
E SCRIS PE TRICOLOR UNIRE!“
înscrisă In calendarul de suflet al poporului român, 

1 Decembrie este ziua în care, acum 71 de ani, la Alba 
lulia, într-o atmosferă de înaltă vibrație patriotică, s-a 
împlinit una dintre cele mai fierbinți aspirații ale po
porului nostru, întregirea țării, Unirea cea Mare, crearea 
statului național unitar român, eveniment care a constituit, 
așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, 
România, o 
îndelungate, a tuturor românilor, pentru făurirea națiu
nii noastre, vis de aur care a hrănit secole de-a rîndul 
conștiința tuturor celor de-un neam și-o ființă.

Omagiul pe care, astăzi, fiii României socialiste îl aduc 
cu aleasă cinstire și vie emoție celor ce prin jertfa lor 
au pregătit înălțătorul act istoric este aureolat de măre
țele împliniri ale acestui eroic timp în care poporul ro
mân se mindrește cu izbînda deplină a devenirii sale 
pe drumul întăririi unității, libertății, independenței și 
suveranității naționale. Trăim și astăzi, cu puternică in
tensitate, semnificația și importanța acelui luminos 1 De
cembrie, piatră de hotar în istoria patriei, cînd, prin 
solemnul vot al Marii Adunări Naționale de la Alba 
lulia, s-au pronunțat nu doar cei peste o sută de mii 
de oameni prezenți la unul dintre cele mai impunătoare 
momente din istoria milenară a poporului nostru, nu doar 
milioanele de români care își trimiseseră reprezentanții 
cu mandatul imperativ de-a vota numai și numai pen
tru Unire, ci s-a rostit Istoria însăși, cu ale cărei ce
rințe legice se punea de acord dorința străveche și neclin
tită în timp a întregii noastre națiuni. Purtăm în inimi, 
ca pe o flacără vie, adevărul temeinic al acelei zile 
cînd, ca expresie a voinței unanime, s-a întrupat în fapt 
visul secular al tuturor românilor de-a trăi uniți între 
granițele aceleiași țări, într-un stat unic, liber și inde
pendent. Este o împlinire pe care, cu o impresionantă 
putere de analiză și definire a evenimentelor și fenome
nelor sociale, tovarășul Nicolae Ceausescu avea să o sin
tetizeze magistral : „Desfășurarea evenimentelor istorice a 
demonstrat cu putere că Unirea de Ia 1 Decembrie 1918, 
care a dus Ia crearea statului national unitar român, a 
fost rezultatul nemijlocit al luptei hotărîte a celor mai 

largi mase populare, a întregului popor, un act în. deplină 
concordanță cu drepturile inalienabile ale românilor, cu 
realitatea obiectivă, cu cerințele " ‘ 
torice sociale".

Astăzi, cînd țara noastră este 
cînd, cînd idealurile majore ale 
brie 1918 găsesc întregul popor 
plină unitate de cuget și simțire, de năzuință și faptă, 
tn jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cînd România socialistă și-a cîștigat 
dreptul de-a fi socotită una dintre țările libere și inde
pendente ale lumii, stăpînă deplină pe soarta sa, cinstim 
cu toată ființa noastră istoricul act al înaintașilor, atît 
de frumos și adînc exprimat de nemuritorul „E scris 
pe tricolor Unire !“ Un adevăr care ne înaripează inima 
și gîndul, voința și fapta, de 
floritoare, tot mai prosperă, 
eroicului său popor, a epocii 
noaselor perspective vizionar 

^<IV-lea Congres al partidului.

w

Formațiile noastre de volei înaintea turului II al cupelor europene
A

SPERANȚE IN REZULTATE BUNE PE TOATE „TRASEELE"»
Un final de săptămînă în

cărcat pentru voleiul nostru de 
club, care continuă pe cinci 
„trasee" cursa europeană. Sîm- 
bătă și duminică, cele șase 
echipe românești rămase în 
competiție (din cele opt ali
niate la start) vor susține me
ciurile primei manșe din turul 
al doilea al cupelor. Trei din
tre acestea se vor afla In 
postură de gazde, celelalte 
trei avînd de înfruntat adver
sare incomode, pe terenurile 
lor.

Firește, toate disputele man-

Campionatul National pc echipe al boierilor juniori

AII, TINATA DINTRE SITECȚIONATELE CAPITAEEI
$1 JIlDEjULUI DOLJ

CLUJ-NAPOCA, 30 (prin te
lefon). în Sala Sporturilor de 
pe malul Someșului a început 
turneul final al Campionatului 
Național de box-juniori pe e- 
chipe. La acest ultim act al 
întrecerilor celor mai tineri 
pugiliști ai țârii sînt prezente 
cele mai bune patru formații, 
care-și dispută titlul de echipă 
campioană pe anul în curs.

In prima reuniune au avut 
loc întîlnirile semifinale, care 
au adus față în față selecțio
natele județelor Dolj și Bihor 
și, respectiv, cele aie Capita
lei și județului Prahova. Deși 
anticipările indicau ca favori
te echipele Doljului și Capita
lei, totuși victoriile înregistra
ta de acestea au fost mult 
mai categorice decît se pre
supunea. In prima semifinală, 
sportivii olteni i-au învins pe 
cei din Bihor cu 10—2, unele 
meciuri nedepășind durata u- 
nei singure reprize I Iată însă 
cîteva amănunte. Elevii antre
norilor Vasile și Dumitru Fîn- 
tînă, precum și ai celorlalți 
antrenori craioveni prezenți 
•ici, au dominat categoric în-

președintele Republicii Socialiste
strălucită victorie istorică a luptei eroice.
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legice ale dezvoltării

mai înfloritoare ca orl- 
Unirii de la 1 Decem- 
într-o puternică și de

a făuri o țară tot mai în- 
pe măsura istoriei sale, a 
pe care o trăim, a lumi- 

prefigurate de cel de-al 

7

șei întîi sînt așteptate cu ne
răbdare și cu justificate spe
ranțe de obținere a unor re
zultate favorabile (sau priel
nice calificării) reprezentante
lor noastre. Meciurile progra
mate în Capitală și la Baia 
Mare stîrnesc un interes deo
sebit în rîndurile iubitorilor de 
sport, care, nu ne îndoim, ver 
lua cu asalt cele două săli 
Bucureștenii vor avea de vizio
nat mîine după-amiază un a- 
tractiv cuplaj în sala din Șo
seaua Ștefan cel Mare (de la 
ora 15), în cadrul căruia e- 

trecerea, luînd din start con
ducerea prin victoria lui Ma
rius Dudău (categoria minimă).

Paul IOVAN

(Continuare în pag. 2—3)

Proletari din toate țările, unițl-vt!portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Noi dimensiuni ale vieții sportive de la sate

Mașina gonește spre Inde
pendența, comună frumoasă, 
intr-o continuă dezvoltare, si
tuată nu prea departe de Ga
lați, așezare formată din cătu
nele Braina. Peneu și Măxi- 
neni, unite înainte de Războiul 
pentru Independență din 1877, 
in urma căruia ii poartă astăzi 
cu mîndrie numele. Viața co
munei s-a schimbat, mai întîi, 
o dată cu înființarea C.A.P.-u- 
lui, iar cînd Schela de foraj 
din Brăila a scos la lumină 
aurul negru din subsolul îm
prejurimilor s-a produs o a- 
devărată metamorfoză, oame
nii locului avînd de-acum pre
ocupări și aspirații noi. „Ce a 
însemnat petrolul? O mare șan
să — ne explică fostul portar 
al echipei de fotbal de aici, 
Gheorghe Postolache. om de 
aproape 60 de ani, un harnic 
membru al C.A.P.-ului și, tn 
același timp, lăcătuș mecanic, 
de mal multă vreme set al 
rampei de încărcare a țițeiului. 
A fost șansa multor consăteni 
de a se califica în diferite me
serii, fără ca să o uite pe 
cea de agricultor, moștenită 
din părinți, curțile lor primind 
roadele hărniciei din primăvară 
și pînă toamna tîrziu".

tntr-adevăr, harnicii gospo
dari din Independența au în 
prezent un C.A.P. multimilio
nar. precum si alte unități de 
producție șt găsesc că e foarte 
firesc ca fit lor să învețe tn 
școli superioare, sau s5 vizio
neze piese de teatru în mo
derna sală, cu 400 de locuri, 
din cadrul Centrului de cultu-

tr
chlpele de fete Și 
clubului Dinamo 
replica formațiilor

ale 
vor primi 

Aperili- 
vos Medina (în C.C.E., femi
nin) și, respectiv, Aris Salo-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

in întrecerile de ieri din Divizia A de judo

PERFORMERE: DINAMO BRAȘOV Șl
victorii — nu puține la scoruri 
categorice — în toate întîlnirile. 

Echipa brașoveană — cu fos
tul campion european Mihai 
Cioc, cu Dan Agapie, Adrian 
Szekeii și alți ludoka în ale 
căror cărți de vizită sînt în
scrise succese de prestigiu — 
continuă să rămînă neînvinsă, 
cu 15 victorii din tot atîtea 
posibile ! Ieri, Dinamo Brașov 
a întrecut pe Rapid Sinteza 
Oradea cu 4—2, T.C.I Oradea 
cu 4—3, tot cu 4—3 pe Nitra
monia Făgăraș, pe Politehnica 
Iași cu 6—1 și ps Viitorul

In Sala Rapid din Capitală 
au avut loc ieri 19 partide din 
cadrul Diviziei A de judo, res
tanțe din etapele a Ii-a și a 
IlI-a. La capătul acestora, cla
samentul — exceptînd primele 
locuri — a fost modificat sub
stanțial. Cum anticipasem, Di
namo Brașov (antrenori Vasile 
Alexandru și Ștefan Pop) și 
Rapid București (antrenori Mi
hai Brăileanu și Toma Miha- 
lache) s-au detașat, determinîn- 
du-ne să le numim performe
rele întrecerilor. Cele două va
loroase formații obținut 

rd și creație „Cîntarea Româ
niei", să plece duminica ori în 
vacanțe in diferite excursii la 
munte și la mare, să facă 
sport cum le dorește inima, tn 
locul căsuțelor de altădată au 
avărut case mari si noi. s-au 
ridicat și primele blocuri, cu 
înfățișare atrăgătoare, tn plină 
construcție se află alte blocuri, 
proiectate la parter cu spații 
comerciale, cu alei asfaltate 
și cu rețea de canalizare. Be
neficiind de farmacie, spital și 
diverse secții de servicii pen
tru populație, cei peste 5000 de 
locuitori ai comunei au acum 
posibilitatea să-și rezolve aca
să la ei problemele zilnice, fă
ră a mai da, ca altădată, o fu
gi pînă la Galați, obișnuin- 
du-se să-și ordoneze viața du-

STEAUA A ÎNVINS, DAR GREU...
După ce cu o zi înainte re

zultatul fusese egal (7—7), joi 
după-amiază. în bazinul Flo- 
reasca, formația giuleșteană nu 
a mai putut reedita performan
ța din ajun, tn pofida unui joc 
cu aproape nimic mai prejos 
de cel al valoroasei garnituri 
militare: RAPID — STEAUA 
4—7 (1—2, 2—1, 1—2, 0—2). A 
fost o partidă care a atras în 
tribunele din jurul bazinului 
mult mai mulți spectatori decît 
ne obișnuisem să întîlnim la 
Floreasca. atmosfera generată 
de aceștia fiind. în consecință, 
una de adevărat derby. De 
fapt, dacă rememorăm anii din 
urmă ai polo-ului românesc, 
nu ne va fi greu să ne amintim 
și de alte derbyuri ce i-au avut 
ca protagoniști pe cei de la 
Rapid, cîndva (nu prea de 
mult) campioni naționali...

