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In cupele europene la volei
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut Ioc, vineri. 1 
decembrie, ședința Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al
P.C.R.

La primul punct de pe ordi
nea de zi. Comitetul Politic 
Executiv a examinat și STABI
LIT MASURI CU PRIVIRE LA 
APLICAREA HOTARtRILOR 
CONGRESULUI AL XIV-LEA 
AL P.C.R.

In legătură cu aceste pro
bleme, a luat cuvântul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al partidului

Pe marginea orientărilor și 
indicațiilor cuprinse in euvin- 
tarea secretarului general al 
partidului in cadrul ședinței 
au luat euvintul tovarășii Ma
nea Mânescu. Constantin Dăs- 
căleseu Gheorghe Rădulescu, 
Elena Ceaușescu. Emi! Bobu, 
Constantin Olteănu, Ion Dincă, 
Lina Ciobanu, Barbu Petrescu, 
Ion Radu, Gheorghe Oprea, 
Iosif Szasz, Ludovic Fazekaș.

In unanimitate, Comitetul Po
litie Executiv a aprobat ideile, 
orientările și indicațiile cuprin
se in euvintarea secretarului 
general al partidului.

Membrii Comitetului Politic 
Executiv au adus, și eu acest 
prilej, un vibrant omagiu 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru eontributia sa esențială 
la elaborarea șl fundamentarea 
planurilor și programelor de 
dezvoltare socialistă a țării, la 
creșterea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al 
poporului, la afirmarea tot mai 
puternică a României in lume 
ca stat liber, independent și 
suveran.

Mulțumind pentru indicațiile 
deosebit de prețioase primite 
din partea secretarului general 
al partidului, in vederea mal 
bunei organizări a activității 
consacrate înfăptuirii neabătute 
a hotăririlor Congresului al 
XIV-Iea, membrii Comitetului 
Politie Executiv s-au angajat 
să facă totul, atit fiecare in 
domeniul său de activitate, cit 
și in Comitetul Politic Execu
tiv — ca organ colectiv — pen
tru a-și îndeplini eu întreaga 
răspundere, in spirit revoluțio
nar. importantele sarcini ee le 
revin în transpunerea exempla
ră în viață a Istoricelor docu
mente adoptate de marele fo
rum al comuniștilor români, a 
Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate șt înaintare a României 
spre comunism.

In continuare, A FOST ALES, 
IN UNANIMITATE, BIROUL 
PERMANENT AL COMITETU
LUI POLITIC EXECUTIV for
mat din tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, Gheorghe 
Rădulescu, Emil Bobu, Gheorghe 
Oprea, Ion Dincă.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a analizat, 
apoi, măsurile ce trebuie între
prinse pentru ÎNDEPLINIREA 
INTEGRALA A PLANULUI 
PE LUNA DECEMBRIE ȘI PE 
ÎNTREGUL AN 1989.

Pornind de la sarcinile deo
sebite prevăzute pentru această 
ultimă lună a anului. Comitetul 
Politie Executiv a cerut guver
nului, ministerelor, centralelor 
industriale și întreprinderilor să 
acționeze eu cea mai mare fer
mitate, mobilizind toate forțele, 
pentru înfăptuirea integrală a 
planului pe decembrie și pe în
tregul an. S-a indicat să se a- 
corde cea mai mare atenție fo
losirii depline a capacităților, a 
forței de muncă și a timpului 
de lucru, a tuturor resurselor 
de care dispune economia na
țională întăririi disciplinei teh
nologice și de plan, a ordinii 
și a spiritului de răspundere, 
in toate domeniile, în vederea 
realizării nivelurilor de pro
ducție stabilite In mod deose
bit, s-a insistat asupra necesi
tății infăptuirii in întregime a 
exportului, asigurindu-se execu
tarea, vămuirea și livrarea în
tregului fond de marfă prevă
zut in contracte.

In centrul preocupărilor va 
trebui să se situeze aplicarea 
fermă a programelor privind 
organizarea șl modernizarea 
proceselor de producție, ridica
rea calității produselor, reduce
rea consumurilor de materii 
prime, materiale și energie, în
cadrarea strictă in normele a- 
probate. creșterea mai accen
tuată a productivității și a efi
cientei economice.

