tat notabil 
ture. Sora 
Badea, în 
s-a lăsat de fel mal 
șind, dimpotrivă, să 
harnică partlcinantă _ ____ =_
iul concurs : eleva lui N. Acio- 
bănlțel a terminat prima ln nu 
mai puțin de . nouă probe, în 
toate cele patru procedee, cu 
două noi recorduri ale categoriei 
—32,5 la 50 m spate. 32,6 la 50 
m fluture 1 Tot la 11 ani, plo
ieșteanul Constantin Acherman- 
schl, de trei ori cîștigător, a 
parcurs 50 m fluture în 31,6, iar 
ștafeta piteșteană de 4 X 200 
m liber fete a încheiat în 9:51,30. 
La cat. 13 ani, alt talent verita
bil, bucureșteanca Claudia Stă- 
nescu (CSS 2) a fost Înregistra
tă cu 30.78 la 50 m spate, ea 
lmpunindu-se logic In cele trei 
curse ale procedeului. Recorduri 
am mal ' * ‘
ștafetă : 
4 X 50 
4 X 200 
pășește
Inclusiv
4 X 100 mixt i, toate realizate 
de 
lor 
ani 
ber
4, ambele Lie. 37.

Pe lista cîștigătorilor au mal 
figurat : cat. 14 ani : slbianca 
Liana Coman, bucureșteanul Cl- 
prian Răchită (CSȘ 7), reșițean- 
ca Carina Tărapoancă, alt si- 
blan, ștefan Tiivan — în cîte 
3 probe, piteșteanul Dan Radu 
—2, reșițenil Bogdan Călinescu 
șl Ivan Visatovici ; cat. 13 ani : 
Patricia Orășteanu (CSS 7 Buc.) 
—6, piteșteanul Bogdan Deac —4, 
brăileanul George Știrbei —3, ti
mișoreanul Remus Retezan — 2, 
piteșteanul Ovldiu Slăvoiu, băl- 
măreanca Luminița Lăzărescu, 
bucureștcanca (Lie. 37) Alina Le- 
saru, clujeanul Marius Lazăr, 
brălleanca ștefania Voinea ; 11
ani : reșițeanca Iolan Szucs — 6, 
alțl reșlțeni, Florin Nica $1 Cătălin
Popeseu — 3, plteștenli Andreea

Sandu și Nina Dăscâleț — Bă- 
roiu, băirriăreanul Adrian Gher- 
ghel, arădeanul Claudiu Kiss — 
2, bucureștenll (Lie. 37) Ioana 
Vrăbiescu și Andrei popeseu, 
piteșteanca Aurora Stana, si- 
bianul Claudiu Vecerdea ; 11 ani: 
bălmăreanul loan Gherghel — 4, 
piteșteanul Cristian Vintilă, ti
mișoreanul Ovidiu Chirțu — 2, 
reșițeanul Cosmin Cuciurcanu, 
arădeanul Attila Balogh, piteș
teanca Diana Cîrstea, ploieșteanul 
George David.

Tînărul centru argeșean s-a 
impus în clasamentul pe echipe: 
1. CSMȘ Pitești 994 p, 2. Lie. 
37 Buc. 978 p, 3. CSȘ Reșița 857 
p, 4. CSȘ Brăila 399 p. 5. CSȘ Pe
trolul Ploiești 384 p, 4. CSȘ 7 
Buc. 330 p.

I
I
I

școala nr.
Școala nr. 53.

în competiția de fotbal (cu 16 
echipe participante în diverse 
întreceri pe categorii valorice, 
inclusiv de „Onoare"), locul I a 
fost ocupat de, jucătorii de la 
Granitul, iar la handbal de că
tre cei ai întreprinderii de ele
ment! pentru automatizări șl 
de fetele de la Aversa C.S.S. 2. 
La „jocuri", handbalul a stabi
lit recordul de participare, în 
competiție fiind antrenate peste 
20 de echipe.

prof. Gheorghe stănescu, pre
ședintele Consiliului pentru E- 
ducație Fizică și Sport al Secto
rului 2, ține să sublinieze faptul 
că la reușita multiplelor între
ceri care au avut loc în ulti
mele săptămîni, activul sectoru
lui s-a bucurat de sprijinul or
ganelor și organizațiilor cu a- 
tribuții ln domeniul activității 
sportive de masă (de pionieri, 
U.T.C., inspectorat școlar, sindi
cate etc.), ceea ce, de altfel, a 
Intrat ln tradiție și constituie 
singura modalitate de a asigura 
succesul unor asemenea Între
ceri.

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

un teren semiînghețat, 
degajat cu puțin înainte 
start de o mare cantitate 
zăpadă (bravo organizatori
lor), liderul campionatului a 
realizat un joc-spectaeol, care 
a mers la inima fidelilor săi 
suporteri. Superioară net pe 
toate planurile (fizic, tehnic, 
tactic), Dinamo a fost (cu foar
te mici excepții din repriza se
cundă) vioara întîi a acestei 
partide, cifrele din caseta teh
nică fiind elocvente. în a- 
ceste condiții, F.C. Olt a fă
cut mari eforturi în defensivă 
pentru a anihila „un-doi“-urile 
de mare efect Sabăuififmofte, 
Răducioiu-Sabău, „învăluirile" 
pe ambele flancuri (unde au a- 
părut și fundașii de margine) 
sau „plecările" în atac ale lui 
Rednic și Andone. După ce go
lul a plutit în aer în min. 7, 
14, 16 și 17, a venit „slalomul" 
lui Timofte, din min. 20, în 
careu, dar Pistol l-a faultat 
clar și LUPU a transformat 
impecabil penaltyul acordat 
prompt de arbitru : 1—0. Du
pă șapte minute, același Ti
mofte a șutat, necruțător, cu 
stîngul, de la circa 20 m, Ghe- 
rasim a respins, mingea a fost 
recentrată, în careu, și RĂDU- 
CIOIU a înscris în colțul lung: 
2—0. Dinamo va accelera me
reu, amenințînd cu majorarea 
scorului, dar Gherasim acor
dă corner la șutul lui Sabău 
(min. 30), Timofte ratează de 
puțin (min. 35), portarul lui 
F.C. Olt se remarcă din nou 
la șutul lui RADUCIOTU (min. 
39 —- minge „pusă" de Ti
mofte), pentru ea „blondul" 
dinamovist să realizeze golul 
trei (min. 40 — fază la eare 
a contribuit și Mesaroș), un

de 
de

| Dl NAN

Stadioi 
ghețat ; 
tori — , 
(pe poa 
LUPU (1 
min. 53) 
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vinclu, 
din into

La re 
re insist 
In min. 
gol al 
splendid: 
un șut 
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sat in i 
alte oca 
63: Mat 
versală" 
„foarfeci 
89: -en 
tei; ;li 
ton- jC 
re! putt

Stei

al categoriei,_ ...
1:15,20. Șl Florin Badea, 

37 București, dublu 
a obținut un rezul- 
— 28.26 la 5o m flu- 
acestuia, 

vîrstă de
Mădălina 

11 ani, nu 
prejos, reu- 
fie cea mai 
a întregu-

consemnat In cursele de 
la 12 ani —2:01,40 pe 
m liber i, 9:11,10 la 
m liber f (timp ce de- 
performanța anterioară 
te cat. 14 ani), 4:51,96 la

elevii plteștenl 
Gica și Petre 
— 1:49,a la 4 
b 1:57,11 la 4

al antrenori- 
Deac ; la 14
X »# m M-

X 50 m liber

CTQP-CABRUJÎ
O BASCHET Luptă aprigă

(încă de pe acum) pentru cali
ficarea - • ’ - -
locurile 
tineret. 
Sportul 
obțină 
meciuri 
felul aceasta primul loc în seria 
I, cu 10 p). în rest înregistrînd 
înfrîngeri chiar și formațiile 
considerate ca favorite ale com
petiției, așa cum s-a petrecut 
duminică, la • Brașov, unde 
I.C.T.M. C.S.U. a dispus de RA
MIRA Baia Mare, aducînd aces
tei formații primul insucces.

In turneele finale pentru 
1—8 ale Diviziei B de 
Doar echipa masculină 
Studențesc a Izbutit să 

victoria în toate cele 5 
susținute (și deține în

Rezultate din etapele a IV-a 
și a V-a — feminin, seria I : 
Voința n Brașov — Electro 
C.S.Ș. Botoșani 75—87, ROMLUX 
Tlrgoviște — Voința C.S.Ș. Uni
rea lași 78—07, CONPREF C.S.Ș. 
1 Constanța — Confecția C.S.Ș. 
Focșani 84—67, Robotul I.P.E. 
Coop C.S.Ș. Bacău — C.S.U. 
Prahova Ploiești 84—49, C.S.U. 
Ploiești — Voința C.S.Ș. Călă
rași 69—45, Confecția Focșani — 
Robotul Bacău 99—68, Electro 
Botoșani — CONPREF Constan
ța 63—65, Voința Iași — Voința 
n Brașov 63—53 ; seria a II-a : 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul n 
Cluj-Napoca — C.S.Ș. n Șatu Mare

z I DOAR LA LIMI

GERMISARA-BĂI (Geoagiu-Băi)

0 OPȚIUNE PENTRU :■

■; CONCEDIUL DE ODIHNĂ SAU CURĂ BALNEARĂ
Aiegînd' stațiunea Germisara-Băi (Geoagiu-Băi) pentru o- 

dihnă sau cură balneară aveți garanția unei reușite vacan
te de sănătate.