Steaua, antrenată de Vîore) 
Rus, a făcut, în primul rînd. 
dovada unei certe maturități 
de joc, evident superioare celei 
rapidiste, avantaj care i-a adus 
(considerăm noi), în cele din 
urmă, victoria. Desprinderea, 
însă, s-a făcut foarte greu, abia

A
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VATRĂ ROMÂNEASCĂ
pă tipicul celor de la oraș. 
„Cînd privesc chipul nou al 
comunei — ne mărturisește 
țăranul „cu dublă calificare", 
Gheorghe Postolache — încerc 
un puternic sentiment de mîn- 
drie patriotică, de încredere 
deplină în indicațiile date de 
ilustrul nostru conducător, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. în Raportul ore- 
zentat la Congresul al XIV-!ea 
al partidului, privind înfăp
tuirea neabătută a Programului 
noii revoluții agrare".

tn sprijinul acestor afirma
ții, deopotrivă cu împlinirile 
arătate, vin și alte argumente.

Troian IOANÎTESCU

(Continuare tn pag. 2—3)

în ultimele trei minute ale me
ciului, după ce rapidiștii fu
seseră de două ori în avantaj. 
Intîia oară, în min 3:53, grație 
golului semnat de Fărtăiș. 
Avea să fie. apoi, 1—1, 2—2 și 
3—3. echilibrul de pe tabelă 
corespunzînd întru totul celui 
din apă. Rapid, cu un antrenor. 
Cornel Rusu, conectat prea din 
plin la emoțiile partidei, a mai 
condus o dată (4—3). în urma 
punctului realizat de Abrii. în 
min. 16:34. Aici, partida s-a 
„încins", acțiunile la o poartă 
și la alta au devenit extrem 
de rapide, spectaculoase chiar, 
dar, din păcate, și cu destule 
ratări, pase greșite ori supe
riorități numerice nefructifi
cate. De remarcat că. la 5—4 
pentru Steaua, partenerii lor 
de joc au avut o bară și două 
superiorități nefinalizate ! Au 
marcat: Abrii, Fărtăiș, L. Cre- 
țu și M. Ștcfănescu (Rapid), 
respectiv ~' 
cîte 2. L. 
și Geantă. 
B. Ghițan.

Duculeț si Nuțu — 
Balanov, Angelescu 
Arbitri: A. Gere șl

Mugur POPOVICI

RAPID BUCUREȘTI
1. Dinamo Buc. 15 15 0 92-10 15
2. Steaua 15 15 0 91-10 15
3, Dinamo Bv. 15 15 0 76-19 15
4. Strunguj A. 15 14 1 67-20 14
5. Rapid Buc. 15 14 1 71-27 14
6. A.S.A. Tg. M. 15 11 4 59-35 11
7. Petrochimistul 15 1 8 45-48 7
3. TC1 Oradea 15 7 8 46-54 7
9. Nitramonia 14 7 7 38-48 7

10. Otelul T-viște 14 3 8 40-51 6
11. „U“-CFR CJ.-N. 15 6 9 45-59 6
12. Independenta 14 6 8 32-56 6
13. Carpați Mlrșa 14 5 9 33-58 5
14. Rapid Sinteza 15 4 11 36-56 4
15. Danubiana 14 4 10 34-56 4
16. Poli iași 14 4 10 34-60 4
17. Constr. A. I. 15 4 11 31-60 4
18. Viit. CPL 14 3 11 34-59 3
19. CSM Borzeștl 15 1 12 32-65 3
20. Constr. M. C. 14 2 12 26-61 2
21. Oțelul Galați 14 1 13 20-70 1

C.P.L. Bistrița cu 4—3 La rîn- 
du-i. Rapid București a înre
gistrat rezultatele: 5—2 cu Ra
pid Sinteza, 6—1 cu T.C.I., 
5—0 cu Nitramonia, 4—3 cu 
Politehnica, 4—2 cu Viitorul. 
5—2 cu Constructorul Alba Iu- 
lia și 7—0 cu Petrochimistul 
Pitești.

Celelalte rezultate: Nitramo- 
a cu Rapid Sinteza 4—0. CU 
t.l. 4—3 și cu Politehnica 

tot 4—3; Viitorul C.P.L. — 
promovată anul acesta în pri
mul eșalon — a obținut sur
prinzătoare victorii in fața u- 
nor formații bine cotate: 4—3 
cu Rapid Sinteza și cu T.C.I.; 
Politehnica cu Rapid Sinteza 
5—1 și cu T.C.I. 3—3 (2—3 la 
ipponaveraj).

Gostin CHIRIAC
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TRADIȚIE LA ÎNVĂȚĂTURĂ, TRADIȚIE Șl IN SPORT!
Liceul de ■ matematică-fizică 

„Ion Maiorescu**, din Giurgiu, 
reprezintă una din 
vechi unități de 
din localitate, 
peste 100 de ani., 
tradiție 
sport**, i 
Dincă, 
portant 
totodată, 
Școlar, 
același local, 
activitatea -----  ,
Dincă ne-a relevat, faptul că 
în domeniul sportului pentru 
toți există o prezență activă 
la startul unor concursuri și 
campionate la nivelul tutu
ror claselor, in special la bas
chet, handbal, minifotbal și 
cros ; iar la cel de performan
ță, locuri fruntașe la finalele 
pe țară ale Campionatelor Re
publicane școlare de gimnasti
că și, de asemenea, în „Cupa 
tl.T.C.**, la baschet (b). Deo- 
cămdată. Pentru că, așa cum 
ne-ăm convins, elevii de 
aici, care dispun de condiții 
optime de desfășurare a ac
tivității lor sportive (o sală 
pentru „jocuri** și diverse 
amenajări în aer liber), mani
festă o receptivitate remar
cabilă față de exercițiul fizic 
practicat sistematic, organi
zat, fapt demonstrat și de do
cumentele de planificare și de 
evidență ale celor doi profe
sori de specialitate Paraschiva 
Zimnicaru și Dumitru Ma- 
nolescu. Prin intermediul a- 
cestora am aflat și numele u- 
nor elevi care se disting în 
sport (totodată și la învă
țătură). Am notat cîteva din-

Ia
ne spunea 
directorul 
lăcaș 

i, al 
care

cele mai 
învățămînt 

datînd de 
„Un liceu cu 

in
Ion

învățătură și 
prof.

acestui im- 
de cultură 
Clubului Sportiv 
funcționează în 
Cu referire la 

sportivă, prof.

Și.

tre acestea : la baschet — Bog
dan Zimnicaru și Radu Po
pescu, la handbal — Gabriel 
Giscă și Emilia Sofroniuc. Mai 
greu ne-a fost să notăm nume
le celor cu calități pentru fot
bal, pentru că lista cuprinde 
aproape... întregul

Un argument în plus, 
sprijinul calității 
sportive — existența unui ca
binet metodic destinat să 
perfecționeze necontenit pre-

liceu ! 
în 

activității

gătirea colectivului catedrei 
de educație fizică și, implicit, 
valoarea unor rezultate în
registrate de elevi în activita
tea lor sportivă Înscrisă sub 
genericul Daciadei. De bună 
seamă, în perspectiva menți
nerii sănătății tuturor ele
vilor, dar și a selectării con
tinue a noi și noi elemente 
pentru performanță.

Alexandru RUSU, coresp.

FINALA FEMININA LA ȘAH
întrecerea feminină de șah Naaia 

a continuat la Casa Tineretu
lui din, Tîrgu Mureș cu runda 
a Xl-a. într-o partidă foarte 
importantă pentru configurația 
superioară a <' 
Cristina Foișor, (autoarea 
nui record insolit: o singură 
remiză în 10 meciuri) a în
trecut-o ctf piesele negre pe 
Eugenia Ghindă (prima înfrîn- 
gere a șahistei bucureștene). 
La prima victorie s-a aflat 
Cristina Iosif, învingătoare a- 
supra experimentatei maestre 
internaționale Gertrude Baum- 
stark. în revenire de formă, 
Mădălina Stroe a cîștigat la 
Mariana Caravan, trecînd la 
plus 1 în

. rului". în
Margareta 
nița Radu, 
Ligia Jicman, Judita Chiricu
ță — Mariana Duminică și

-------- 1 ivutescu — Smaranda 
Lupu. In partidele întrerupte 
din runda anterioasă s-au în
registrat rezultatele : Smaran
da Lupu — Gertrude Baum- 

clasamentului, stark 1—0, Mariana Caravan — 
Nadia Mitescu 0—1.

Iată clasamentul complex 
înaintea ultimelor 4 runde 
1. Gabriela Stanciu .7 p (din 
10 partide), 2. Judita Chiricuță 
7 p (11), 3. Cristina Foișor
6.5 p (10), 4. Ligia Jicman 6 p
(10), 5—6. Eugenia Ghindă,
Smaranda Lupu 6 p (11), 7.
Mădălina 
Luminița 
minică,
5 p (10),
4.5 p (11),
lihroniade, 
stark 4 p (10), 14. Nadia Mi
tescu 3,5 p (10), 15. Cristina
Iosif 2 p (10).

u-

„clasamentul adevă- 
rest, patru remize : 
Mureșan — Lumi- 
Gabriela Stanciu —

Stroe 5,5 p (10), 8—10. 
Radu, Mariana Du- 
Margareta Mureșan 
11. Mariana Caravan 

i, 12—13. Elisabeta Po- 
Gertrude Baum-

Casa pionierilor și șoimilor 
patriei din Săliște, Consiliul co
munal al Organizației pionierilor, 
In colaborare cu Consiliul jude
țean Sibiu al organizației pionie
rilor au organizat la Săliște o 
amplă acțiune cultural-sportivă. 
L.a întrecerile de orientare turis
tică, ciclism, tir, la cele de obs
tacole și proba sanitară din ca
drul Complexului aplicativ pen
tru apărarea patriei și Ia tradi
ționalul cros au luat parte sute 
de pionieri din Apoldu de Jos, 
Tilișca, Săcel, Sibiel, Poiana, 
Jina. Orlat, Gura Rîului, Cristian 
și Săliște.