S-a subliniat că îndeplinirea 
pianului pe luna decembrie și 
pe întregul an trebuie să stea, 
zi de zi, in atenția conducerilor 
ministerelor și unităților econo
mice, a organelor și organizați
ilor de partid, in vederea solu
ționării operative a problemelor 
de eare depinde realizarea tu
turor prevederilor de plan.

Apreciindu-se că sînt asigu
rate toate premisele pentru în
făptuirea integrală a planului. 
Comitetul Politic Executiv a 
exprimat convingerea că oame
nii muncii vor acționa, cu exi
gență și răspundere, pentru a 
încheia eu rezultate cit mai 
bune acest an, pentru trecerea 
eu succes la înfăptuirea obiec
tivelor prevăzute pentru 1990, 
ultimul an al actualului cinci
nal.

Comitetul Politic Executiv a § 
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0 NOUA RUNDA CU 6 FORMAȚII ROMANEȘTI
• La București și Baia 
Mare se contează pe suc
cese detașate • Cuplaj 
interesant în Sala Dinamo

Voleiul prilejuiește azi și 
mime iubitorilor de sport din 
București și Baia Mare capti
vante întîlniri cu 3 dintre e- 
jhipele participante în cupele 
europene : Dinamo (f) în C.C.E., 
Dinamo (m) în Cupa Cupelor 
și C.S.M. Minaur (m) în Cupa 
C.E.V. Acestea susțin prima 
manșă a dublelor confruntări 
din cadrul turului II, pe te
ren propriu, în fața unor ad
versare mai puțin cunoscute 
pe plan internațional, dar care 
pot, tocmai de aceea, să ofere 
surprize. Firește, în toate a- 
ceste întîlniri, echipele noastre 
pornesc favorite, ele avînd o- 
bligația să confirme pronosticu
rile 
mai 
rii 
Ioc

De real interes

și să-și asigure șanse cit 
mari în calculul califică- 
(meciurile-retur vor avea 
peste o săptămînă).

se bucură

—— PROGRAMUL ECHIPELOR NOASTRE -----------
Astăzi : DINAMO BUCUREȘTI — APERITIVOS MEDINA, fa 

C.C.E. (f) ; arbitri : K. Ducev (Bulgaria) șl Z. Moldoveanu 
(România). DINAMO BUCUREȘTI — ARIS SALONIC tn Cupa 
Cupelor (m) ; arbitri : H. Tuncay (Turcia) și V. Vrăjescu 
(România), SLAVIA PRAGA — RAPID BUCUREȘTI, tn Cupa 
C.E.V. (f) ; arbitru principal : R. Gukasian (U.R.S.S.). C.S.M. 
MINAUR BAIA MARE — TSV BERLINUL OCCIDENTAL, fa 
Cupa C.E.V. (m). arbitri : VI. Gheladze (U.R.S.S.) șl C. Marilțlu 
(România). AKADEMIK VARNA — UNIVERSITATEA C.F.R. 

CRAIOVA, tn Cupa C.E.V. (f) ; arbitru principal : K. Vseteska 
(Cehoslovacia).

Mîine : VARKAUDEN TAJMO (Finlanda) — STEAUA BUCU
REȘTI, în C.C.E. (m) ; arbitru principal t L, Franelșleo 
(U.R.S.S.). ? ;;

cuplajul de astăzi, din Sala Di
namo (de la ora 15), unde pu
blicul are posibilitatea să vadă 
la lucru pe campioanele țării, 
dinamovistele, în frunte cu 
Doina Dimofte, Cristina Pîrv, 
Alina Pralca, Georgeta Ene, 
Irina Velicu, Aiiila Cioroianu, 
Corina Rotar și Daniela Coșo- 
veanu (in fața campioanelor 
spaniole), precum și pe colegii 
lor de club Căta-Chițiga, Ro
tar, Dalacu, Pop, Rădulescu, 
Drăgușin, Mader și ceilalți în

confruntarea cu voleibaliștii 
greci de la Aris.

Ca de obicei, la Baia 
Mare va fi multă lume în sala 
„Dacia", alături de purtătorii 
culorilor lui C.S.M. Minaur, de 
la care se așteaptă o victorie 
detașată. Rezultate valoroase 
așteptăm, insă, cu toții și de 
la echipele care vor evolua în 
manșa întîi In deplasare: 
Steaua (m), Universitatea C.F.R. 
Craiova și Rapid București (f). 
Succes 1 (A. B.).