' > • Persoanele cu afecțiuni reumatismale cronice și degenara- 5
,» tive. cu tulburări circulatorii periferice ori cu afecțiuni gas- ? 

troduodenale sau hepatobiliar» oot efectua o cură balneară >: C la GERMISARA—BAI. >7
J La dispoziție se află o bază de tratament modernă, multi- £ 
,i pie posibilități de agrement, ștranduri termale, piscine, 
«' sonal medical cu pregătire de specialitate.

per-

• La GERMISARA—BAI cazarea se tace ln condiții de 
fort ridicat. duDă preferințe (hoteluri vile de categoria I 
n-a). Exigențelor privind agrementarea sejurului. 11 se 
punde pe măsură : aici sînt 3 bazine (ștrand cu apă 
mală — bazin mare și bazin olimpic), restaurante, braserii, 
cofetării, terenuri de sport, cinematografe, case de cultură etc.

GERMISARA—BAI (JUDEȚUL HUNEDOARA) vă așteaptă.

con- 
si a 
răs- 
ter-

Veți cunoaște o așezare milenară, situată 1a 350 m altitu
dine. intr-o zonă cu piesaj atrăgător.

Informații suplimentare, precum și bilete de odihnă sau 
pentru cură balneară pot fi obținute de te agențiile oficiilor 
județene de turism, filialele I.T.H.R. București sau de 1a co
mitetele sindicatului din Întreprinderi si Institut!!.

73—49, Sportul Studențesc n 
București — Constructorul Cra
iova t.a.g.c.m. 68—50, con
structorul C.S.Ș. Arad — C.S.M. 
Gheorgheni 91—64, Politehnica
C.S.Ș. Timișoara — Metalul n 
I.M.P.S. Salonta Crișul 95—33 ; 
masculin, seria I : Sportul Stu
dențesc II București — T* 
București 93—69, A.S.A. 
sul C.S.Ș. Ploiești — 
Fieni **. ~ 
C.S.Ș. Bacău 
C.S.Ș. “ ' " 
Fieni 
Vîlcea 
I.T.A.

U.R.B.I.S. 
. Progre-

Electriea 
IAMRCT 
Torentul 
Electrica 

, Rîmnlcu 
n-a :

c.s.ș.
1 76—88, Energia
- - ■ C.S.U.

Galați 59—80,
- Sodistul C.S.Ș.

85—75 ; seria a
Unirea Tricolor București 

— Olimpia C.S.S. Arad 47—67, 
Transportul Tîrgu Mureș — 
I.C.I.M. C.S.U. Brașov 73—74, 
RAMIRA Baia Mare — Mecanica 
C.S.Ș. Mediaș 77—61, Construc
torul C.S.Ș. Brașov — Unirea 
Tricolor București 53—77, I.C.I.M. 
Brașov — RAMIRA Baia Mare 
99—97.

• RUGBY • Prima parte a 
campionatului s-a încheiat fără 
a marca o oarecare creștere va
lorică. Nivelul jocurilor se men
ține scăzut, abaterile de la re
gulament sînt numeroase, majo
ritatea echipelor neînsușlndu-și 
cerințele federației eu privire la 
selecție șl pregătire. Fac excep
ție protagonistele din cele patru 
serii, care se situează ceva mal 
aproape de cerințe. Dar lată ul
timele rezultate și clasamentele 
turului. SERIA I : Tablierul Pi
tești — Grivlța Roșie II 12—18, 
Electroputere Craiova — Rul
mentul Alexandria 19—16, Chi
mia Turnu Măgurele — ș.N. Os
tenita 8—0. Aeronautica Bucu
rești - I.O.B. Balș 6-6 !, Tex
tila Pucioasa — C.F.R. Brașov 
9—46. In clasament : 1. C.F.R.
Brașov 26p, 2. I.O.B. 24 p, 3.
Aeronautica 20 p, 4. Ș.N.O. 19 p. 
5. Chimia 17 p, 6. Electroputere 
15 p, 7. Rulmentul 13 p, 8. Tex
tila 11 P, 9. Tablierul 9 p — un 
punct scăzut pentru 3 jucători 
suspendați (Grlvița Roșie H a 
acumulat 24 p, dar ea evoluează 
fără drept de promovare). SE-

RIA A n-a : Pescărușul Tulcea
— I.M.U. Medgidia 4—0 (nepre- 
zentare !), Callatis Mangalia — 
Constructorul Feroviar Buc. 
7—12, Siderurgistul Călărași — 
C.F.R. Constanța 0—23, Știința 
CCSITCE — Chimia fNăvodari 
32—4. Clasament : 1. C.F.R. Con
stanța 26 p, 2. Constructorul Fe
roviar 24 p, 3. I.T.C. Constanța 
21 p, 4. I.O.R. Buc. 20 p, 5. Side
rurgistul 17 p, 6. Pescărușul 15 
p, 7. Callatis 15 p, 8. I.M.U. 14 
p — punct scăzut pentru nepre- 
zentare, 9. știința 14 p, 10. Chi
mia 13 p. SERIA A IlI-a : Ra
pid Buzău — Rapid CFR Galați 
0—4 (gazdele nu au asigurat a- 
sistență medicală !), Progresul 
Brăila — ASA Constructorul Plo
iești 3—38, Prahova CSU Ploiești
— Chimia Brăila 10—26, Abrom
Bîrlad — U.R.A. Tecuci 31—13, 
Laminorul Focșani — Electro- 
contact Botoșani 3—4. Clasament: 
1. Chimia 27 p, 2. ASA construc
torul 25 p, 3. Rapid CFR 23 p, 
4. Rapid Buzău 18 p, 5. Progre
sul 17 p, 6. CSU Prahova 15 p. 
7. U.R.A. 13 p, 8. Abrom 13 P, 
9. Electrocontact 11 p, 10- Lami
norul 9 p. Meciurile Electrocon- 
taet — Rapid Buzău șl Abrom 
_  Electrocontact se vor -~>- 
grama. SERIA A TV-a 
Bala Mare — Minerul 
13—18, Unirea Săcele — 
Mîrșa 3—0, Transportul 
Mureș — IFET Sibiu 0-4, 
pid Miercurea Ciuc — Universl-, 
tatea Cluj-Napoca 15—16, Mine
rul Berbești — Utilajul Petro
șani 37—4. Clasament : 1.
25 p, 2. Minerul Lupenl 23 p, 3. 
Carpați 21 p, 4. Minerul Berbești 21 
p, 5. IEFET Sibiu 21 P. 6. Rapid 
17 p, 7. Unirea 13 p, 8. Trans
portul 13 p, 9. Utilajul 12 p, 10. 
IFET B. Mare 9 p — punct scă
zut pentru o neprezentare. Mai 
este de disputat jocul Utilajul
— IFET B. Mare.

ADMINISTRAȚIA DE
numerele extrase la 

TRAGEREA PKONOEXPRES 
DIN 29 NOIEMBRIE : extra
gerea I: 4 26 9 42 25 7 ; extra
gerea a Il-a: 44 23 39 16 32 22. 
Fond total de cîștiguri: 675 157 
lei, din care 161 391 lei report 
la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII I.OTO 
MULTIPLU DIN 19 NOIEMBRIE: 
FAZA I — cat. i: 1 variantă 25% 
— autoturism Dacia 1300 (70 000

repro- 
: IFET 
Lupenl 
Carpați

Tîrgu 
Ra-

Cornel CRISTACHESCU

|| CORVINUL
JS.C. BACAU

I 13

I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Stadion Corvinul ; teren în
ghețat ; timp însorit, dar rece ; 
spectatori — circa 2.000. Șuturi : 
8—t (pe poartă : 2—0). Cornere S 
3—1. A marcat NICȘA (min. 44).

CORVINUL : Ionlță — Bardac, 
Stroia, Tlrnoveanu, Cocan — I. 
PETCU, CHEZAN, BĂNICA, 
Bordean (min. 35 NICȘA) — Ga
bor, Uleșan (min. 66 Postolache).

S.C. BACĂU : Popa — Andrleș 
(min. 80 Arteni), FtSIC, MUN- 
TEANU, Ciudin — G. Radu, Pe
nați, Burleanu, Condurache — 
Scînteie (min. 64 Căpușă), HO
DINA.

A arbitrat D. Petrescu ; 
nie : V. Angheloiu (ambii 
București) și I. Vereș 
Gheorghe).

la li- 
din 
(Sf.

Cartonașe galbene : GABOR, 
NICȘA, CIUDIN.