Acțiunea a fost precedată de or 
adevărată lecție de istorie și pa
triotism, fiind evocate .momente 
din marea epopee a eliberării pa- 
trei, avînd loc întilniri ale 
pionierilor cu veterani de război. 
La încheierea întrecerilor spor
tive. pionierii din localitate au 
prezentat un frumos program ar
tistic, în care s-a remarcat și 
formația vocal instrumentală Ju- 
nior-grup — condusă de prof. 
Dan Smarandache. întrecerea de 
ciclism a fost cîștigată de pio
nierii din Apoldu de Jos, urmați 
de echipajele din Cristian și 
Gura Rîului. Ceilalți laureați : 
orientare turistică — echipajul 
din Săliște, proba sanitară — tir 
nerii din .Cristian, pista cu obs
tacole pionierii din Săliște și 
Poiana, tir — Ciobănașii din 
Jina. Cu deosebit interes au fost 
urmărite întrecerile concursului 
de cros, locurile fruntașe fiind 
aprig disputate. Iată cîțiva din-, 
tre numeroșii cîștigători, cărora 
Organizatorii le-au oferit' premii 
și diplome : cat. 9—10 ani : ‘ Anca 
Papirad (Cristian) și Bogdan 
Popa (Săliște) ; cat. 11—12 ani : 
Maria Manciu (Gura Rîului) și 
David Lazăr (Cristian) ; cat. 
13—14 ani : Simona Gindilă (Să
liște) și Gert Ongerth (Cristian). 
Pe echipe : locul 1. Cristian ^5 
p, 2. Săliște 35 p., 3. Gura Rîului 
30 p. La Complexul aplicativ 
pentru apărarea patriei ; locul 1. 
Săliște, 2. Poiana, 3. Cristian, Or
lat, Gura Rîului, Apoldu de Jos, 
toate cu același punctaj. De 
menționat sprijinul acordat la 
reușita acestei acțiuni de Casa 
pionierilor și șoimilor patriei Să- 
liște (director: prof. Elena Hah- 
ciu), precum și de prof. Viorel 
Păiș. președintele Consiliului co
munal al Organizației pionierilor 
Săliște.

Hie IONESCU—coresp.

din București

STEAUA DONAREA CALAȚI,
ÎN DOUĂ PARTIDE ATRACTIVE

LA HOCHEI
Astăzi și mîine, prima gru

pă valorică a Diviziei A la 
hochei pe gheață programează 
jocurile etapei a 9-a, penulti
ma cu sistem de desfășurare 
tip „divizie" (duble partide 
săptămânale). în Capitală, pe 
Patinoarul „23 August" (cu 
începere de la ora 17), cam
pioana <5n titre și lidera ac
tuală a clasamentului, Steaua, 
va primi replica ambițioasei 
(și imprevizibilei, am putea 
adăuga) echipe C.S.M. Dună
rea Galați, după ce, în parti
dele anterioare; gazdele de a- 
Cllm învinseseră de două ori, 
cu 6—3 și. 3—1. La Miercurea 

. Ciuc se va desfășura partida 
localnicelor. Progresul — Sport 
Club, cea din ‘ urmă pornind, 
firește, favorită (și) după vic
toriile clare din tur (10—3 și 
6—1), în timp ce la Gheor- 
gherii formația locală C.S.M. 
Viitorul va întilni, în partida 
centrală a rundei, pe Dina
mo, încercînd să se revanșeze 
pentru înfrângerile din meciu
rile de la București (2—7 
și 4—6).

■r Sfîrșitul
■ Jstea sub 
Ji echipe, ă 
«■na, Camj 
ij aj echipe
■ B 2. Iugosl 
>21,5 p]f
B ■ europ/v
■ J zentativa
■ i rată obi
■ ■ flîndu-se

primele i
■ J mație lip
■ Jși Karpo
■ i cînd acu 
i ■ nai, R.
a ■ urmăritor q jnc■ , de a 
J ■ șire.
. 1 Tn+ăIată o 

recentele 
din întîlr 
oarecum 
de forma 
Pe diag 
Christians 
țări înair 
torul a
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MĂRTURII ALE PREZENTULUI IN
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STOP-CĂDRUJI DIVIZIILE B DE TINERET
• HANDBAL ® Sînt semne 

suficiente că ultimele două e- 
tape s-au bucurat de un interes 
sporit. Nimic intimplător : com
petiția (mai exact, jocurile din 
serii) se află aproape de jumă
tate (din acest tur II — retur 
mai sînt de disputat doar cîte 
două întilniri) și ca o consecin- 
ța firească partidele au crescut 
în spectaculozitate. • Meritul 
aparține gazdelor, care s-au și 
impus în 45 de meciuri, dar și 
oaspeților, care au și încheiat în 
avantaj 14 jocuri, iar în două au 
terminat la egalitate (două în- 
tilmrl sînt amînate) • De rele
vat că li formații și-au trecut 
'n cont duble victorii, cîștigînd 
atit ,,acasăcit si în deplasare : 
la masculin, ASA Buzău, cu Re- Jnniil . £

Dej,

trat succese în ambele întâlniri, 
dar ele au fost obținute pe pro- 
prlul teren : la masculin C.s.M. 
Reșița, cu Autoturisme Timișoa
ra (22—21) și cu Metalul Lugoj 
(20—17) 
rul CSU Oradea, cu FI. Rcțlz 
Sighișoara (40—25) și cu Metalul 
Bistrița (27—24) — seria 
feminin, Chimia Brăila,_
limpia Slobozia (24—20) și 
Victoria Constanța (31—26) 
seria A ; I.T. București, cu 
lnța Rm. Vllcea (23—21) șl 
Dorobanțul Ploiești (17—16) 
seria B. • La zestrea de puncte 
pe care o aveau și-au mal adău
gat alte 5 (deci o victorie și un 
egal) MECON Iași (37—27 cu 
Celuloza Brăila și 26—26 la Ga
lați, cu CSU Rapid) și Indepen
dența Carpați Mirșa (26—23 la 
Lugoj cu Metalul șl 23—23 Ia 
Arad, cu Vagonul) • în clasa
mentele provizorii, de remarcat, 
la masculin, că MECON (A), 
Arctic (B) și Minaur II (D) s-au 
distanțat la două puncte de ur
mătoarea (următoarele) clasată 
(eț, adică IMU Bacău (A), Te- 
leajen Prahova CSU Ploiești 
(B), Mecanica Oradea, Tehnou- 
tllaj Odorhei și Constructorul 
Oradea (D) • La feminin, nu
mai Dorobanțul Ploiești (B) este 
în această situație, dar Confec
ția București are un joc mai 
puțin, a în rest, luptă extrem 
de strinsă pentru primul loc : 
în seria C (m), intre indepen
dența Carpați Mirșa “ 
țul Sînnicoîau Mare, 
riile feminine, la A, 
tila Buhuși, Olimpia 
Oțelul Galati (un joc 
la C, între’ CSM 1___,
Sibiu și Voința Odorhei, 
Intre Constructorul Baia 
șl AEM Timișoara.

loan NOVAC

seria C ; Constructo-
Roșie

D ; 
cu

la 
o- 
cu

Vo- 
cu

Ionul Săvlnești (22—17)’ șl' 
municipiul Gh. Gheorghiu 
cu C.S.M. Borzești (16—14) —
seria A ; Arctic Găești, cu Uti
lajul Basarabl (23—16) și ia Balș 

J36~26U Comerțul Sin- 
nicoiau Mare, cu Metalul Hune- 
e,0,arraT, /31T28> Și la Petroșani, 
cu Utilajul știința (21—19) —
seria c ; Minaur li Cavnlc, cu 
Tehnoutilaj Odorhei (27—24) șj 

Deva, cu Metalurgistul Cugir 
(33—26) seria D ; la feminin, Ce- 
î.ate<a .T?* Neam*> cu Textila Bu
huși (23—14) șl la Vaslui, cu 
Precizia (28-25) — seria A ; Me
talul Olimpia Plopenl, cu Con
fecția București (21—19) și la 
Caracal, cu Sportul Muncitoresc 
(31—22), Trainica Pucioasa, cu 
Sp. M. Caracal (36—28) șl la Pi
tești, cu Electromotor (2®—24) — 
seria B ; C.S.M. sf. Gheorghe, 
cu Textila Sebeș (25—22) și la 
Făgăraș, cu Nitramonia (19—15), 
Voința Odorhei, cu Nitramonia 
(26—19) șj la Tg. Mureș, eu E- 
lectromures (J2—30) — seria C ; 
A.BJH. Timișoara, cu industria 
ușoară Oradea (26—19) și la 
Deva, cu REMIN (27—24), „V“
Farmec Cluj-Napoca, cu Ind. V- 
șoară Oradea (29—22) șl la Bala 
Mare, cu Constructorul (25—19). 
• Alte patru echipe au inregis- 

I.....

leași atit în seriile campionatu
lui feminin, cît și în cele ale 
întrecerii masculine, dar cu u- 
nele schimbări la trenă. Astfel, 
în seria I feminină Braieonf 
Brăila (neînvinsă) este talonată 
la un punct de ex-dlvizionara A 
craioveană, Oltcit, în plasa lor 
aflîndu-se Calculatorul București, 
în schimb, în seria a n-a, Ar
mătura Zalău, lideră, pare sâ... 
sfideze pe Maratex Baia Mare 
și pe GIGCL Rapid Brașov, care 
ținteau... revenirea pe prima 
scenă. La masculin, seria I, 
C.S.U. Rapid Galați a preluat 
conducerea plutonului, sprintînd 
pe lîngă... Electra București, în 
timp ce în seria cealaltă Politeh
nica Timișoara (urmărită îndea
proape de A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș) șl-a păstrat imacu
lată rubrica înfrîngerilor. Dar 
în ultima etapă a turului va juca 
pe terenul concurentei sale. In 
zona retrogradării, cele mai pe
riclitate sînt Fintex Fălticeni și 
I.T.B. (feminin), Nicolina ,,Poli“ 
lași și Balneara Buziaș (mascu
lin). Celelalte „candidate" mai 
pot spera... (A. B.).

din etapele a Vin-a ------------- _. j .

și comer- 
iar in se- 
între Tex- 
Slobozia și 
mai puțin), 

Independența 
' la D, 

Mare

Rezultate — —- 
șl a IX-a. FEMININ, seria 
Petrodava P. Neamț — Metal 33 
Buc. 3—2, Fintex Fălticeni — 
Braieonf Brăila 0—3. Sportul 
Studențesc Buc. — Calculatorul 
Buc. 2—3, Electronica Buc. — 
Chimpex Constanța 3—0, Oltcit 
Craiova — Comerțul Constanța 
3—0, Locomotiva Ploiești — Con
fecția Buc. 0—3 ; Confecția — 
Petrodava 2-3, Comerțul — Lo
comotiva 3—0, Chimpex — Oltcit 
1—3, calculatorul — Electronica 
3—1, Braieonf — Sportul 3—0, 
Metaj 33 — Fintex 3—0 ; seria » 
H-a : GIGCL Rapid Brașov — 
Metalotehnlca Tg. Mureș 3-1, 
Toplitana — Viitorul IGCL Pe
troșani 3- Electronica
Cluj-Napoca

Olimpia Oradea — „Poli" Timi
șoara 3—o, Maratex Baia Mare
— I.T. Buc. 3—1 ; Viitorul — 
GIGCL 3—0, I.T.B. — Toplitana
2— 3, Armătura — Maratex 3—1, 
C.P.B. — Olimpia 3—2, Metalo- 
tehnica — „U“ 3—1. MASCULIN, 
seria I : lATSA Dacia Pitești — 
Nicolina „Poli" Iași 3—0, ASA 
Buzău — Delta Tulcea 2—3, 
I.O.R. Buc. — PECO Ploiești 2—3, 
Metalul Rm. vîlcea — SARO 
Tîrgovlște 3—0, IUGC Știința 
Constanța — Metalul Tîrgoviște 
1—3, CSU Rapid Galați — Elec
tra Buc. 3—1 ; Electra — IATSA
3— 0, Metalul Tgv. — CSU Rapid 
1—3, SARO — IUGC 3—0, PECO
— Metalul Rm. V. 3—0, Delta — 
I.O.R. 3—1, Nicolina — ASA 
1—3 ; seria a H-a : Metalul Hu
nedoara — CSM Caransebeș 3—2, 
Voința Alba Iulia — Minaur H 
B. Mare 3—2, Electromagnetica 
Buc. — Electromures Tg. Mureș 
0—3, Balneara Buziaș — Silvania 
Șimleu Sllvaniel 1—3, CSU Să
nătatea Oradea — Chimia Vic
toria Zalău 3—0, „Poli" Timi
șoara — Minerul Oraș Dr. P. 
Groza 3—0 ; Minerul — Metalul 
3—2, Chimia — „Poli" 0—3, Sil
vania — CSU 3—1, Electromureș
— Balneara 3—0, CSM — Voința 
3—1, Minaur II — Electromag
netica 3—0.