Mîine, etapa a 15-a în Divizia A de fotbal

MECIURI IMPORTANTE PENTRU CLASAMENT
f • Vor preda băcăuanii „lanterna roșie" ? • Victoria — in fața celei de-a opta— 
| victorii ? * Studenții craioveni primesc replica ambițioasei formații ploieștene • La 

AiiaIiiahvX a| Brașov, evoluează o spe- 
gs cialistă a jocurilor în de- 
| plasare, „Poli" Timișoara 
jg • ...Ca și la Constanța, 
| unde sosește „U" Cluj- 

Napoca • La Moreni, li- 
f derul păstrează prima șan- 
| să • F.C. Olt — F.C. Ar- 

geș, una dintre partidele 
| echilibrate ale zilei • La 
| Oradea se întrec două 
| productive linii de atac • 
> în „Regie", un tradițional 
| și atractiv derby bucureș- 
| tean.

CLASAMENTUL

k PARTIDELE Șl ARBITRII

că, deși, in general se asigură e-
rentabilitatea planificată, mai ’•
sint întreprinderi a căror si- , 
tuație economico-financiară se 
menține nesatisfăcătoare, ca nr- g u' 
mare a faptului că nu au fost Ș îs. 
aduse la îndeplinire, in totali- Ș 13. 
tate, măsurile prevăzute in șg !<• 
acest scop. g «•g IC. 
----------------------------------------------  g «. 

(Continuare in pag. a 4-a) S !*•

Dlnamo U 13 0 1 44- 4 24
Steaua 14 11 1 2 33- 8 23
Univ. Craiova 14 8 4 2 22- 8 20
Victoria 14 734 20-14 17
F.C. Inter 14 725 25-27 18
Petrolul 14 835 21-16 15
F.C. Bihor 14 707 31-24 14
F.C.M. Brașov 14 536 13-28 13
F.C. Farul 14 455 19-18 13
Sp. Stud. 14 527 15-18 12
Jiul 14 527 18-26 12
Flacăra 14 5 2 7 17-20 12
„U" Cluj-N. 14 356 13-25 11
Corvlnul 14 5 18 14-32 11
F.C. Olt 14 3 4 7 14-21 10
„Poli» Tim. 14 3 4 7 19-22 10
F.C. Argeș 14 4 18 10-19 9
S.C. Bacău 14 3 2 9 13-30 8

TREI ECHIPE ÎȘI DISPUTĂ 
TITLUL DE CAMPIOANĂ LA JUDO

La București, Alba Iulia și 
Făgăraș vor avea loc, azi și 
mîine, întrecerile ultimei eta
pe a Diviziei A de judo. 
.Capul de afiș" 11 deține me
dul Steaua — Dinamo Bucu
rești, derbyul campionatu
lui din acest an. Antrenorii 
celoe două formații, Gheorghe 
Hie și Ioan Petrof (Steaua), 
Iacob Codrea și Constantin 
Niculae (Dinamo), vor alinia — 
mai încape vorbă ! — cele mai 
bune garnituri. Cu toate în
cercările noastre n-am reu
șit să aflăm componența echi
pelor pentru acest mult aștep
tat med. Explicabil, dată 
fiind miza partidei respective. 
Oricum, se pare că nu vor 
lipsi Florin Băjenaru (cat. su- 
perușoară), Cristian Țifra 
(semiușoară), Iulian Rusu (se- 
mimijlode), Petre Anițoaie

(semigrea) și Marian Grozea 
(grea), de la Steaua, Dragoș 
Bolbose (superușoară), Zoltan 
Teszarl (semiușoară), Adrian 
Croiloru (mijlocie), Radu Ivan 
(semigrea) și Valentin Bazon 
(grea), de la Dinamo. Și, chiar 
dacă am ști cu exactitate for
mațiile pe care le vor alinia 
aceste cluburi, tot nu ne-am 
hazarda să dăm pronosticuri. 
Un singur argument in acest 
sens este, credem, suficient : 
anul trecut, după „calculul 
hirtiei", favorită era Di
namo, dar a cîștigat Steaua, 
devenind campioană.

Cum surprizele n-au lipsit 
de Ia nici o etapă, s-ar pu
tea ca o a treia echipă să 
„încurce ițele". Ne referim 
Ia ambițioasa și, deopotrivă, 
valoroasa formație Dlnamo 
Brașov, care a reușit și ea

performanța de a cîștiga toate 
cele ÎS partide pe care le-a 
susținut în această ediție.