La speranțe : 3—0 (1—0)

HUNEDOARA, 29 (prin tele
fon). La „-3“ (și pe termometre 
și la „adevăr") Corvinul a ales, 
surprinzător, o variantă tacti
că destul de prudentă, păstrîn- 
du-i în atac doar pe Gabor și 
Uleșan, cu apariții sporadice 
ale lui Petcu. In replică, strate
gia băcăuanilor a fost, ca să 
spunem așa. voința, ambiția de 
a încerca să repare cumva eșe
cul din etapa trecută, pe teren 
propriu. Ei au alergat cit în 
două meciuri, au efectuat un 
presing aspru, ceea ce i-a in
comodat vizibil pe Gabor, Pet
cu și compania. Cele citeva în
cercări de șut din prima repri
ză ale acestora (Bănică — min. 
15 ; Petcu — min. 28 ; Uleșan — 
min. 31) s-au izbit de un zid 
spontan, prezent mai mereu în 
fața porții lui Popa. Pe măsură 
ce timpul se scurgea, deloc

cc„venal 
ieșit m< 
Uleșan 
corner < 
bună (rr 
că ‘ 
te 
de 
la 
reluat n- 
„transve 
nul a p' 
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REZE
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deosebit 
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au venii 
titulari i 
ciureac, 
toți cu

> ’albene). 
adeseori 
reușesc 
lor hîrti

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
lei); cat. 2: 7,50 variante a 4197 
lei; cat. 3 : 26.25 a 1 211 lei; cat. 
4: 24,25 a 1 298 lei; cat. 5: 65,00 
a 484 lei: cat. 6: 160,25 a 200 lei; 
cat. Xî 679,00 a 100 lei.

Report Ia cat. 1: 78 213 lei.
FAZA A H-a — cat. A: 1 va

riantă 100% — Dacia 1300 (70 000 
lei) și 2 variante 25% a 17 500 
lei; cat. B: 2 variante 100% a 
42 650 lei în cadrul cărora o 
excursie de 2 locuri în R. S. 
Cehoslovacă șl diferența în nu
merar și 9 variante 25% a 10 662

5 variante 100% a 
cadrul cărora o

R. S. Ceho- 
în numerar 
a 1 704 Iei; 
lei; cât. E: 
F: 252,00 a

lei; cat. C:
6 816 iei in 
excursie de i loc în 
slovacă și diferență 
și 43 variante 25% 
cat. D: 30,75 a 3 491 
122,75 a 875 lei; cat.
426 lei; cat, G: 1 345,25 a 100 lei. 

La faza I, cat. 1 — 25% — 
Țînțar Viorel din localitatea Bo
toșani, cîștigă un autoturism 
Dacia 1300 (70 000 lei), iar la faza' 
a II-a, categoria A — 100% — 
Guță Marcel din București cîș-

tlgă, de E
Dacia 13(

A Astă 
TIMA ZI 
jucate nt 
gei’ea obi 
vineri, 1 
tați că n 
ciștiga și 
te jucate 
șanse de

Q Deși 
eă, 3 dc 
și-a u not 
afiș* al . 
constă în 
TIO NA L^ 
tima a a



SURPRIZA DE MARI PROPORȚII FINAL EXCELENT AL SIRIENILOR

a

4 (3) |

•en semiîn- 
s ; specta- 
iturl : 24—2 
u marcat : 
penalty șl

’ (mln. 27

— Doboș 
, Rednic. 
in. 79 Da- 
SCU, SA-
— TIMOF-

m — M.
Pistol — 

), Cireașă, 
I. Georges- 
Ene). 
Dumitrascu 

: R. Pe- 
. Vodă (P.

GRUIA,

2—0).

Craiovenii ar fi putut des
chide scorul in primele secun
de ale meciului, Citirea și Ba
dea scăpind printre fundașii 
Stelei, dar șutul ultimului a 
fost imprecis. Ocazia i-a aver
tizat pe campioni, ei și-au 
strîns rîndurile și au Început 
un veritabil asalt asupra unui 
careu strașnic păzit, oaspeții 
— dublîndu-se foarte bin© — 
reușind să închidă culoarele, 
să respingă atacurile lui Ba- 
lint, Hagi, Negrău și ale co
echipierilor lor. Abia în min. 15 
Hagi ar fi putut deschide sco
rul din lovitură liberă, dar 
mingea s-a dus ca din tun „pe 
lingă". In min. 23. Șt. Stoica 
a șarjat foarte periculos, nu
mai că șutul lui a fost slab. 
Și,- după numai 30 de secunde, 
imensă ocazie la poarta lui 
Crisan. cu Balint și I. Dumi
trescu. dar Săndoi a scos sen
zațional, de pe linia porții. în 
min. 26 — bară a lui lovan, 
iar în min. 38 și 41. Balmt și 
Hagi s-au aflat foarte aproape 
de gol. amlndoi reluînd, cu c^- 
pul. imprecis și repriza — do
minată categoric de Steaua — 
s-a încheiat cu un scor alb.

După pauză, în min. 47, BA
LINT și-a onorat tricoul de

»virf“,
reului. _ __ _ ___ ____
itilpul din stingă al porții lui 
Cri șan și. din acest raomem, 
se părea că lucrurile inl-aseră 
pe făgașul lor normal, golul 
materializind superioritatea e- 
videntă a campioanei. Mai 
mult, în min. 60. la ur henț 
dar al lui Olaru. arbitral a 
acordat prompt penalty. Balint 
a executat destul de tare, dar 
Crișan a ghicit colțul și a res
pins. A fost, se poate spune, 
momentul de răscruce al par
tidei. Dar Steaua n-a marcat 
și iată că, in min. 70. la o 
mare greșeală a Iui Buirbescu. 
care I-a derutat și pe Lung, 
ȘT STOICA — în vervă — a 
insistat, a căzut, s-a ridicat, și 
din unghi, a împins mingea in 
poarta goală. După cinci minu- 

. te. lovitură de teatru: BICA, 
cel care-1 anihilase pe Hagi, 
s-a lansat intr-un „slalom" 
spectaculos si a șutat sus, lin
gă bară, fără speranțe pentru 
Lung: 1—2. Steaua și-a reluat 
atacurile, a mărit presiunea a- 
SHpra careului dominat de ma
sivii Săndoi. Gică Popescu, O- 
laru, N. Zamfir și, mai ales, 
Crișan — în zi de excepție — 
însă ocaziile ciare nu au mei

a șutat din marginea ea-’ 
eu stingul. jos, lingă | STEAUA

I UNIV. CRAIOVA

teren greu,
rece ;

marcat ia 
rliî greu,

1 domina- 
l excepții, 
m ultimul 
— acțiune 
irmată de 
1 stilpului 
ui a rieo- 
au apărut 
•e — mln. 
in „tranș
am aschin I 
ntS ; mln. 
-ap“ Ma

cris is- 
are sco- 

proporțH.
IRESCU

I F, C. ARGEȘ
I F. C. BIHOR

Stadion Steaua ;
Înghețat ; timp foarte rece ; 
spectatori — circa 25 000. Șuturi : 
19—5 (pe poartă : 7—3). Cornere: 
13—2. Au marcat : BALINT (mln. 
47), respectiv șt. STOICA (mln. 
70) șl BICA (mln. 75).

STEAUA : Lung — D. Petrescu, 
IOVAN, Bumbescu (min. 79 Gri- 
goraș), Ungureanu — mujnai, 
ROTARIU, Hagi, I. Dumitrescu 
— Negrău, BALINT.

UNIV. CRAIOVA : CRIȘAN — 
Mănăilă, SĂNDOI, GH. POPES
CU, Ad. Popescu — ZAMFIR, ' 
Olaru, BICA. CIUREA (min. 89 
Neagoe) — ȘT. STOICA (min. 85 
Pigulea), Badea.

A arbitrat Ad. Moroianu (Plo
iești) ; la linie : V. Titorov 
(Plopeni) și Șt. Ursu (Suceava).

Cartonașe galbene : BICA, BA
DEA.

Partida echipelor de speranțe 
a fost ’ amînată.

apărut, și astfel Universitatea 
Craiova a furnizat o surpriză de 
mari proporții...

Laurentiu DUMITRESCU

Mi..iii au 
la atac, 
doar un 

e foarte 
se părea 
mal poa- 

1 de final 
lentrat, ca 
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ii liniștită 

lonate a
Oaspeții, 

oarte bine 
a „parti- 
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iții, huno- 
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golave- 

,. 63) n-a 
îună a lui 
la o pasă 

iblată de 
d Nicșa, 
in pe lin
ii repriză 
eta tehni- 
nemodifi-

UMAR!

Sf-AU
ț

i telefon), 
problemei 
ită. echipa 
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a dovedit 
nică pe 
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* înțjmpiă 
reztfrvele
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i din ex-

ECHIPA ARGEȘEANA VINE DIN URMA
într-o singură săptămînă, cîș-
tigînd acum și această dificilă 
partidă, pe teren propriu, cu 
F. C. Bihor. După ce, în min. 
4, Ov. Lazăr l-a „căutat" pe 
Bolba cu o centrare periculoa
să de pe dreapta, rămasă fără 
rezultat, argeșenii s-au insta
lat autoritar în terenul advers, 
cu fundașii laterali foarte a- 
vansați, cel de pe stingă^ Tă- 
nase, periclitînd serios poarta 
lui Jipa la fiecare „raid" al 
său. S-au aflat, pe rînd, în 
poziții bune, dar nefructifica
te, Ignat (min. 6 și 24), Pri- 
seceanu (min. 9), Grigoriu 
(min. 21) și, mai ales, pene
trantul M Stoica (bară în min. 
42). De altfel, tot M. STOICA 
a fost acela care a înscris. în 
min. 43, urmare a unei pase 
de la Dican, arbitrul lăsînd 
(inspirat) avantaj, deși „noarul" 
piteștean fusese evident faul
tat.