Rubrică realizată cu sprijinul 
corespondenților noștri volun
tari.

Unul dintre ele îl constituie 
cele două școli, și tot atîtea 
grădinițe unde învață cum să 
trăiască frumos și demn, sute 
de elevi și șoimi ai patriei. 
Curțile școlilor sînt transfor
mate in veritabile complexe 
sportive, începînd cu terenuri 
de minifotbal și terminind cu 
portic de gimnastică. In timpul 
iernii, orele de educație fizice 
sînt transferate în sălile de 
sport, dotate cu aparatură 
pentru gimnastică și jocuri 
sportive. Entuziastele concur
suri ale Daciadei se desfășoa
ră non-stop, în toate anotim
purile, sub conducerea inimo
șilor profesori de educație fi
zică Vasile Chiriță și Jean Pe
tre. De asemenea, cei mai mici 
sportivi, in număr de 170 de 
copii intre 3 și 6 ani, joacă la 
grădinițele respective tenis, 
badminton și popice, bineînțe
les pe arene reduse, amenajate 
ad-hoc. Aleargă la cros, fac

(Urmare din pag. I)

DE LA F. R. HANDBAL

Consiliul municipal București pentru educație fizică și 
sport, împreună cu Cabinetul municipal pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă, organizează vineri, 1 de
cembrie a.c., în cadrul programului de pregătire politico- 
ideologicâ lunară a cadrelor din asociații sportive, din 
cluburi și consilii sportive locale, dezbaterea pe tema :

„Documentele Congresului al XlV-lea al P.C.R. cu pri
vire la participarea activă la viața internațională a tu
turor statelor, și in mod deosebit a țârilor mici și mij
locii, a țărilor in curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate 
—- ea o cerință primordială a epocii contemporane".

La dezbatere, care va avea loc la sediul Universității 
cultural-ștlințifice a Municipiului București (sala Dalles), 
începînd de la ora 13, sînt Invitați ți vor avea inter
venții lectori ai Cabinetului municipal, cadre de condu
cere din Ministerul Afacerilor Externe, activiști ai miș- 
eârii sportive.

• VOLEI • Eșalonul secund 
aj voleiului se îndreaptă spre 
finalul turului. Concurentele la 
promovare au rămas cam ace-

Se aduce la cunoștința 
asociațiilor și cluburilor 
că perioada de transfe
rări este între 1 și 20 
decembrie ac.

al 
zentat. A urmat meciul 
muștelor" 
sportivii doljeni) Daniel Canien 
și Florin Ungur, care au făcut 
o frumoasă partidă, cu multe 
schimburi de lovituri de am
bele părți, dar victoria lui Ca- 
men nu a putut fi pusă la în
doială, scorul devenind astfel 
2—0. Au urmat întîlnirile „co
coșilor" Sorin. Dima și Sandor 
Toth și „penelor" Alexandru 
Dima și Attila Fodor. Evo- 
luînd bine, siguri pe ei, bi- 
hoi'enii au obținut două 
țioase victorii la puncte, 
lînd situația (2—2), dînd 
presia că disputa celor 
formații se va relansa.

cărui adversar nu s-a pre-
,,semi- 

(primii sînt trecuți

pre- 
ega- 
im- 

două 
Dar.

B-lriS

RIZORIU A CÎȘTIGAT „PREMIUL ARCUL DE TRIUMF'*
Programat să se desfășoare, în 

fiecare an, în cea de a doua ju
mătate a , lunii noiembrie, „Pre
miul Arcul de Triumf" a avut de 
această dată o participare mai 
puțin numeroasă, dar selectă. 
Victoria a revenit lui Rizoriu, 
care în finalul cursei și-a domi
nat adversarii, deși printre ei se 
afla și Valter, principalul favo
rit al derbyului din anul viitor. 
„Elevul" valorosului antrenor N. 
Nlcolae a arătat în acest final 
de stagiune o formă cu totul 
deosebită. Tot din această forma
ție a mai reușit să învingă șl Is- 
varna, N. Nlcolae menținîndu-se 
astfel in lupta pentru titlul de 
campion pe 1989. La rindul său, G. 
Tănase a învins în trei alergări, 
instalîndu-se solitar în 
clasamentului. Victoriile sale au 
fost realizate de Benia. condusă 
excelent de A. Dumitru, Slme-

fruntea .

diana și Jorj, ambii în mare for
mă, conduși cu brio de V. Popa, 
care a început să învețe de la 
marele său antrenor.

,.Partea leului" in ultimele 
două reuniuni a revenit însă ce
lui mai tînăr antrenor. C. Dumi
trescu, care a învins în patru 
alergări, eu Fratelo și Flop, care 
au reușit primele lor victorii 
din carieră. Strechea, la fotogra
fie cu Remiza. D. Voicu susți- 
nîndu-i șansa pînă la sosire, și 
Ramon. Un alt remarcat este N. 
Simion care nu vrea să cedeze 
lupta pentru tricoul galben, el 
obținînd două victorii, cu So- 
mona și Sincopat, ambii prezen
tați la maximum de formă șl 
conduși la victorie cu mult a- 
plomb de antrenorul ior. Cam
pionul „en titre", M. ștefănescu, 
ocupă acum lbcul 4 în clasament, 
deși a mai obținut două victorii, 
cu Senzațional și Revista, ta fru-

mos progres de formă, M. ște- 
fănescu se menține în lupta pen
tru titlu pe anul 1989, care se a- 
nunță mai disputat ca orlcînd.

Au mai învins : Vlasin, după o 
suită de .bune performante, M. 
Dumitru atacînd cu el la mo
mentul potrivit. Valter, într-un 
final de mare spectacol, și Hriș- 
car în cea de a doua cursă 
zervatâ amatorilor. Marian 
colae urcă astfel pe locul 3 
clasamentul amatorilor, deși 
butul său în acest an a fost 
tardiv (prin luna august).

Evidențiind eforturile hipodro
mului de a. organiza alergările 
și într-un decor cu zăpadă, sem
nalăm că mal sînt încă unele de
ficiențe în alcătuirea handicapu
rilor. care trebuie urgent înlă
turare.
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SECVENȚE flNALl
A încercat l.„Cd2, pentru a răs
punde la 2,T:e2 cu " —' 
menținînd echilibrul de forțe 

. , .. ° TePllcă promptă . și. necru-ist pare să țătoare — se vede ușor ne tablă9 
ecerilor pe — ~ a'

la Lucer- 
dial de șah 
S.S. 27,5 p 
; 3. Anglia
' 1 și pe cel

14??i, repre- 
u-și mai a- 
rioritate, a- 
uton“, după 
pt, din for- 
asparov, cît 
t masă ju- 
ipion unio- 
rilej pentru 
ilor laureat! 
rtună depă-
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— Ungaria, 
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cu 2,5—1,5. 
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• 9 ”

ie adversar 
extremis".

— a pus imediat capăt luptei.
In paralel cu întrecerea de la 

Lucerna, într-un alt oraș din 
sudul Elveției, la Chiasso, cîțiva 
competitori, de elită își disputau 
trofeul „Challenge di Mendri- 
sio". Printre aceștia și marele, 
nostru maestru Florin Gheor-i 
ghiu, clasat pe a treia treaptă1 
a podiumului final. Transcriem] 
o frumoasă realizare a sa dini 
acest turneu : Gheorghiu (Ro-i 
mânia) — Micheli (- -
d« 2,c4 e5» 3.C-C3 e:d4
5,b3 g6 6,Nb2 Ngî 7.g3 0—0 8.Dd2] 
Cbd7 9.Ch3 Cc5 10.Cf4 c6 ll.Ng2i 
De7 12.Tdl Td8 13.0—0 a5 14.Cd3i 
Cfd7 15,Na3 Ce« 16.Cb2 Cde5! 
17.Cba4 Dc7 18.De3 ! C :a4 (18 i
b6 19.Cb5 !) 19.C:a4 Ta6 2O.Dd3 d5i 
21.c :d5 c:d5 22.Tcl Des 23,Ne;i 
Cf4 24.N:d8 C:d3 25.T:c8 De8 (Cu! 
puțin mai bine pentru negru arj 
fi fost 25„.De6 sau 26„.Df5)i 
26.Tb8 ! NfS 27.e:d3 De5 28.T:bli 
Df5 29.CbO NcS 3O.C:d5 Tc6 31.d4:’ 
Nf8 32.Ce7+ N:e7 33.N:e7 hS 34.d5* 
Te2 35.d6 Td2 36 h4 1—0. E clar ■ 
după Rh2 șl Nh 3, pionul alb» 
avansat nu mai poate fi oprit '

Am supus analizelor trei pozi- ■ ] 
ții ale partidei Ghițescu — Foi \ 
șor, relatată anterior. De ce ne-, 
grul n-a putut juca 
de pion e6—e5 7 Răspunsurile^ 
noastre, pe rînd : I) la 13„.e5 ? >, 
albul ar fi cîștigat ușor cu!b 
14,C:f6+ și 15,N:e5 ! ; II) cev?î» 
mai lungă demonstrația la>J
17, „e5 ! 7, cînd putea să urmeze»!
18, Cb5 a:b5 19,a:li5 e:f4 2O.D:c6+,1
D:c6 21.b:c6 Ne7 22.Ta8+ NdsJ» 
23.C7 ; III) în sfîrșit 18...C5 ? m j 
ajută cu nimic, albul punîndu-s ■> 
în practică amenințarea 19,Ca7 ;> 
cu atac dublu. i J

Așadar, resursele defensive J ■ 
trebuie totdeauna atent cîntărite B» 
Altfel... i!