Vor mai evolua în competi
ția din Capitală (Sala de 
jocuri de la Complexul sportiv 
„23 August", de la ora 9) 
Strungul Arad, Rapid Bucu
rești (au pierdut cîte un sin
gur meci) și A.S.A. Tg. Mureș.

La Alba Iulia vor concura : 
Petrochimistul Pitești, C.S.M. 
Borzești, Universitatea C.F.R. 
Cluj-Napoca, Rapid Sinteza 
și T.C.I. Oradea, Constructo
rul Alba Iulia, iar la Făgăraș : 
Politehnica Iași, Carpați Mîr- 
șa, Danubiana București, Con
structorul M. Ciuc, Oțelul 
Tîrgoviște, Viitorul C.P.L. 
Bistrița, Oțelul Pionierul Ga
lați, Independența Sibiu și 
Nitramonia Făgăraș.

Costin CHIRIAC

(Ploiești) și I. Toms
- PETROLUL 

(Brașov) și L Nleulitov
- „POLI- TIMISOARA 
(Arad) și M. Stefănoiu

SPORT CLUB - JIUL
(Ploiești) ; c. Corocan (Reșița) șt AI. Rotea 

(București)
VICTORIA - CORVINUL

stadionul Victoria din Complexul Dlnamo — 
Al. Mustățea (Pitești) ; Ad. Morolanu — "

(P. Neamț)
Craiova: UNIVERSITATEA

Ad. Porumboiu (Vaslui) ; R. Petrescu
(Focșani)

Bacău : 
FL Popescu

București :

Oradea : 
N. Dinescu

București :

- DINAMO
(Craiova) st L Vere»

- „U“ CLUJ-NAPOCA 
(Suceava) șl Gh. Vodă 

(P. Neamț)

Brașov: F.C.M.
P. Seceleanu (București) ; M. Axente 

(Tg. Jiu) 
Constanța : F.C. FARUL
L Coț (Ploiești) ; C. Gheorghe
Moreni: FLACĂRA
D. Buci uman (Timișoara) ; I. Velea 

(Sf. Gheorghe)
Scornicești : _F.C. OLT

M. Saiomlr
F.C. ARGEȘ 

(Cluj-Napoca) ; M. Ivăncescu (Brașov) șl 
ghel (Vaslui)

F.C. BIHOR - F.C. INTER
(Rm. Vtlcea) ; D. Ologeanu (Arad) șl 

(Suceava)
SPORTUL STUD. - STEAUA
— stadionul Sportul Studențesc —

L Igna (Timișoara) ; J. Grama (București) șt 
(Călărași)

Toate partidele vor începe la ora 13.

Al. Ren-

S. Urau

B. Cataros

T

ÎNTÎLNIRI ATRACTIVE LA HOCHEI
Ieri, in Divizia A de hochei 

s-an desfășurat primele me
ciuri din etapa a IX-a. Iată 
relatările de la cele 3 partide :

STEAUA — C.S.M. DU
NĂREA GALAȚI 7—4 (2—1.
3—2, 2—1). Neintimidați nici 
un moment de „firma" ad
versarilor. gălățenii au dat 
aseară, pe patinoarul „23 
August" din Capitală, o replică 
deosebit de consistentă campio
nilor. Dar, nu este mai puțin 
adevărat. Steaua a lăsat im
presia că nu joacă la „turația" 
maximă. Bucureștenii au 
deschis rapid scorul. în min. 
2, cînd o spectaculoasă șarjă 
în doi, Voican — Zs. Antal, por
nită din zona proprie este 
finalizată de ultimul. Dună 
numai două minute, Giiga Îm
pinge în plasă un puc respins 
de portarul Hanganu. Ia un 
șut al lui Daia. ridicînd scorul 
la 2—0. Oaspeții au și ei cî- 
teva bune ocazii de gol, dar 
rînd pe rînd Gherghișan (min. 
7), Cs. Csata și Dima (min. 10), 
Dinu (min. 12) nu reușesc să-l 
învingă pe porterul stelist 
Stanciu. tn min. 17, la o pasă a