La reluare, meciul a deve
nit din ce în ce mai animat, 
cu faze „fierbinți” la ambele 
porți. în min. 49, Cheregi.

Stadion „1 Mai" ; 
acoperit cu zăpadă 
rece ; spectatori - ____ ...
Șuturi : 18—12 (pe poartă : 8—3) 
Cornere : 11—2. Au marcat : M. 
STOICA (min. 43), TANASE 
(min. 63), respectiv OV. LAZĂR 
(min. 85).

F.C. ARGEȘ : Speriatu (min. 
78 Hristea) — EDUARD, Stancu. 
Pîrvu, TANASE — PRISECEANU, 
IGNAT, Grigoriu. M. STOICA 
— C. Pană II, Dican.

F.C. BIHOR : Jipa (mln. 46 
Șerban) — Bereczki, Biszok, 
BUCICO, WEISENBACHER (min. 
40 Gheczi) — N. Mureșan, Che
regi, VANCEA, Terheș — Bolba, 
OV. LAZĂR.

A arbitrat I. Igna (Timișoara); 
la linie : Gr. Macavei (Deva) șl 
B. Cațaros (Călărași).

La aperanțe : 4—1 (2—1),

; teren parțial 
i ; timp foarte 
— circa 5.000.

•.........

PITEȘTI, 29 (prin telefon). 
F. C. Argeș pare că și-a regă
sit „cadența". Ea a obținut 
cinci puncte din șase posibile,

PUȚINE FAZE
TIMIȘOARA, 29 (prin telc: 

fon). Scor alb la capătul unui 
meci in care ambele echipe ar 
fi putut schimba tabela 
marcaj. Cei 
s-o facă au 
care au etalat un joc mai le
gat la mijlocul terenului și o 
mai pronunțată incisivitate îl) 
atac, afirmație în sprijinul că
reia vine și caseta tehnică.

Gazdele au o bună ocazie în 
minutul 4, prin Crăciun, care 
reia direct din corner, dar, a- 
lunecind, mingea se prelinge 
spre poartă si Nițu o oprește 
lingă bară. Peste numai patru 
minute, din nou Crăciun, urcat 
în atac, reia cu capul, dar prea 
ușor, in brațele lui Nițu. în 
replică, oaspeții au și ei o bu
nă ocazie, prin Culcear (intrat 
în locul lui Cigan, accidentat 
la o ciocnire cu coechipierul 
său D. Ștefan), care, angajat în 
careu, trimite peste portarul

__  ___  i de 
mai îndreptățiți 
fost timișorenii

FĂCUT DATORIA

DE
Almășan, dar și peste bară, 
acțiune petrecută în min. 24. 
O altă mare ocazie a oaspeți
lor. poate jea mai mare a me
ciului, se petrece in nun. 29. 
cînd, la executarea unui cor
ner, Mirea se înaltă și trimite 
puternic cu capul, de la nu
mai doi metri în brațele lui 
Almășan. •

în partea a două a jocului 
vom așista la o luptă surdă, 
de uzură, fazele pe poartă lip
sind aproape cu desăv’irsire. 
Atît gazdele, cît și oaspeții, la 
capătul unor eforturi deosebi
te, au ajuns în fața porții, dar 
au ratat din poziții mai mult 
sau mai puțin favorabile. Am 
remarcat totuși dăruirea timi
șorenilor. in timp ce oaspeții 
au iucat la greșeala adversaru
lui, dar această greșeală nu 
s-a produs! în concluzie, un 
rezultat echitabil.

Victor NITA

autoturism

ste și UL- 
d pot fi 
te la tra
de mîine, 
J9. Nu ui- 
>acă poate 
te va ri a ri
mai multe

u dumini- 
articipantii 
„capul de 

lini, care 
E EXCEP- 
<ES - Ui-

plicațiile acestui egal, pentru 
care F.C.M. a jucat cu maximă 
energie, efectuînd un marcaj 
strict și, mai cu seamă, gru- 
pîndu-se aproape fără greșeală 
în apărare. Trebuie spus însă 
că și absența principalului om 
de gol al Petrolului, Catinca, 
accidentat, a scăzut considera
bil forța de șoc a ploieștenilor.

Fazele de poartă au fost 
destul de puține : în min. 3 — 
după 3 cornere consecutive la 
poarta lui Șanta, Bîșcă șutează 
de la 10 m, pe lîngă poartă ; 
în min. 7 — lovitură liberă 
Lazăr, șut blocat de apărăto
rii brașoveni : in min. 26 — 
centrare Greaca, reluare cu 
capul Mocanu și Șanta, prin- 
tr-o robinsonadă, trimite min
gea în corner.

în partea a doua, oaspeții 
sînt mai activi, dar Petrolul 
are situații favorabile (min. 55. 

, 62 și 66), dar de fiecare dată 
șuturile gazdelor nu nimeresc 
spațiul porții lui Șanta. în 
schimb, în min. 69, brașovenii 
au cea mai bună ocazie, cînd 
la centrarea lui Barbu, Pîrvu 
reia balonul cu capul de la 
numai 6 m, dar Liliac inter
vine în stil personal și evită 
un gol ca și făcut. Va urma o

I PETROLUL
| F.C.M. BRAȘOV

Stadion Petrolul : teren bun, 
ușor moale : timp senin, frigu
ros ; spectatori — circa 8 000. 
Șuturi : 16—5 (ne poartă : 8—2). 
Cornere : 10—1. '

PETROLUL : Liliac — D. PO
PA, Panait, ȘTEFAN, MANEA — 
Mocanu (mln. 80 Manta), 
TEI, Lazăr — Greaca, O. 
gore (min. 52 Nuță), Bîșcă.

F.C.M. BRAȘOV : ȘANTA — 
Comănescu, NICOARA, PATRU, 
Ghergu — Drăgan (min. 75 Spi
rea), NEDELCEARU, MANDOCA, 
Pîrvu — Barbu, Selimeși (min. 
89 . Andrașl

A arbitrat 
la linie : ș. 
cești) și M.

Cartonașe 
GHERGU.

La speranțe : 0—1 (0—0).

MA- 
Gri-

ii).
V. Ciocan (Bistrița); 
Necșulescu (Scorni- 
Ilieș (Odorhei).
galbene : ȘANTA,

accentuată presiune a forma
ției locale spre buturile bra
șovene, dar, cu înalții ei jucă
tori din apărare, echipa de sub 
Țîmpa reușește să respingă 
toate baloanele aeriene, iar si
tuațiile mai clare (min. 80 — 
Bîșcă, min. 86 — Lazăr, min. 
88 — Ștefan) sint rezolvate de 
goal-keeper-ul oaspeților.

Eftimie IONESCU

scăpat singur cu Speriatu, nu
1- a putut învinge pe acesta, 
pentru ca puțin mai tîrziu, in 
min. 53, careul bihorean să 
„ia foc", C. Pană II și M. Stoi
ca ratînd,- unul după altul, de 
la doar cîțiya metri de poarta 
noului intrat Șerban. Presiu
nea gazdelor s-a accentuat și, 
urmare firească, în min. 63, a 
înscris TANASE, cu capul, la 
centrarea perfectă a lui E- 
duard. Ca răspuns oaspeții au 
ieșit la atac, cu un Ov. La
zăr hotărît, parcă, să dea un 
nou impuls echipei sale. Deși 
a irosit două bune situații (în 
min. 72 și 77), el a înscris to
tuși, in min. 85 : faultat fiind 
de Stâncii în careu, a execu
tat penaltyul acordat, Hristea 
a respins, și tot el a revenit 
și a trimis balonul in plasă :
2— 1. Final de partidă și victo
rie pe deplin meritată a unei 
echipe care, reconfortată moral 
de succesul în fața Universității 
Craiova, vine din urmă pu
ternic...

SIBIU, 29 (prin telefon). Sti
mulată și de remarcabilul re
zultat egal obținut în etapa 
trecută la Craiova, formația lo
cală a forțat Încă din «tari 
deschiderea scorului, menți- 
nindu-se în continuu intr-o n- 
fensivă cvasipermanentă, care, 
la începutul reprizei secunde, 
a luat aspectul unui adevărat " 
asediu al careului advers, dar 
ea nu a reușit multă vreme să 
înfringă rezistenta extrem de 
dîrză oDusă de oaspeți. Aoes- 
tia s-au apărat supranumeric, 
deseori cu aproape întreg efec
tivul. practicînd un marcaj se
ver la principalii oameni de gol 
ai sibienilor, îndeosebi la Ma- 
jaru. E adevărat însă, misiu
nea defensivei studențești a 
fost ușurată și de maniera cam 
confuză în care gazdele și-au 
construit și au încercat să fi
nalizeze propriile atacuri. Apia 
în ultimile 20 de minute, după 
inspirata introducere în joc a 
lui Szenes. sibienii au evoluat 
pe plan ofensiv la adevăratele 
lor posibilități, dînd limpezi
mea, viteza, precizia și chiar 
spectaculozitatea dorită de pu
blic acțiunilor lor de a1ac. 
în acel minut 70. o pătrunde
re plină de aplomb pe flancul 
sting, inițiată de Szenes și 
continuată de Dobrotă, l-a pus 
în poziție de șut pe VASlI și 
acesta a reluat mingea dintr-o 
bucată, deschizind scorul. Du

pă numai un minut, SZENES 
a șutat senzațional de Ia peste 
20 m, mărind avantajul echi
pei sale. Apoi? în min. 78, MA- 
JARU avea să-l imite, peectlu-

0 ORA DE

Mugur POPOVICI

„POLI" TIMISOARA 
VICTORIA

Stadion „1 Mai“ ; teren bun, 
dar înghețat ; timp însorit, rece; 
spectatori — circa 15.000. Șuturi:
8— 4 (pe poartă : 4—2). Cornere :
9— 1.