SPECTACULOASA REVENIRE

CRAIOVENILORI i In prim-plan a
.................J'

(Italia) ld4"B | 
1 4.D:d4 Cf6ji I

I
I
I
I

înaintareaB» 
spunsurilci'

I
I
I
I

Radu VOIA I
< I^AV/A'AW.V.V.V.VJ.V/A'.WAWA",

Indiscutabil, victoria craioveni
lor pe stadionul echipei cam
pioane, în fața tuturor interna
ționalilor Stelei (mai puțin Lă
cătuș. absență notabilă în an
grenajul echipei), poate fi con
siderată drept cea mai mare sur
priză a actualului campionat.

Succesul foarte tinerilor jucă
tori antrenați de Sorin Cîrțu — 
sau. dacă vreți, eșecul bueureș- 
tenilor — poate fi explicat, înain
te de toate, prin datele concre
te ale meciului, prin maniera de 
joc a celor două echipe.

Steaua s-a desfășurat ca de 
obicei, atacînd aproape tot tim
pul. uneori cu fundașii centrali 
mult dincolo de centru, dar ea 
a fost incomodată atît de terenul 
greu (aliat al echipei care se 
apără), cît și de marcajul strict 
efectuat de oaspeți asupra „pie
selor grele “ ale campioanei. 
Hagi, Balint, MujnaL Negrău, I. 
Dumitrescu. Mai mult, deși a- 
vertizată, încă din primele se
cunde. de vivacitatea lui ștefan 
Stoica, Steaua n-a luat măsuri 
pentru anihilarea lui. Bumbescu 
nereușind să-1 oprească decît de 
cîteva ori și doar prin faulturi. 
Steaua a fost însă LIPSITA ȘI 
DE ȘANSA, mingea fiind scoasă 

■o dată de pe linia porții, o dată 
respinsă de bară, ratîndu-se pînă 
și un penalty etc. Dar 
fiind spuse, să... trecem și 
tabăra cealaltă......................
gătorilor ce li

Universitatea 
că a jucat MAI 
că s-a adaptat 
țiilor

tru că a știut cum să se apere, 
cum să-i blocheze pe cei mai 
periculoși atacanți adverși, pen
tru că echipa a funcționat ca un 
bloc unitar, dominat de inteli
gența lui Gică Popescu (în de
fensivă) și de plecările fulgeră
toare ale lui Ștefan Stoica (în 
atac). Universitatea a demons
trat o coeziune remarcabilă, for
ța de a reveni de la 0—1 și, nu 
în ultimul rînd, forma bună a 
tuturor jucătorilor, îneît ne-a 
fost foarte greu să-i desprindem 
pe cei mai buni, deși 
ritat ca și numele lui 
Ad. Popescu, Olaru și 

. apară cu litere mari.
Victoria din cel de

ar fi me-
Mănăilă, 

Badea să

______  __ ________al 50-lea 
meci cu Steaua (din 1964 încoace) 
anul promovării în prima Divizie 
a craiovenilor) este a tuturor și, 
prin ea (Universitatea n-a mai 
cîștigat pe Ghencea din 1982), se 
poate spune că tinerii jucători 
craioveni și Sorin Cîrțu (la rin-

RĂVECHE VATRĂ ROMANEASCA I

Min. 53 : Lupu va șuta năprasnic, balonul va „mușca" stilpul din 
dreapta porții apărată de Gherasim și... 2—0. (Fază din partida 
Dinamo — F.C. Olt, 4—0). Foto: Aurel D. NEAGU

UN ATAC PRODUCTIV

și să dăm 
se cuvine, 
a cîștigat 
REALIST, 
mai bine

acestea 
în 

învin

pentru 
pentru 
condi- 

concrete ale disputei, pen-

Ca și în alte zone din țară, Ia 
Sibiu a nins intens în noaptea 
de marți spre miercuri, creînd 
serioase probleme organizatorilor 
partidei de fotbal dintre F.C. In
ter și Sportul Studențesc. Aceș-

dul lui cel mal tîriăr. "antrenor 
de , „A") au absolvit cu brio se
verul lor examen de maturitate. 
Invingind în această toamnă toa
te „europenele" noastre, Craiova 
a făcut un pas mare spre cu
pele continentale. în care a ju
cat atîțla ani cu... atîtea suc- 
0686 lourențiu DUMITRESCU

tia au luat însă măsuri prompte 
și energice pentru degajarea de 
zăpadă a terenului, asigurîndu-se 
astfel condiții corespunzătoare 
desfășurării partidei. Totuși, . în 
ciuda marilor eforturi făcute, a 
fost destul de greu de jucat pe 
un asemenea teren, componenții 
ambelor formații simțindu-se e- 
puizați la sfîrșitul meciului. Nici

și re- 
nume- 

activitatea 
s tînâra e- 
>are Ionica 
>răm strîns 
de oduca- 

elecționînd 
iile lor a- 
ănf 'Je șco-

r

fă, mun- 
Dornici de 

talentați 
ă devină 
ajuns Ro- 
nitru Con- 
îghel Fran- 
Gheorghiță 
campionate 
'oști elevi, 
prin filie- 

ilă, ca de 
che, Virgil 
l Condrea, 
ti „Cupei 
promovați 

>rașe. Unii 
re didacti- 
irul comu-

net, tovarășa Anica Domniți a- 
nu, o susținătoare statornică a 
tuturor acțiunilor sportive, a 
ținut să ne prezinte pe unul 
din foștii „voinici" ai satului, 
care, ajuns performer la Ga
lați, după ce a terminat facul
tatea, s-a întors să lucreze a- 
casă. „Profesorul nostru Vasi- 
le Chiriță este un om minunat, 
un dascăl neobosit". Chiar sîn- 
teți neobosit ? „Ce să mă obo
sească? — a venit prompt 
răspunsul. Dragostea de fru
mos ? Avem doar nobila mi
siune de a depista viitori per
formeri și a forma tineri vi- 
guroși, cu înalte calități mora
le și civice, așa cum ne-a 
cerut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Mesajul adresat 
Conferinței mișcării sportive 
pe țară din vara acestui an“.

...Da, in scurtul popas făcut 
in străvechea vatră româneas
că din județul Galați, am cu
noscut oameni ai satului de 
azi, oameni de diverse virste, 
dăruiți înfloririi continue a pă- 
mintului natal.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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CUM POT FI ANULATE
„CALCULELE H!RTIEI“

Ploiești a de- 
mai era nevoie) 

favoriți sută la
Petrolul figura

Meciul de la 
monstrat (dacă 
că nu există 
sută in fotbal, 
printre cele mai nete favorite ale 
„calculului hîrtiei" ținînd cont, 
in primul rînd, de faptul că nu 
pierduse acasă decît în fața 
fruntașei fotbalului nostru, 
Steaua. Așa cum aminteam, pen
tru partida cu F.C.M. Brașov in
tervenea un plus de șanse pen
tru ploieșteni prin masivele ab
sențe din lotul oaspeților : cinci 
jucători cu cite două cartonașe 
galbene (Moldovan, Lungu, Ca- 
ciureac, Andrași I și Cseke). 
Deci argumentele pentru o victo
rie petrolistă se măreau. Și, to
tuși, întîlnirea a luat sfîrșit cu 
o egalitate care reprezintă, în 
aceste condiții, o surpriză. Ce a 
determinat, de o parte și de alta, 
egalul (0—0) de pe arena ploleș- 
teană 7

Petrolul. Poate fi invocată ca 
circumstanță atenuantă absența 
unul vîrf de atac. Catinca (acci
dentat), un jucător care a dat 
un randament deosebit în actualul 
campionat, intrînd într-o adevă
rată a doua tinerețe sportivă. La 
capitolul circumstanțe agravante 
am trece tratarea oarecum super
ficială, la început de meci, a ad
versarului. In asemenea condiții, 
este greu să „schimbi registrul" 
jocului chiar în timpul întrecerii. 
Nota de confuzie, adeseori pre
zentă. a dus la scăderea forței de 
penetrație a atacului, care și-a 
creat prea puține șl clare situații 
de gol față de autoritatea domină
rii. Spre final, nervozitatea a fă
cut ca acțiunile să devină 
neclare și să se meargă 
spre un scor alb. Credem 
așa cum au demonstrat că

învețe din orice partida — an
trenorii și jucătorii ploieșteni, 
autorii unei frumoase linii de 
comportare, vor fi capabili să 
extragă ceea ce le este util pen
tru viitor din „lecția F.C.M.“.

F.C.M. Brașov. Are meritul de 
a fi jucat Calm, de a-și fi păs
trat echilibrul de joc deși pre
zenta un „unsprezece" cu modi
ficări esențiale în toate liniile. 
Antrenorii D. Anescu, C. Gyorfi 
și I. Hirlab au găsit cele mai 
bune mutări în condițiile in care 
însăși compunerea unei forma
ții complete reprezenta o difi
cultate. Brașovenii au jucat a- 
proape fără greșeală în apărare 
și, fapt important în cucerirea 
punctului, au ieșit din defensivă 
cu mingi la picior, evitînd pani
ca, evitînd degajările disperate. O 
plăcută surpriză : randamentul 
insolitei perechi de fundași cen
trali Nicoară — Pătru, precum și 
travaliul mijlocașilor Nedelcearu 
și Mandoca.

nu era de altfel, de mirare, In- 
tfucît chiar meciul în' sine a 
fost unul de mare angajament, 
care a solicitat celor din teren 
un substanțial consum de ener
gie.. . ...

In ansamblu, jocul de la Sibiu 
s-a ‘ transformat într-un duel a- 
proape permanent între ofensiva 
gazdelor șl defensiva oaspeților. 
Mizînd pe un rezultat egal, care 
a rezistat timp de 70 de minute, 
echipa bueureșteană s-a apărat 
supranumeric, lăsîpdu-1 în față, 
mai mereu izolat, numai pe S. 
Răducanu. Ceilalți, inclusiv Sta
nici, venit deseori înapoi, au for
mat o redută defensivă.. presată 
nu de puține ori în propriul ca
reu, dar totuși greu de străpuns, 
tn cele din urmă, sistemul de
fensiv al oaspeților a fost nevoit 
să cedeze, sibienii — puternic 
încurajați de public. într-un fi
nal în care realmente s-au dez
lănțuit — mareînd trei goluri de 
mare spectaculozitate. Elevii an
trenorilor Constantin Ardeleanu 
și Viorel Hizo și-au continuat 
astfel seria victoriilor pe pro
priul teren obținute — eu o sin
gură excepție — la două-trei go
luri diferență. F.C. Inter se do
vedește, 
pionat o 
ductlvă, 
golurilor 
patrulea

de altfel. în acest cam- 
echlpă deosebit de pro- 
avînd — după numărul 
marcate — cel de al 

________ atac ca eficacitate din 
prima divizie. Din păcate, însă, 
echipa sibiană. care a urcat în 
mod merituos în plutonul frun
taș a primit cam multe goluri 
la unele meciuri din deplasare. 
Ceea ce face ca golaverajul ei să 
fie totuși negativ. Rămîne, deci, 
ca o preocupare de prim ordin 
îndreptarea acestei situații, adop
tarea unei tactici mai realiste — 
în raport cu posibilitățile jucă
torilor, ale echipei în ansamblu 
— lâ partidele din deplasare. Tar 
scorul alb realizat la Craiova a 
dovedit că se poate și altfel.

REZULTATELE DIN

't Al BOURIIOR JUNIORI I

și mai 
astfel 

că — 
știu să

Eftimie IONESCU Constantin FIRANESCU

„CUPA ROMÂNIEI

NU AUDE, NU VEDE I

e la „semi- 
categoria 

ivi de pe 
fi stopați 
un succes 

i Ilie b. ab. 
ian Cioba- 
ir, Gheor- 

Gheorghe 
3. ab. 1 La- 

Cioi b.p 
rin Vîlcu

Daniel 
iorbely. 
ptele rin- 
i din se
diului și 
Antrenorii 
tuit o for- 

care fac 
rtoscuți, în 
Paraschiv, 
olae Dima 
, care au 
lase S'JC; 
cu bf^erii 
—’ i fa-
3r a fost 
1. condi- 
inimă (45 
recuți pu- 
- Constan- 
e Nae nu 
n moment 
aprigă, cu 
lin partea 
mreșteanul 
La „semi- 
Andrci a 
iritare și... 
a care i-a 
>e Petrică 
'îrvu. Pra- 
t de pal-

maresul lui Paraschiv — vice- 
campion european de juniori, 
vicecampion național la recen
tele întreceri ale seniorilor — 
a răspuns curajos la toate 
atacurile destul de riscante ale 
lui Paraschiv. A reieșit un 
meci aprig, pe muchie de cu
țit, și „musca" de la Rapid 
București a cîștigat meritat la 
puncte, dar nu înainte de a 
depune serioase eforturi. La 
„cocoș". Marin Matărău a în
vins la puncte pe Ioan Miba- 
lache, surprinzînd, însă, neplă
cut atitudinea antrenorului 
ploieștean Titi Tudor, care 
susținea sus și. tare (a fost sin
gurul de altfel I) că elevul său 
a fost cel care merita decizia. 
La „pană", singura victorie a 
prahovenilor, prin Iulian Pân
dele, care l-a învins prin a- 
bandon în -prima repriză pe 
Lucian Stancu, apoi victorii în 
serie ale bucureștenilcr : Vic
tor Buștcanu b.p. Adrian Pîrlo- 
gea, Nicolae Dima b. ab. 1 Pe
tre Mari. Florin Marin b. ab. 1 
Marius Mines, 
b. ab. 1 Florin 
duva b ab. 2 
Petrică Stoica
Baltag, Daniel 
Valeriu Ioniță.

Finala de astăzi după-amia- 
ză, care va opune, ca șl la 
ediția trecută a întrecerii, se
lecționatele Capitalei și jude
țului Dolj, este așteptată cu 
deosebit interes de iubitorii 
sportului'eu mănuși din loca
litate.

Liviu Anghel
Dobre, loan Vă- 
Cătălin Toma, 
b.p. Leonard 
Dăncuță b.p.

I
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Miercuri s-a disputat o nouă 
etapă în populara competiție de 
fotbal „Cupa României", care 
se desfășoară în cadrul Daciadei.

Iată rezultatele 
ELECTROPUTERE 
Politehnica Iași 5—1 (4—0) 
talul Plopeni 
REȘTI ‘ "
IULIA 
(2-0), 
POCA 
(0-0),

înregistrate : 
CRAIOVA — 

, Me- 
RAPÎD BUCU- 

0—1 (0—0), UNIREA ALBA 
— Pandurii Tg. Jiu 4—1 

DERMATA CLUJ-NA- 
— Unirea Urziceni 3—1

METALURGISTUL CUGIR 
— Calculatorul București 9—0

(3—0), C.S.M. BORZEȘTI — Bra
dul Vișeu 3—0, echipa din Vi- 
șeu nu s-a prezentat ( ! ?), U- 
nirea Negrești (Vaslui) — 
STRUNGUL ARAD 4—5 (0—1,
1—1, 1—1), după executarea 1°’

viturilor de la 11 m. Rezultatele 
au fost comunicate de cores
pondenții noștri T. Costin, V. 
Frîncu, I. Anghellna, I. Lespuc, 
M. Vilceanu, R. Vlăduț și M. 
Florea.

Se cuvine să subliniem fru
moasa comportare a echipelor 
Eiectroputere Craiova (divizio
nară C). Rapid București (B), 
Unirea Alba Iulia (B), Dermata 
Cluj-Napoca (echipă din cam
pionatul județean), Metalurgis
tul Cugir (C). C.S.M. Borzești 
(C), Strungul Arad (B). 
au ajuns într-o fază atît 
vansată, în următoarea 
ele urmînd să întîlnească 
sare din primul eșalon valoric.

care 
de a- 
etapă 

adver-

JDMIHISTRJȚIA DE STAT IOTO PRONOSP0RT INFORMEAZĂ
® CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 24 NOIEMBRIE 1989. 
Categoria 1 ; 1 variantă 25%
— autoturism Dacia 1300 (70 000 
lei); categoria 2 : 7,25 
a 9 880 lei ; categoria 
variante a 2 924 lei ; 
ria 4 : 32,25 variante 

categoria 5 :
a 573 iei ; i

variante 
3 : 24,50 
catego- 
a 2 221 

: 125,00 va
riante a 573 iei ; categoria 6 : 
291,25 variante a 246 lei ; ca
tegoria X : 1.485,50 variante a 
100 lei. Report la categoria 1 : 
127 593 lei. La categoria 1 — 
cota 25% — Radu Ion, din Plo
iești, județul Prahova, este cîș- 
tigătorul unui autoturism Da
cia 1300 (70 000 lei).

lei ;

• Astăzi, vineri, 1 decembrie, 
va avea loc în București, în sala

clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de La ora 15,50, tragerea 
obișnuită LOTO. Operațiunile de 
tragere vor fi transmise la radio, 
pS programul I, la ora 16,55. Nu
merele extrase urmează să fie 
transmise și în reluare, pe ace
lași program, la ora 23,15, și 
mîine, sîmbătă, la ora 8,55. După 

, efectuarea operațiunilor de tra
gere. va rula un film artistic, 
la care accesul este liber pen
tru toți cei interesați.
• După cum se știe, concursu

rile PRONOSPORT din ultima 
perioadă s-au soldat cu succese 
deosebite pentru un număr mare 
de participant! care și-au valo
rificat șansele, obținind cîștiguri 
dintre cele mai mari, inclusiv 
autoturisme Dacia 1300, ceea ce 
este de natură să trezească ace
lași interes și pentru concursu
rile care urmează. Pentru a veni 
în sprijinul participanț.ilor, con
semnăm din nou. mai jos, parti
dele înscrise la concursul din 3 
decembrie : 1. Ccsena — Inter ; 
2. Cremonese — Juventus ; 3.
Fiorentina — Roma ; 4. Genoa — 
Verona ; 5. Lazio — Bari ; 6.
Lecce — Sampdoria ; 7. Milan —• 
Bologna : 8. Napoli — Atala-nta; 
9. Udinese Ascoli ; 10. Barle
tta — Avelli^o : 11. Cosenza — 
Pisa ; 12. Padova ~ Messina ; 13. 
Pescara — Cagliari.

N-a fost frumoasă partida de 
la Petroșani decît în anumite pe
rioade, scurte (de ...........
tul primei reprize, 
nut jucătorilor de 
rlndu-ne mai întîl 
tunel este sigur că 
pe una dintre combatante — Fa
rul —, care a mai scos un punct 
in deplasare. Un merit al jucăto
rilor constănțeni, care au luptat 
pînă la epuizare, ca șl al antre
norului Constantin, care și-a „a- 
șezat" in așa fel echipa îneît ... 
i-a exasperat pe petroșănenl 
care nu reușeau să desfacă la
cătul echipei de pe Litoral. Echi
pierii Jiului au jucat avîntat, au 
muncit mult pentru victorie, 
însă n-au reușit să marcheze, în 
principal din ..vina" portarului 
advers, Anton, foarte bun. Spu
neam că jocul n-a plăcut pentru 
că s-a jucat nervos, jucătorii (și 
unii șl alții) s-au adunat me
reu în jurul arbitrului pentru 
a protesta, pentru a cere schim
barea deciziilor (1). Neplăcut a

pildă, începu- 
care a aparțl- 
la Jiul). Refe- 
la rezultat, a- 
el a mulțumit

fost și faptul că, la aceste „me- 
leuri", cei prezenți se loveau în
tre! ei, se bruscau. Noi am vă
zut cum Moromete a lovit cu 
piciorul. în careu, fără minge. 
L-am văzut în aceeași ipostază, 
de două ori (cu piciorul și cu 
mîna) pe Cristea. Ce făcea ar
bitrul Viorel Alexandru în acest 
timp ? Nu reușea să-i stăpîneas- 
că pe jucători, nu era destul de 
drastic, nu vedea (sau se făcea 
că nu vede) manifestări de ge
nul celor de mai sus și, toate 
acestea, din pricina arbitrajului 
confuz și lipsit de autoritate al 
lui Viorel Alexandru. De neîn
țeles a fost modul în care el a 
apreciat două faze identice : a- 
tac în forță (regulamentar) 
pra înaintașilor în careu, 
tru Farul a acordat penalty, 
tru Jiul — nu. Ceea ce a 
naștere la multă nervozitate 
teren, ca șl în tribune.

asu- 
Pen- 
pen- 
dat 

în

Modesto FERRARINI

TRAGERE EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES

uutafttnsnte

DIN NOU O MARE 
OCAZIE DE CiȘTIG 
• 42 DE NUMERE
EXTRASE, IN CA
DRUL A 6 EXTRA
GERI 
TE", 
TEA 
TIGA 
MAI
8

se atribuie cîștlgurl in:

„INDEPENDEN- 
CU POSIBILITA- 
DE A SE CÎȘ- 

SI CU NU- 
3 NUMERE DIN 

SI, RESPECTIV, 
6 NUMERE EXTRASE 
• BILETELE IN VA
LOARE DE 25 DE LEI 
PARTICIPĂ LA TOATE 
EXTRAGERILE • TER
MENUL LIMITA DE 
PROCURARE A BILE
TELOR CU NUMERE
LE FAVORITE ESTE 
SIMBĂTA, 2 DECEM
BRIE I

I
I
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I 
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De azi, în Danemarca

ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ DE HANDBAL
ÎN CURSA CALIFICĂRII LA C.M.-GRUPA A

De astăzi pînă duminica 
viitoare au loc în diverse ora
șe din Danemarca întrecerile 
Campionatului Mondial de 
calificare pentru grupa A la 
handbal feminin. Componentă 
a seriei C. reprezentativa 
României' va susține partidele 
preliminare cu formațiile Ja
poniei, Spaniei și Bulgariei.

Din cele 16 echipe partici
pante, primele 8 în clasamen
tul final vor evolua anul vii
tor la C.M. — grupa A.

CE. DE ȘAH PE ECHIPE
TEL AVIV, 30 (Agerpres). In 

runda a cincea a Campionatului 
European masculin de șah pe 
echipe, de la Haifa, au fost con
semnate următoarele rezultate :
România — Norvegia 
Iugoslavia — Bulgaria 
Anglia — Ungaria

3.5—2,5 ;
3.5— 2,5 ;
5.5- 2,5 :

U.R.S.S. — R.F. Germania 4,5—
1.5 ; Israel — Suedia 3—2 (li ; 
Grecia — Elveția 4—2 ; Ceho
slovacia — Polonia 3—2 (1) ; 
Franța — Țara Galilor 5.5—0,5 ; 
Italia — Belgia 4—2 ; Austria — 
Spania 4—2.