„POLI“ : Almășan — Pascu, 
CRĂCIUN, Andreaș, STOICOV 
— Chin-a, Vlaicu (min. 85 Bun- 
gău), TIMOFTE n (min. 88 N. 
Mănăilă), BARBOSU — Trălsta- 
ru, Cașuba.

VICTORIA
ȘTEFAN, 
FULGA, 
HANGANU - 
Culcear, min. 
Ursea.

A arbitrat 
(Rm. Vtlcea) ; 
(Constanța) și 
teștl).

Cartonașe galbene : BARBOSU, 
FULGA, HANGANU.

La speranțe : 3—0 (1—0).

Nițu — Ursu, D. 
Mirea, M. Pană — 

Coraș, C. SOLOMON, 
Cigan (min. 13 
80 Topollnschi),

Gh. Constantin 
la linie : V. Curt 
C. Sorescu (Pi-

CLUJ-NAPOCA, 29 (prin tex 
lefon). Iarnă în toată regula, 
aici, pe Someș, ger, teren în
ghețat, deci condiții dificile 
de joc, dar cele două echipe 
au oferit o partidă antrenantă, 
într-un ritm susținut. Studen
ții au început hotăriți și, în 
min. 3, conduceau cu 1—0, cînd 
Bacoș a executat un corner și 
MOVILA a înscris cu capul, 
spectaculos, sub transversală. 
Mai mult, în min. 24 tabela 
arăta 2—0 pentru echipa loca
lă : Movilă a executat o lo
vitură liberă cu boită, SABO 
a făcut o frumoasă preluare 
pe piept și a înscris de la 
8 m. Flacăra nu se împacă cu 
situația creată, atacă susținut, 
însă ratează incredibil : Văi- 
dean și Jercălău (min. 27), Ti
miș (min. 31), Marcu (min. 33). 
în min. 35, „cap" Zare, dar nu 
e gol, pentru că mingea se lo
vește de... Văidean. în min. 41, 
lovitură liberă, Marcu șutează 
în transversală, iar în min. 42 
și 45 „bătrînul" Cavai e pur și 
simplu imbatabil.

După pauză, aproximativ un 
sfert de oră, jocul a continuat 
în același ritm și a fost la fel 
de frumos ca în prima parte. 
In min. 51 oaspeții au redus din 
handicap, la șutul de gol al Iui 
Stere, Neamțu a deviat balonul 
cu mina și MARCU a transfor
mat lovitura de la 11 m. A mai 
fost o fază a gazdelor în min. 
60, cu Cadar tn prim-plan, cînd 
balonul expediat de el a trecut 
pe lîngă bară, după care Fla
căra și-a reluat atacurile și, 
in min. 73 a egalat prin ace
lași MARCU, care l-a învins, 
de la 7—8 m, pe Caval (în ciuda

NECONFORM CU REALITATEA
PETROȘANI, 29 (prin tele

fon). A nins în Valea Jiului, 
așa că, deși terenul a fost cu
rățat, s-a jucat pe un gazon 
acoperit cu un strat subțire de 
zăpadă, pe care, bineînțeles, 
balonul s-a controlat greu. Și 
totuși, jucătorii Jiului au în
ceput dezinvolt, atacind în vi
teză. Bineînțeles, s-au ivit și 
situații de gol (șutul-bombă, 
din min. 25, al lui M. Cristea), 
insă, contrar cursului jocului, 
a înscris Farul. în min. 
constănțeanul Funda intră 
careu, Florescu il atacă în for
ță, dezechilibrîndu-1, arbitrul 
acordă 11 metri, pe care CA- 
MUlii transformă precis. Pe- 
troșenenii se năpustesc spre 
poarta adversă, pentru a obține 
egălarea. în min. 28 se naște o 
adevărată grămadă, ca la 
rugby, la șase metri de poarta 
lui Anton. Toți lovesc mingea, 
asistăm și la o bară, dar... In 
min. 33 fundașul Negrită, aflat 
pretutindeni și adesea în atac,

ANUNȚ

26 
in

expediază cu o frumoasă lo
vitură de cap balonul lingă 
bară... dar afară. A venit și go
lul egalizator, in min. 34, la un 
atac la poarta Farului, porta
rul constănțean a respins și 
mingea, ajunsă la fundașul SE
DECARU, a fost expediată pu
ternic de acesta în plasă : 1—1. 
Acesta rămîne scorul primei 
reprize neconform cu desfășu
rarea jocului : constânțenii au 
tras un singur șut pe poartă 
(cel de la 11 m), față de cele 
multe ale petroșenenilor.

In repriza secundă, gazdele 
au atacat furibund toate cele 
45 de minute (din nou constăn- 
țenii au expediat doar un șut 
la poartă). Nu s-a realizat ni
mic, insă, în primul rînd dato
rită prestației excelente a por
tarului constănțean Anton, care 
a apărat mingi foarte 
min. 55 — Henzel, de la 
tri ; min. 56 — lovitură 
puternică Florescu, dar 
rile jucătorilor echipei

grele : 
6 me- 
liberă 

atacu- 
gazdă

I.D.M.S. București informează publicul 
interesat că autoturismele DACIA 500 
se livrează la prezentare prin toate 

magazinele auto I.D.M.S. din țară, in funcție de stocul de auto
turisme și capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care au 
banii depuși la C.E.C. în cont pentru autoturism, astfel :

— Autoturisme OLTCIT pînă la 31. 07. 1989
— Autoturisme DACIA 1410 SPORT pînă la 30. 09. 1988

If. C. INTER 
| SPORTUL SîUD.

Stadion Municipal ; teren în
ghețat ; timp frumos, friguros ; 
spectatori — circa 10.000. Șuturi: 
20—4 (pe poartă : 8—3). Cornere: 
7—1. Au marcat : VASII (mln. 
70), SZENES (min. 71) și MĂ- 
JARU (min. 78).

F.C. INTER : V. Marcel — 
Cotora, B. BUCUR, Boar, DO- 
BROTA — Popicu (min. 60 
SZENES), Mărgărit, MAJARU, 
Jurcă — Laurentiu (min. 72 I. 
Moldovan), VASII.

SPORTUL STUDENȚESC: R. 
Lucescu — M. Marian, T. CRIS
TEA, M. POPA, ducă — C. 
Pană I, Olteanu (mln. 78 Bu- 
țerchi), Tîrlea, Dobre (min. 72 
V. Iorgulescu) — S. Răducanu, 
Stă nici.

A arbitrat O. Ștreng (Oradea); 
la linie ; I. Coț (Ploiești) și V. 
Donțu (Galați).

La speranțe : 7—1 (5—0).

B.
V.

ind frumoasa și meritata victo
rie sibiană.

Mizînd prea mult pe un re
zultat egal, bucureștenii au 
acționat, extrem de firav. în 
atac. Totuși, ei au beneficiat, 
in min. 45. de una dintre cele 
mai mari ocazii de gol a.e 
meciului, pe care au ratai-o 
insă, prin Olteanu. Spre final, 
cînd scorul luase proporții, 
oaspeții au ieșit mai mult spre 
careul advens și au pus în cî- 
teva rînduri în pericol poar
ta apărată de V. Marcel. Dar, 
era prea tîrziu...

Constantin FIRANESCU

FOTBAL BUN
Lu” CLUJ-NAPOCA 2 (2) I 
I FLACARA 2 (0) I

„ Municipal ; teren în
ghețat ; timp friguros ; specta
tori — circa 2.000. Șuturi : 8—17 
(pe poartă : 2—9). Cornere : 2—6

™8rc?‘ : MOVILA (min. 3), 
SABO (mln. 24), respectiv MAR- 
cu (min. 51 — din n m șl mln. 
73).

8 CAVAI — Gherman, 
Neamțu, SUCIU, Gyorfi — SA- 
m°’i4il?YILA’ Baco?- Biro (mln. 

'- DochJa80 Blriș) — CADAR, 
(mln. 74 Muntean).

FLACARA : Tene — 
BELDIE, ZARE, Timiș 
laur (mln. 46 Butufei), 
(min. 46 Dragnea), D. 
CHIRIȚA — Văidean,

MĂRCI),
— Ba-
Jercălău 

Sava, 
Stere.

A arbitrat M. Ivăncescu (Bra
șov) ; la linie : *'
(Pitești) șl T. Demian

Al. Mustățea 
(Zalău).