In clasament conduce Iugosla
via cu 21,5 puncte, urmată de 
U.R.S.S. 19 puncte. Anglia 18,5 
puncte. Echipa României ocupă 
locul 10. cu 16 Duncte.

COMPETIȚII 
PE GHEAȚĂ

• BOB
BELGRAD, 30 (Agerpres). Con

cursul de bob — 2 persoane 
desfășurat pe pirtia de la Sara
jevo. In cadrul „Cupei Mon
diale*. a fost cîștigat de echi
pajul R.F. Germania. înregistrat 
In 4 manșe cu timpul de 3:24,38. 
Pe locul al doilea s-a clasat e- 
chlpajul U.R.S.S. 3:24,48.
• HOCHEI

MOSCOVA, 30 (Agerpres). In 
etapa a 30-a a campionatului 
unional de hochei pe gheață s-au 
Înregistrat următoarele rezultate: 
Traktor Celiabinsk — Ț.S.K.A. 
Moscova 1—7. Dinamo Moscova 
— Dinamo Riga 4—1, Avtomobl- 
11st Sverdlovsk — Dinamo Minsk 
4—3 Sokol Kiev — S.K.A. Le
ningrad 5—4, Dinamo Harkov — 
Torpedo iaroslav t—2. tn clasa
ment continuă să conducă Hlmik 
Voskresensk, cu 50 p.

REZULTATE SCONTATE IN „TURNEUL CAMPIONILOR" LA TENIS

CAMPIONATUL El'POPEAN
DE BASCHET MASCHIN
In ultima etapă a turului se

riilor semifinale ale Campio
natului European de baschet 
masculin au fost înregistrate 
următoarele rezultate :

Seria A : Suedia — România 
85—81 (45—47), Bulgaria —
Grecia 84—78 (30—14). Clasa
ment : 1. Grecia 5 p, 2. Sue
dia 5 p, 3 Bulgaria 5 p, 4. 
România 3 p. Seria B: Olan
da — Italia 83—84 (44—43),
Belgia — Polonia 96—80 (46—30). 
Clasament: 1. Italia 6 p, 2. 
Olanda 5 p, 3. Belgia 4 p, 4. 
Polonia 3 p. Seria C : Spania — 
Iugoslavia 97—108 (44—60), R. F. 
Germania — Anglia 110—87 
(50—41). Clasament : 1. Iugo
slavia 6 p, 2. Spania 5 p, 3. 
R. F. Germania 4 p, 4. Anglia 
3 p. Seria D : Cehoslovacia — 
Israel 93—81 (51—38). Franța — 
U.R.S.S. 86—96 (44—50). Clasa
ment : 1. Cehoslovacia 5 p, 2. 
U.R.S.S. 5 p, 3. Israel 4 p, 
4. Franța 4 p.

Partidele retur se vor dispu
ta tn luna noiembrie a anului 
viitor. Echipele clasate pe 
locurile 1 și 2 în fiecare se
rie se vor califica pentru tur
neul final al Campionatului 
European din anul 1991.

SOLIDARITATE --------------------------------------------------------------
Nu semnalăm o premieră. Și tocmai de aceea faptul bucură : 

adeseori performanța — fie ea purtată la cei mai înalt nivel, în joc 
fiind victorii prestigioase ori premii substanțiale — a demonstrat că 
poate ignora orice alte rațiuni atunci cînd e vorba despre — de 
pildă — salvarea unei vieți omenești, prețul fiind, cel mai adesea, 
pierderea izbînzii. Unul dintre marinarii yachtului spaniol ^Fortu
na**, angajat într-o cursă-competiție în jurul lumii, împreună cu 
alte ambarcații, a căzut în apa aproape înghețată a Oceanului In
dian. La semnalele disperate de ajutor, pe o vreme cu vizibilitate 
aproape zero, unicul vas care poseda o instalație radar electronică 
de depistare, yachtul olandez „Merit", a întors din drum, a sosit 
la fața locului și l-a salvat pe marinarul spaniol. Vasul olandez 
era primul în momentul acela, dar a ajuns ultimul în etapa res
pectivă. *
---------------------------------------------------------------------- RECORD

Din Belgrad ne vine știrea că Garrl Kasparov, actualul campion 
mondial de șah, are acum 2805 coeficient ELO (ceea ce înseamnă. 
In limba) obișnuit un fel de măsurare a valorii unui performer). 
Depășind această barieră psihologică de 2800 de puncte. Kasparov 
a reușit să dărîme un mit care, tn șah, ar putea fi comparat cu 
cel făurit de Bob Beamon, cu ai săi 8,90 metri Ia lungime. înre
gistrați la Olimpiada de la Ciudad de Mexico, în 1958 : cel al lu! 
Bobby Fischer, fenomenalul șahist de acum două decenii. De acum 
înainte, se poate deci vorbi despre noțiunea de „record mondial" în 
sportul minții și, implicit, despre mereu Înnoita dorință de a-1 de
păși pe cel vechi. Dacă In disciplinele preponderent „fizice" teore
tic există limite ale recordurilor, tn șah acest lucru pare imposibil, 
progresul minții omenești fiind nelimitat...

EXPLICAȚII ------------------------------------------------------------------ -
Eveniment... negativ pentru probele atletice de aruncări la nivel 

mondial In anul competlțlonal care se încheie : nu s-a Înregistrat 
nici un record al lumii în probele masculine de aruncare a discu
lui, greutății, ciocanului șl suliței 1 Comentatorii afirmă că niciodată 
tn ultimii 8 ani nu s-a mai tntîmplat așa ceva, faptul stîrnind fi
rești semne de Întrebare. Primul răspuns a fost că. dat fiind se
zonul post-olimpic. marii performeri șl-au permis un moment de 
respiro. A doua explicație ar fi ceva mai puțin îmbucurătoare : 
din cauza deselor controale antidoping, efectuate atît la concursuri 
cit șl, Inopinat, la antrenamente, rezultatele au scăzut Îngrijorător. 
Să vedem ce va „spune" viitorul an...

Radu TIMOFTE
în cea de-a doua zi a „Tur

neului Campionilor" la tenis, 
care se derulează la arena 
„Madison Square Garden" din 
New York, au fost înregistrate 
rezultate scontate. Astfel, vest- 
germanul Boris Becker și sue
dezul Stefan Edberg au cîș
tigat — lejer — meciurile cu 
americanii Andre Agassi (6—L 
6—3) și, respectiv, Brad Gilbert 
(6—1. 6—3). totalizînd cite două 
victorii. Ultimul meci din pro-

ÎNAINTEA turului II Al CUPELOR EUROPENE DE VOI II
(Urmare din pag. 1)

nic (in Cupa Cupelor, mascu
lin), iar băimărenli tși vor 
putea susține duminică fa- 
voriții, voleibaliștii de li 
C.S.M. Minaur, în fața lui 
T.S.V. din Berlinul Occidental 
(în Cupa C.E.V.). In deplasa
re, Steaua (m) va da replica 
noii campioane a Finlandei. 
Varkauden Tarmo (în C.C.E.), 
iar Universitatea C.F.R. Cra
iova și Rapid București (f) 
echipelor Akademik Varna 
și, respectiv, Slavia Praga (am
bele in Cupa C.E.V., feminin).

De pe ce poziții abordează 
reprezentantele țării noastre 
partidele sfîrșitului de săp- 
tămină ? Dinamovistele, pre
gătite de Octavian Dimofte, au 
ridicat cota pregătirii și pres
tației. fapt reflectat și ta 
campionat, și în alte partide de 
verificare (ultima fiind cea 
de ieri, ta compania campica- 

s

jConfropuncfj S-A LĂSAT PĂGUBAȘ
Comemorindu-se recent patru decenii de la tragicul sflrșlt 

al boxerului francez Mareei Cerdan, victimă a unul accident 
de avion pe cînd se Îndrepta (tn 28 octombrie 1949) către New 
York, spre a ataca titlul suprem al „mijlociilor", pe care 1-1 
smulsese Jack La Motta, presa Internațională de specialitate, 
îndeobște cea de pe malurile Senei, a evocat pe larg figura 
ilustrului dispărut considerat încă (alături de semigreul Geor- 
ges Carpentier. învinsul lut Jack Dempsey) cel mai mare pu
gilist francez al tuturor timpurilor.
__Jn a,cest context’ angajîndu-se la o treabă deloc simplă, jean- 
Michel Rouet de la „l’Equipe Magazine" și-a propus un scop 
pretențios : să-! plaseze pe Cerdan într-o ierarhie „all time" 
a categoriei, una „înnobilată" de-a lungul vremii de nume 
cu rezonantă precum cele ale lui Dick Tiger, Nino Benvenuti. 
Carlos Monzon. Marvin Hagler, Ray ..Sugar" Leonard, Thomas 
Hearns etc. Luînd-o din 1950, Rouet s-a descurcat o perioadă, 

toate că pe cît de delicate, pe atît de arbitrare, compara
țiile intre un stil și altul, între (mai ales) o epocă și alta l-au 
creat serioase dificultăți, tn cele din urmă. însă, ajungînd Ia 
zi. el s-a lăsat păgubaș, depășit de — expresia îi aparține 
— „realitățile cețoase ale boxului profesionist actual".

Nu e credem nici o exagerare aici. Pentru că, dacă pe tlm- 
. urca 'n ring Cerdan existau o singură federație mon

dială șl 8 categorii de greutate (adică 8 ..centuri supreme") 
numărul acestora a crescut „într-o manieră bolnăvicioasă", 
exlstind Ia ora de față 4 organisme așa-zise diriguitoare 
(World Boxing Council, World Boxing Association Internatio
nal Boxing Federation, World Boxing Organisation) șl... 17 ca
tegorii pentru fiecare 1 Ceea ce vrea să Însemne, înmulțind 
4 cu 17 că nu mal puțin de 68 de puglliștl pot pretinde a fî 
socotiți campioni ai lumii I E mult scria Rouet. E periculos 
de mult adăugăm preclzlnd că. la ..mlllocle" cele 4 ..federa
ții" prezintă chiar 5 campioni. World Boxing Association so- 
cotindu-1 numărul 1 cînd pe americanul Iran Barkley, cînd pe 
Jamaicanul Mike McCallum, după cum i-o dictează Interesele 
de moment, afișate tn funcție de posibilitățile (materiale, de 
Influență etc.) ale managerilor care îi manevrează pe respec
tivii candidați 1

Așa șl Înțelegem de ce, excedat de atttea titluri oferite „pe 
bandă rulantă" Rouet a renunțat la demersul său...

gram a adus față în față pe 
americanii John McEnroe și 
Aaron Krieckstein, primul 
dintre ei încheind victorios, 
la capătul a trei seturi foarte 
disputate : 5—7. 6—3, 6—2.

După cum se știe, cei opt 
jucători au fost împărțiți In 
două grupe de cîte patru („gru
pa Năstase" și „grupa Laver"), 
primii doi calificîndu-se In 
faza următoare 

neî albaneze, Dlnamo Tirana, 
aflată ta trecere spre Berlin, 
unde va întîlni pe S. C. Dy
namo, tot în C.C.E.). întregul 
efectiv al echipei bucureștene 
este apt de joc și antrenorul 
crede într-o victorie detașată a 
elevelor sale, chiar dacă for
mația spaniolă nu oferă prea 
multe date despre potențialul 
său. Dinamoviștii lui C. Oros 
șl M. Păușescu au ridicat și 
ei strocul pregătirii. „Echipa 
este in creștere, ne spunea 3. 
Oros, și sper să atingă vîrful 
de formă pe finalul sezonului 
’89, și începutul lui ’9O.„ Nu 
avem — și sperăm să nu apa
ră — indisponibilități... Cit 
privește pe Aris Salonic, a- 
ceasta este, din punct de ve
dere valoric, a treia echipă 
grecească, după Olympiakos și 
Panathinaikos, dar nu mai pu
țin bătăioasă. Deși voleiul 
elen a făcut pași serioși înain
te, Dinamo se va mobiliza, 
mizind șl pe aportul publicu-

■

■

O vi di u IOANIȚOAIA

BREVIAR C.M.
DIRECTORUL tehnic al re

prezentativei R.F. Germania, 
Franz Beckenbauer, a declarat 
că formația pe care o pregă
tește trebuie să-șl îmbunătă-

îui, să obțină o victorie cit 
mai clară". Optimism robust 
și în tabăra băimărenilor, an
trenorul V. Cozmuța declarin- 
du-se satisfăcut de faptul 
că jucătorii săi (mulți tineri) 
se îndreaptă convingător spre 
maturitate tehnico-tactică...

Steaua, singura neînvinsă 
în campionatul masculin, se 
situează la o cotă a randa
mentului de ansamblu dătă
toare de speranțe și abordează 
cu șanse partida cu Varkau- 
den, al cărei joc a fost stu
diat de antrenorul secund V.

Clubul Dlnamo ne anun
ță că pentru cuplajul de 
sîmbătă stnt valabile doar 
legltlmațiile-abonament de 
culoare roșie șl verde, eli
berate de C.N.E.F.S.

feminine 
Universitatea 

se 
șl, respectiv, 

rezultate bune 
ambele reali- 

tn deplasare, 
dominat clar 

îft schimb re- 
este de 
oferi o

Dumitrescu la meciul din tu- 
turul I, susținut de finlandezi 
în fața Iui Hutnik Cracovi». 
Campioana noastră are un 
sextet omogen și rezerve la 
nivelul titularilor. .Chiar dacă 
unii jucători acuză ușoare 
traumatisme — ne mărturi
seau antrenorii — vom lup
ta cu toate forțele pentru cali
ficare". Și, spunem noi. Stea
ua poate să o realizeze... Cele 
două reprezentante 
tn Cupa C.E.V., 
C.F.R. Craiova șl Rapid, 
duc la Vama, 
Praga, după i 
în campionat, 
zînd victorii 
Dacă lidera a 
întregul tur, 
venirea rapidistelor 
bun augur și poate . ... .
nouă bucurie suporterilor săi, 
așa cum au făcut-o în faza 
precedentă a competiției. Deci, 
speranțe pe toate „fronturile" 
cupelor...

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • Cea de-a 7-a e- 

diție a maratonului de la Beni- 
dorm (Spania) a revenit atletu
lui spaniol Enrique Cortina, În
registrat pe distanța de 42,195 
km cu timpul de 2h 20:36. Pe 
locurile următoare s-au situat 
olandezul Gerard Smith — 
2 h 21:21 și englezul Chris Par- 
kees — 2 h 22:23.

baschet selecționatele
masculine ale Argentinei șl Aus
traliei au susținut o nouă lntll- 
nlre amicală ta Buenos Aires.

țească sensibil jocul tn perspec
tiva participării la 
final al * '
care le 
formația 
vidențiat 
care, In 
narii, a făcut unele greșeli, pre
cum și evoluția la mijlocul te
renului, unde nu există o sin
cronizare perfectă Intre compo- 
nențli compartimentului.

prezența mijlocașului selec
ționatei Columbiei, Luis Alfonso 
Fajardo, la turneul final al 
Campionatului Mondial din Ita
lia este Incertă, o serioasă ac
cidentare la glezna piciorului 
sting făctndu-1 Indisponibil pen
tru o lungă perioadă de timp.

FEDERAȚIA din Uruguay a 
confirmat participarea reprezen
tativei acestei țări la compe
tiția „Cupa Stanley Rous", Înain
tea turneului 
Turneul se va . ____
perioada 15—22 mai 1990. pe sta
dionul londonez „Wembley". La 
turneu, alături de formația An
gliei, au mai fost Invitate selec
ționatele Scoției șl Argentinei — 
ambele. Ia rîndul tor. calificate tn 
turneul final din Italia.

_________ _ turneul 
C.M. Intre punctele pe 
consideră mal slabe la 
sa, Beckenbauer a e- 

apărarea Imediată, 
meciurile din prellmi-

final al C.M. 
organiza In

PRELIMINARIILE C.E. 
DE JUNIORI

tn meci 
European.

LA BLAGOEVGRAD, tn preli
minariile Campionatului Euro
pean pentru juniori (jucători 
ptnă la 18 ani), echipa Irlandei 
a întrecut eu 1—0 (0—0) formația 
Bulgariei șl a obținut califica
rea la turneul final.

LA LUXEMBURG, 
pentru Campionatul _____ ___
rezervat echipelor de juniori, e- 
chipa Turciei a întrecut cu 4—1 
selecționata Luxemburgului.

CAMPIONATE
REZULTATE din etapa a 

a campionatului Elveției : 
châtel Xamax — Wettingen 
F.C. Aarau — Young Boys 
na 1—1, Lugano — F.C. 
1—0, F.C. Lucerna — 
Geneva 1—2, St. Gali 
zona 1—1, Lausanne ___
shoppers Zurich 1—1. Pe primul 
toc al clasamentului se află 
Neuchâtel Xamax — 26 p, ur
mată de formațiile St. Gali — 
25 p și Grasshoppers Ziirich — 
23 p.

DUPĂ 13 etape, tn clasamen
tul golgeterllor campionatului 
Italian, pe primul loc, cu cîte 8 
goluri înscrise, se află Dezotti 
(Cremonese), Baggio (Florentina) 
șl Vialli (Sampdorla). Cîte 7 go
luri au marcat Klinsmann (In- 
ternazionale) și Schillaci (Juven
tus), Iar cîte 6 — Aguilera (Ge
nova) și Maradona (Napoli).

20-a 
Neu- 
1—1, 
Ber- 
Sion 

Serve tte 
Bellln- 

- Gras-

Victoria a revenit Jucătorilor ar
gentinieni cu scorul 94—89 (45—37).

LUPTE a „Cupa Mondială" lă 
„greco-romane" s-a Încheiat In 
localitatea norvegiană Fredrik- 
stad cu succesul selecționatei 
U.R.S.S. — 5 victorii, urmată de 
Cuba, S.U.A., Japonia. Suedia șl 
Norvegia.

PATINAJ • La Colorado 
Springs (Colorado) au început 
Campionatele Mondiale de pa
tinaj artistic pentru juniori. 
După prima zl de tntre-

AL DOILEA 
BRIAN ROBSON?
Printre alte vini pe care, de-a 

lungul vremii, gazetarii 1 le-au 
adus lui Bobby Robson, antre
norul naționalei de fotbal a An
gliei. a fost o anume Impermea
bilitate a acestuia la a convoca 
noi jucători tn lot. Mergînd me
reu pe soluții verificate — „în
vechite" s-a spus, ceea ce e 
deja altceva —. el a fost taxat 
deseori drept prea conservator. 
Că Bobby a fost cel care a 
avut dreptate s-a văzut ulterior, 
ultima probă fiind calificarea — 
fără înfrîngere șl fără gol primit 
— Ia turneul final al C.M. 1990. 
Acasă, reprezentativa Angliei n-a 
mai pierdut de mal bine de 5 ani 
(ultima Înfrîngere fiind suferită 
de Insulari la 2 Iunie 1984. In 
fața U.R.S.S., 0—2), din 19 parti
de amicale șl oficiale cîștigtnd 12 
șl termlntnd la egalitate 7. In 
ultima vreme Insă așa numita 
„opacitate la nou" a tehnicianu
lui englez a mai primit un con- 
traargument.

ta lotul celor 20 de jucători 
convocati pentru „amicalul" cu 
Italia (jucat la 15 noiembrie, pe 
Wembley. meci trecut din păcate 
cu vederea din cauza atîtor 
partide decisive din preliminariile 
C.M. 1), selecționerul Robson l-a 
admis șl pe un anume David 
Platt, pe care mulți comentatori 
abia îl cunoșteau 1 tn primul 
rînd pentru că acum doar un an 
șl jumătate juca tn Divizia a 
IV-a la absolut necunoscuta 
Crewe Alexandra, la care ajun
sese tntruclt fusese dat afară 
fără menajamente de Ia Man
chester United 1 Platt a avut însă 
șansa de a ti apoi remarcat de 
tehnicienii lui Aston Villa, care 
l-au transformat din mijlocaș In 
Înaintaș șl nu unul obișnuit de 
vreme ce a marcat pentru noua 
sa formație 9 goluri In campio
natul tn curs, două dintre ele 
(„unul mai frumos ca altul" — 
s-a spus) Împotriva Iul Everton. 
Acest meci a fost de altfel mo
mentul In care David Platt (23 
de ani) a „sărit în ochii" lu! 
Bobby Robson, care n-a mal stat 
nici o clipă pe gîndurt. che- 
mtndu-1 la ordinele sale. „Știe — 
a argumentat el convocarea — 
să «Întoarcă» orice apărător, are 
simțul golului. E un fotbalist 
multilateral Insă șl, dacă va dori, 
va putea Juca și mijlocaș. Per
sonal cred că are mult din sto
fa Iul Brian Robson, cu care ar 
putea tace linie mediană tn e- 
chlpa Angliei ..."

Afirmații flatante la adresa 
unul necunoscut ? Poate. Dacă 
vin însă din partea cu! vin, a- 
tuncl nu e nici o Îndoială că. tn 
Italia, tn echipa Angliei, va Juca 
un ... al doilea Brian Robson 1 
Dacă nu cumva un nou golgeter 
al turneului final, care să-1 con
cureze pe Garry Lineker 1 (Rd. T.)

SCURT • PE SCURT
ceri, tn proba de dansuri con
duce cuplul sovietic Marina A- 
nisina — Ria Averbuk. urmat de 
perechea franceză Marina Morel 
— Gwendal Pelzerat, O Con
cursul de la Kobe (Japonia) s-a 
încheiat cu proba Individuală 
masculină, tn care victoria a re
venit sportivului sovietic Viktor 
Petrenko. Pe locurile următoare 
s-au clasat coechipierul său 
Aleksandr Fadeev șl canadianul 
Kurt Browning.
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