Cartonașe galbene : 
CHIRITĂ, MARCU.

STERE,

La speranțe î 1—1 (0—0).

acestui gol, decanul de vîrstâ 
al divizionarilor A și-a făcut 
din nou datoria).

Finalul ne-a arătat două e- 
chipe marcate vizibil de efor
turile depuse pînă atunci, cînd 

repetăm —, timp de o oră, 
oferit o dispută angajantă, 

multă risipă de energie, dar 
pasionantă, dacă aducem în

au
cu
Și
discuție evoluția scorului. A
fost un ultim „sfert" mai sărac 
în faze de poartă.

Constantin ALEXE

1 (1)
1 (1)

Stadion Jiul : teren cu zăpadă: 
timp frumos, rece ; spectatori
— circa 5.000. Șuturi : 15—2 (pe
poartă : 9—2). Cornere : 11—0.
Au marcat : SEDECARU (mln. 
34), respectiv CAMUI (min. 26
— din 11 m).

JIUL : Ghițan — NEGRILA, 
SEDECARU, Florescu, B. Popes- 
cu — Varga, Bleu, M. Cristea, 
Moromete (min. 80 Mihăilă) — 
Henzel, LASCONI.

F.C. FARUL : ANTON — Du
mitru, POPOVICI, TATARAN, 
Cămui — Tufan, Zahlu, G. Mihai 
(min. 75 Birboră) — Funda (min. 
35 Dinu), Dorobanțu, M. Popa.

A arbitrat V. Alexandru ; la 
linie : N. Voinea (ambii dio 
București) șl Al. Renghel (Vas
lui).

Cartonașe galbene : FLORES
CU, ZAinU, NEGRILA.

La speranțe : 3—1 ' (1—0).

• 1......... .
n-au mai fost atît de clare ca 
în prima repriză, uneori fiind 
haotice la poarta constănțeană, 
apărată de... întreaga echipă, 
în min. 67, arbitrul V. Ale
xandru n-a acordat penalty la 
un atac în forță asupra lui 
Lasconi, în careu, deși situația 
a fost identică cu cea care ge
nerase aceeași sancțiune în pri
ma repriză.

Modesto FERRARINI



in Campionatul National de polo

RAPID LA EGALITATE CU STEAUA
Miercuri după amiază, bazinul 

Floreasca a găzduit prima Intil- 
nlre din etapa a H-a (restantă) 
a returului Campionatului Națio
nal de polo, dintre formațiile Ra
pid și Steaua. Meciul a fost fru
mos. foarte disputat și echili
brat. de la primul ptnâ La ulti
mul fluier al arbitrului. De alt
fel. scorul final, ca și cele par
țiale (pe reprize) slnt grăitoare 
în acest sens. RAPID — 
STEAUA : 7—7 (2—1. 2—2. t—2.
2—2).

Așa cum începuse disputa, se 
părea că sportivii militari vor 
cîștiga fără prea multe proble
me. El au deschis scorul relativ 
repede (mln. 1.45) prin Geambașu, 
iar rapidiștll au ratat prin F&r- 
tăiș (mln. 2,05) : mingea șutată 
de ei (cu boltă, peste portarul 
ieșit) s-a oprit înainte de a de
păși linia porții... Dar. forma 
excelentă a portarului Bogdan 
Crețu (a apărat multe șuturi 
pe care toți cei prezențl le con
siderau goluri), care a dat mai 
mult curaj coechipierilor săi. ca 
șt unele ratări ale steitștllor au

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• tn partida centrală a celei 

de-a X-a runde a finalei femi
nine. de Ia Tîrgu Mureș, Judlta 
Chlricuță a invlns-o cu piesele 
negre pe Cristina Foișor. Tot cu 
piesele negre, Gabriela Stanclu 
a cîștlgat Ia Luminița Radu. 
Singura victorie cu albele a fost 
obținută de Mariana Duminică 
la Elisabeta Polihronlade. S-au 
încheiat remize tntllnlrlle Cris
tina Iosif — Margareta Mureșan 
și Llgia Jlcman — Eugenia Ghin
dă, tn timp ce partidele Smaran- 
da Lupu — Gertrude Baumstark 
șl Mariana Caravan — Nadia Ml- 
tescu s-au Întrerupt.

Clasament : 1. Gabriela Stan
clu 6.5 p (din 9 partide). 2. Ju- 
dita Chiricuță 6.5 (10), 3. Euge
nia Ghindă 6 (10), 4—5. Llgia
Jicman, Cristina Foișor 5,5 (9),
5—11. Luminița Radu, Mariana 
Duminică— Margareta Mureșan. 
Mădăllna Stroe, Mariana Cara
van, Șmaranda Lupu 4,5 (9) etc.
• La Pașcani s-a desfășurat 

cea de-a IlI-a ediție a „Cupei 
I.T.R.D.*. la care au participat 
aproximativ 50 de jucători din 
4 județe, repartizați tn 3 grupe 
valorice. La turneul principal 
s-au evidențiat A. Benchea (Vo
ința Iași). Constantin Stafie 
(Traductorul Pașcani), Gh. Bozaru 
(Olimpia Iași), la cel secundar 
Irimia Barbu (Traductorul Paș
cani). Neculal Artenl (Instalatorul 
Vaslui), iar la turneul de copii 
și juniori Dumitru Costea, Gh. 
Costăchescu (ambii Traductorul 
Pașcani). Florin Costea (Precizia 
Pașcani). A arbitrat o brigadă 
condusă de Carol gctiylz (Iași),
• A.3. Metalul ttftn-

nlcul Vtlcea organizează ta sta
țiunea Olăneșli. cu sprijinul F.R.

PE SCURT • PE
ATLETISM • Cu prilejul unul 

concura, desfășurat la Nairobi 
cu paritclparcș. /otulul kenyatt, 
Stamson JSitur a cîștlgat proba 
dțJW1 ’tn, cu timpul de 45,20, 
Stephen Mărfii a-a clasat pe 
primai Îoc-Ja 80» m ta 1N4.30. 
iar GldeotiAfego a terminat în
vingător <n. xmraa de 400 m gar
duri eu «9,39. • Americanul
Doug Curtia. A ciștlgat maratonul 
de ta Bangkok, fiind înregistrai 
pe distanța .de 42.195 km cu tim
pul de 2h 29:15.

BOX • Pugilistul american 
Robert Daniela a cucerit titlul 
de campion mondial la categoria 
semigrea (versiunea W.B.A.), tn- 
vlngîndu-I la puncte, tn 12 re
prize, pe compatriotul său 
Dwight Qawi, in meci disputat 
la Nogent-sur-Marne (Franța).

PATINAJ e Proba individuală 
feminină din cadrul concursului 
de patinaj artistic de ta Kobe 
(Japonia) a fost cîștlgată de

ECHIPELE FRUNTAȘE S-AU IMPUS NET
(Urmare din pațf, 1)

rtfteate din plin duminică in 
medul din C.C.E., de la Tarmo, 
eu campioana Finlandei. Varkau- 
dfen. tn echipa învingătoare au 
fost folosiți jucătorii : Pădureții, 
Constantin, Penteleseu, Pițigoi, 
Dascălu, Șoica. Pralea, lonescu 
SI A. ion. Au arbitrat D. Do- 

rescu din Ploiești și V. Lazarlu 
din București. (Aurelian BRE- 
BEANU).

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.M. 
MINAUR BAIA MARE 3—0 (9,
8, 6). Dinamovlștii au evoluat 
mult mai convingător în aceas
tă partidă față de cele anteri
oare pe teren propriu, cîștigînd 
net. într-o oră și 5 minute. Cu 
un blocaj ferm și mai mereu pe 
fază, eu preluare mai sigură șl 
cu un coordonator, Căta-Chițîga, 
„în mină" ei au spulberat ori
ce speranță a băimă renilor, care, 
în primul set. reușiseră să în
toarcă scorul de la 0—5 la 6—5. 
Bucureștenii însă au sesizat 
repede ziua mal puțin insnirată 
a ridicătorului advers. Moroîanu. 
contracarînd încă din lupta la 

făcut ca prima repriză să se în
cheie cu avantaj pentru Rapid : 
a egalat 1. Dingo (mln. 4.26) și 
a luat conducerea prin punctul 
marcat de C. Lupescu (min. 6 55), 
in superioritate numerică.

La reluarea locului, cei care au 
înscris din nou au fost tot ra- 
pldiștll. prtntr-un gol frumos 
,,semnat* de A. Bărbulescu (min. 

7,56). Apoi partida s-a echili
brat. elevii antrenorului Viorel 
Rus reușind să egaleze prin 
punctele tnscrise de D. Stemate, 
D. Frutb șl E. Angelescu (4—4, 
in min. 14.35), tn timp ce de 
la Rapid, dintre elevii lui Cor
nel Rusu a înscris o singură dată 
C. Lupescu (din 4 m, tn min. 
9,25), Steaua a luat chiar condu
cerea (5—4, în min. 15,52) prin 
golul marcat de Geambașu. A 
egalat Fărtăiș (5—5. tn mln. 17,14). 
Apoi șansa victoriei a surfs 
ambelor echipe, dar meciul s-a 
încheiat cu un echitabil scor 
egal. Arbitri : A. Gere șl B. 
Ghlțan.

Mihai TRANCA

Șah. în perioada 4—16 decembrie, 
a n-a ediție a festivalului de 
șah dotat cu trofeul „Turnul Ll- 
vadiei*. In cadrul festivalului 
vor avea loc 5 turnee în sistem 
elvețian (11 runde) pe grupe 
valorice.

TEL AVIV, 29 (Agerpres). — 
Intîlnirile din runda a patra a 
Campionatului European mascu
lin de șah pe echipe, de la Hai
fa, s-au Încheiat cu următoarele 
rezultate : Iugoslavia — Cehoslo
vacia 3,5—2,5 ; Bulgaria — Ro
mânia 4—2 ; U.R.S.S. — Israel
3.5— 2,5 ; Suedia — Grecia 3,5—2,5; 
R.F. Germania — Finlanda
2.5— 2,5 (1) ; Franța — Italia
3.5— 2,5 ; Ungaria —Polonia 3,5— 
2,5 ; Norvegia — Austria 4—2 ; 
Elveția — Scoția 4—2.

în clasament conduce Iugosla
via cu 18 p. urmată de Bulgaria 
15 p. U.R.S.S. 14,5 p etc.

BELGRAD, 29 (Agerpres) Tur
neul de șah de la Belgrad s-a 
încheiat cu victoria campionului 
mondial, marele maestru sovie
tic Gar! Kasparov, cu un rezul
tat excepțional : 9.5 puncte din 
11 posibile. Pe locurile următoa
re s-au clasat Timman (Olanda) 
șl Elvest (U.R.S.S.) — cîte 6,5 p, 
Liubojevici (Iugoslavia), Iusupov 
(U.R.S.S.) — cîte 6 p. în ul
tima rundă, Kasparov a ctști- 
gat la Nlcollcl, Kozul la Damta- 
novlcl. Liubojevici l-a învins pe 
Agdestein, Short a pierdut la 
Iusupov și Hjartarson la Po
po vid.

Kasparov a ajuns la un coefi
cient „ELO* de 2 905 puncte, 
care întrece cu 25 de puncte re
cordul fostului campion ai lumii 
Bobby Fischer.

SCURT • PE SCURT
sportiva niponă Midori Ito, In 
proba de dansuri pe primul loc 
s-a situat cuplul sovietic Marina 
Klimova — Serghel Ponoma
renko.

SCHI • „Cupa Mondială* la 
schi alpin a programat pe ptr- 
tla de la Park City (Utah) o 
probă feminină de slalom spe
cial, ctștigată de sportiva elve
țiană Vrenl Schneider cu 1:34,65. 
urmată de austriaca Monlka 
Maierhoher 1:35,97. tn clasa
mentul general pe primul toc se 
află Anita Wachter (Austria) 
55 p secundată de Mlchaela 
Gerg (R. F. Germania) 41 p 
• Proba masculină de 15 km 
(stil liber) din cadrul concursu
lui de schi fond desfășurat pe 
pirtla de la Geilo (Norvegia), a 
revenit sportivului suedez Tor- 
gny Mogren, cu timpul de 40:36. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat coechipierii săi Chrlster Maj- 
back 40:44, Lărs Haaland 40:46 șl 
norvegianul Gelr Holte 41:20.

fileu atacurile oaspeților. De alt
fel, învingătorii au jucat tot me
ciul în același sextet (Căta-Chi- 
țiga — Drăgușin — Rotar — S. 
Pop I — Dalacu — Rădulescu). 
De la învinși doar D. ștefan și 
S. Pop II au fost mal deciși și 
mal eficienți. Arbitri ; S. Popes
cu (Constanța) șl Gh. Vlșan 
(București). (G. ROT.)

FEMININ

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.M. 
OȚELUL TÎRGOVIȘTE 3—0 (9, ț, 
9). Partida a durat 17 de rpinu- 
te, ceea ce reflectă slaba rezis
tență opusă de învinse. defici
tare atît la servicii, cît și în 
atac. Dinamovistele au exploatat 
slăbiciunile adversarelor (deși 
nu au dat măsura adevăratului 
lor potențial), repurtînd un suc
ces clar. Remarcate : Alina Pra
lea. Georsreta En» r»os- 
mofte. Cristina Pîrv, respectiv 
Viorica Bîrsășteanu șl Ecateri- 
na Stana. Au arbitrat : FI. Scor- 
țaru din Galati si M famate din 
București (Horatiu SIMA).

FARUL CONSTANTA — C.S.M. 
LIBERTATEA STRTU 3—1 (7. 9-

ARCAȘII ÎN FAȚA UNEI IMPORTANTE COMPETIȚII-
CAMPIONATELE EUROPENE DE SALĂ

Complexul sportiv de tir cu 
arcul al A. S. Minerul Ani- 
noasa a fost din nou o gazdă 
primitoare, F. R. Tir organi- 
zînd, de curînd, pe lingă un 
stagiu de pregătire, și un ul
tim concurs de verificare a 
lotului național, in vederea 
Campionatelor Europene de 
sală (Atena, 1—3 decembrie). 
Evident, competiția nu a avut 
valoarea unei întreceri oficia
le, dar rezultatele obținute de 
majoritatea participanților (In 
afara membrilor lotului, au 
fost prezenți și cfțiva sportivi 
din țară) s-au apropiat de ni
velul cerut în întllniri de mai 
mare amploare. Marina Moloce 
(Carpați Gălănești). Gabriela 
Cosovan (Voința Rădăuți), Vic
tor Stănescu (Metalul Plopeni), 
Adrian Călin (Voința Satu 
Mare) și Aurel Robu (Olim
pia) au făcut din nou dovada 
calităților lor, impuntndu-se și 
de această dată. Este adevă
rat, cifrele cu care ei s-au 
situat acum pe primele locuri 
au fost ceva mai mici decît 
cele realizate la ultimul con
curs, „Cupa lașului*, dar or-

A ÎNCEPUT „turneul 
CAMPIONILOR" LA TENIS

Marți seara tîrziu (situație 
datorată, firește, diferenței de 
fus orar), pe arena Madison 
Square Garden din New York 
s-a dat startul ediției cu nu
mărul 20 a „Turneului Cam
pionilor" la tenis, întrecere de 
sfirșit de an care reunește pe 
cei mai buni opt jucători al 
lumii, conform ierarhiei stabi
lite de computerul A.T.P.

Participanții actualei ediții 
au fost cuprinși în două grupe 
ce poartă numele a doi jucă
tori de valoare din anii '70 și, 
respectiv, '60, astfel : grupa 
Năstase — Boris Becker (R.F. 
Germania), Stefan Edberg (Sue
dia), Brad Gilbert și Andre 
Agassi (ambii 6.U.A.) : grupa 
Laver — Ivan Lendl (Ceho
slovacia), Michael Chang, Aa
ron Krieckstein și John Mc
Enroe (toți S.U.A.).

Prima zi s-a Încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Becker — 
Gilbert 2—8. 6—3, 6—« : Ed
berg — Agassi 8—4, 6—2 :
Lendl — Chang 6—1, 8—3.

DEȘI CU INTIRZIERE, publi
căm astăzi titlul pe care revista 
spaniolă AS din Madrid l-a dat 
cronicii de la meciul România — 
Danemarca de la București, cel 
care a deschis naționalei noas
tre drumul spre Italia ’90 : 
„Bomba daneză n-a explodat !“ 

’O facem pentru pitorescul ex
presiei, subliniind „găselnița* co
legilor spanioli.

DORIN MATEUȚ este golgete- 
rul Cupei Cupelor, ediția in curs 
de desfășurare, cu 4 goluri mar-

—ÎS, 5). Remarcate : Gulniza 
Lică, Marlnela Neacșu, Delia Lei- 
țoiu, respectiv Mirela Nlstor șl 
Anca Beșta. (C. POPA, coresp,).

ȘTIINȚA BACAU — FLACARA 
ROȘIE BUCUREȘTI 3—1 (13, 10, 
—îl, 10). Mobilizare exemplară a 
gazdelor, de Ia care s-au re
marcat : Genovica Mătăsaru, Au
relia Ichim șl Loredana Poloco- 
șeri. (L. MANDLER, coresp.)

C.S.U. RAPID GALAȚI — RA
PID BUCUREȘTI 1—3 (—12, —19, 
7, —14). Găiățeheâe au tratat 
meciul cu superficialitate. Re- 
marcări : Fidelia Crișan, Danie
la Buhlea șl Livia Gliga de Ia 
învingătoare. (T. SIRIOPOL, co
resp.)

CHIMIA RM. VlLCEA — PE
NICILINA IAȘI 3—1 (3, —3, 11, 
13). Remarcârf : Lucreția Mirea, 
Mâdălina Ciorbaru. Dorina Cră
ciun, respectiv Gabriela Copcea 
sl Aurelia Preda. (D. ROȘIANU, 
coresp.>

DACIA PITEȘTI _ UNIVERSI
TATEA C.F.R. CRAIOVA 2—3 
(—13, 10. 2. —4, —10). Ioc fru
mos. Remarcate : Gabriela Bică. 
Anca Gheorehe. Dana Marinescu, 
respectiv Eugenia Nicolae. Mi
rela Boiescu și Cristina Buzită. 
(I. FETEA NU. coresp.1 

dinea a rămas aceeași. S-a e- 
vidențiat astfel încă o dată că, 
la ora actuală, cei menționați 
sînt cei mai buni, cei mai în 
formă.

Dincolo însă de... trecut, de 
performanțele obținute la A- 
ninoasa, interesează viitorul 
imediat, adică „Europenele", 
în acest sens ne-am adresat 
secretarului F. R. Tir, Vasile 
Vintilă, care a ținut să ne 
afirme : „Neîndoielnic tirul cu 
arcul înregistrează, pe plan 
internațional, un interes cres- 
cînd, marcat și de faptul că la 
viitoarele Jocuri Olimpice se 
vor decerna 12 medalii. La noi. 
această disciplină are de la e 
vreme o evoluție ascendentă — 

relevată și de ziarul „Spor

DESPRE FERMITATE
Ceea ce se tntimplă acum tn rugbyul francez, veritabili fur

tuni, pare si confirme ci această disciplină e, după o de
finiție cvasiunanim acceptată, „cel mai frumos dintre războa
iele purtate în timp de pace". Toată discuția s-a stirnit in 
clipa tn care, înaintea primului test cu Australia (4 XI, Stras
bourg), antrenorul selecționatei „cocoșului galic" (concomi
tent fi vicepreședinte al federației, și președinte al comisiei 
tehnice etc.), Jacques Fouroux, a anunțat scoaterea din lot 
a celebrilor internaționali Berblzier, Rodriguez și Blanco, res
pectiv a căpitanului, „omului de fier" și „artistului" unei e- 
chipe care s-a trezit astfel, in urma unei decizii venite ca 
un trăznet, „lipsită de coloana vertebrală" („l’Equlpe Maga
zine").

Deși justificată de ideea „de a prepara un XV cit mai com
petitiv in perspectiva participării la Cupa Mondială din 1991- 
(Fouroux), operație susținută de promovarea tinerilor Lacroix 
(22 de ani), Devergie (23), Bouet (24) sau chiar sanz (26, noul 
căpitan), hotărtrea selecționerului a fost primită mai degrabă 
cu reținere (ne despărțim anevoie de „monștri sacri"...), iar 
eșecul de la Strasbourg, 15—32, a dat apă la moară inami
cilor lui Fouroux. Cu ații mai mult cu cit el s-a produs tn 
fața unei garnituri australiene „pe cit de tandră, pe atît de 
fără experiență".

Cum urma al doilea test, cel de la Lille, Fouroux a fost 
presat, îndeobște de ziare, să revină asupra deciziei și, accep- 
ttnd că s-a pripit, asumindu-și un risc fără acoperire, sd-t 
readucă In lot pe cei 3, altfel jucători de (numai) 31 de ani. 
Cu fermitate insă, Fouroux a rămas pe poziții, „încasînd" toate 
criticlle, toate reproșurile. „Slnt obligat, a precizat el, să ac
ționez azi în numele zilei de mline. Sint convins că, deși 
Blanco și ceilalți ar mai putea evolua la nivel inalt, a venit 
vremea ca ei sd lase locul celor mai tineri. Așa e viața, așa 
e sportul. S-ar putea si pierdem ți la Lille, dar asta nu va 
influența cu nimic atitudinea mea. Nu voi înceta sd-l respect 
pe cei scoși, meritele lor sint uriașe, dar se impune să 
schimb".

La Lille, meciul a inceput... împotriva lui Fouroux. oaspeții 
conducind, la pauză, cu 13—9 t Un comentator T.V. a cutezat 
chiar să afirme. In minutele de odihnă dintre reprize, cd me
toda „chirurgiei de urgență" s-a dovedit falimentară șt cd 
rugbyțtli farneezi „sini bolnavi de propriul tor stil" t După 
reluare Insă, gazdele au zburdat și, făcind o adevărată de
monstrație. au tntor» rezultatul, ctțtigtnd cu 25—1». Vinovat 
pină atunci, Fouroux a devenit, in numai « de minute, „erou". 
Numai că, nedezmlnțindu-țl luciditatea, el a declarat • „Cu 
toate cd a învins, această echipă mai are multe de pus la 
punct".

Ovidiu IOANITOAIA

cate in tot atitea meciuri ale 
primelor două tururi. H urmea
ză. cu cite 3 puncte tnscrise. 
Saravakos (Olympiakos Pireu), 
Albis (Valladolid), Savlcev (Tor-

MECIUL VA
Că de cițiva ani 

JesuS Gll y Gil tul
bură mereu' apele
campionatului spa
niol e lucru știut.
Pentru că, în calita
tea sa de președinte 
al lui Atletico Ma
drid, a avut și are 
mereu cite ceva de 
contestat. împotriva 
tuturor, a federației, 
a arbitrilor, a par
tenerilor de întrece
re, a altor antrenori, 
a jucătorilor din e- 
chlpe adverse. Sl o 
face mereu la modul 
cel mai scandalos cu 
putință, depășind 
cel mai adesea limi
tele, care trebuie să 
fie firești, ale unei 
discuții asupra unei 
probleme de prin
cipiu, de exemplu a- 
supra unor aspecte 
de arbitraj sau pri
vind suspendarea ți
nui jucător propriu 
ori dlntr-o echipă cu 
care Atletico se a- 
flă în competiție di
rectă. De două Săp- 
tămîni. Gil se află 
din nou tn centrul 
atenției. De astă da
tă însă, lucrurile 
sînt parcă șl mai 
grave ea de obicei.

Mai exact. dună 
partida din Cupa 
Spaniei, disputată a- 

easă pe Vleente Cal
deron, tn compania 
lui Real Madrid și 
încheiată cu un scor 
alb, Jesus Gil a de
clarat tn modul său 
caracteristic — fri- 
ztnd, ca de obicei, 
lipsa de falr-play — 
că rezultatul a fost 
viciat de brigada de 
arbitri, chiar dacă 
unicul eliminat, Al
dana, a fost... „rea
list* I El bine, lată 
cel mal bun prilej 
să afirmi în gura 
mare că. dlntotdeau- 
na, Real a fost favo
rizat de toți arbitrii 
în toate Intîlnirile 
cu Atletico, șl că. în 
consecință, echipa sa 
nu se va mal pre
zenta la meciul re
tur, din 30 noiem
brie 1 Șl pentru a 
demonstra că aceas
tă măsură aberantă, 
opusă spiritului de 
Întrecere sportivă, 
ar avea, pasă-mi-te, 
șl o bază cît de cit 
„legală*, a apelat La 
un fel de consultare 
a susținătorilor e- 
chipei sigur fiind 
că Ideea sa va avea 
ecou favorabil I Si 
la următorul meci 
de campionat, sus
ținut acasă, cu F.C. 
Barcelona, a pus la

tul" —, concretizată în obți
nerea de locuri pe podiumu
rile de premiere și de recor
duri Ia Balcaniadă, Ia „Interna
ționalele" K. D. Germane. 
Bulgariei, Poloniei, țării noas
tre ș.a. Așadar, explicabilă a- 
tenția noastră, a federației, 
pentru pregătirile de-acum și 
pentru cele pentru... anul 1992! 
Participarea la C.E. de la A- 
tena reprezintă o primă etapă, 
un prim start pe drumul care 
duce la medaliile olimpice. Ac
tuala generație de arcași este 
talentată și federația are datoria 
să-i sprijine pe ei, pe antre
norii lor, secțiile cluburilor și 
asociațiilor sportive".

loan NOVAC

pedo Moscova). Vialli (Sampdo- 
rla), Glurovskl șl Georgevlcl 
(Partizan Belgrad), Vanderlinden 
(Anderiecht) și Sabău (Dlnamo 
București). In C.C.E.. primul 
este Romario, cu 6 goluri.

ECHIPA reprezentativă a R.P.D. 
Coreene â primit premiul falr- 
play la turneul de la Singapore, 
care a stabilit participantele Asiei 
la turneul final al C.M. de anul 
viitor.

AVEA LOC!

de orice 
premieră

porțile stadionului 
55 de cutii în care 
„socios* să Introdu
că biletele cu păre
rea lor privind po
ziția lui Atletico în ra
port cu meciul de 
pe Santiago Berna- 
beu ! Fiind o măsu
ră lipsită 
rațiune, 
tristă în materie de 
fotbal șl de sport, 
urmarea n-a întlrziat 
imensa majoritate a 
susținătorilor lui At
letico. asemenea ju
cătorilor titulari și 
rezervelor, nu 
arătat deloc 
cord 
rea 
Real 
clar 
prin: 
strează

s-au
________ de a-

cu neprezenta- 
la meciul cu 

1 Un răspuns 
șl fără echivoc, 
eare se demon- 

o dată 
plus că terenul 
joc rămtne — 
bule să rămînă 
unicul loc în 
victoria poate șl

îh 
de 

tre-

care 
vicwria Mvravv. v- tre
buie obtînută de cel 
mal bun Fără aoel 
la mllloace colate
rale performanței, o- 
puse moralei stadio
nului.

Astă-seară deci, 
Real — Atletico va 
avea loc...

Radu TIMOFTE
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