lui Radu (D) in fata porții, 
Stanciu ratează intercepția și 
Șt. Zaharia, venit in viteză, 
reduce din handicap : 2—1. în 
repriza a doua, tn min. 25. la 
o neatenție tn apărare. un 
fundaș gălățean deviază in 
propria poartă un șut al Iul 
L Zaharia (3—1), pentru ca în 
continuare, pe fondul unui loc 
viu disputat, cu un ritm alert 
(de remarcat cursivitatea parti
dei. arbitrii Em. Both — D-trU 
Trandafir. Gh. Lupu avînd 
puține ocazii să întrerupă 
disputa), fazele de gol să se 
succeadă alternativ în cele 
două zone de atac. Dar tn 
min. 32 Hălăucă reușește să 
majoreze scorul: 4—1. în a- 
eelașl minut gălățenii au un 
contraatac de trei contra unul, 
însă ratează; incredibil, pentru 
ca în min. 35 Csata să finalize
ze o frumoasă acțiune per
sonală : 4—2. După două mi
nute, o pasă greșită a lui Dra- 
gomtr este interceptată de

Andi V1LARA

(Continuare in pag. 2—3)



G I AZI SI MllNE I
IN PRINCIPALELE COMPETIȚII INTERNE J

„FACTORII DE RIS 
DE ALARMĂ PENT

@ Dialog cu dr. Carmen DUMIîR

9 BASCHET 9 9 POLO 9

Voința Brașov — Olimpia București 
și Mobila C.S.Ș. Satu Mare — Comerțul 
Tîrgu Mureș sînt cele mai atractive me
ciuri ale etapei a X-a a Campionatului 
Național de baschet feminin, celelalte 
avînd favorite mai mult sau mai puțin 
certe, dar nefiind excluse nici surpri
zele. O curiozitate : toate cele patru for
mații bucureștene joacă în
spre dezamăgirea, desigur, a amatorilor 
de baschet din Capitală, care vor putea 
urmări, totuși, întîlniri 
de tineret.

Partidele etapei de
I.M.P.S. Salonta Crișul
dențesc București, Metalul C.S.Ș. Rîm- 
nicu Vîlcea — Rapid C.S.Ș. 5 
Voința Brașov — Olimpia 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
poea — Comerțul C.S.Ș. Sf.
Gaz Metan C.S.Ș. Mediaș
București, Mobila C.S.Ș. Satu Mare 
Comerțul Tg. Mureș.

deplasare.

din Divizia B —

miine: Metalul
— Sportul Stu-

București, 
București, 
Cluj-Na- 

Gheorghe, 
Voința

Clasamentul :
1. SPORTUL STUD.
2. „U“ Cluj-Napoca
3. Voința Brașov
4. Metalul Rm. Vîlcea
5. Voința București
6. Olimpia București

7. Comerțul St. Gheorghe
8. Metalul Salonta
9. Gaz Metan Mediaș

10. Rapid București
11. Comerțul Tg. Mureș
12. Mobila Satu Mare

UN

Cea de a 12-a etapă dublă din cam
pionatul de polo programează astăzi și 
mîine partide de interes. Astfel, în Capi
tală se dispută un derby de tradiție : 
Dinamo — Rapid, campioana primind 
deci replica întineritei garnituri giuleș- 
tene, care a reușit zilele trecute o „re
miză" cu Steaua, a doua clasată. A- 
ceasta din urmă se deplasează la Ora
dea, pentru o dublă întîlnire, cu Crișul, 
deschisă oricărui rezultat. La Timișoara, 
I.L.T. primește vizita formației clujene 
Voința, iar ia Arad Vagonul joacă 
Sportul Studențesc T.M.XJ.C.B.

dovenesc — Metalul Hunedoara, Minerul 
Vulcan — Eiectromureș Tg. Mureș, Voin
ța București — C.F.R. Cluj-Napoca 
la masculin ; seria a II-a : Voința Craio
va — Metrom Brașov, Olimpia Bucu
rești — Gloria București, Voința Ora
dea — Voința Odorhei, Rapid Bucu
rești — Dacia Ploiești, Dermagant Tg. 
Mureș — C.S.M. Reșița la feminin, Car- 
pați Sinaia — C.F.R. Iași, Olimpia Re
șița — Constructorul Galați, Tehnoutilaj 
Odorhei — Chimica Tîrnăveni, C.F.R. 
Constanța — Jiul Petrila, Metalul Ro
man — Voința Timișoara la masculin.

cu

Clasamentul la zi :
1. DINAMO Buc.
2. Steaua

Crișul Oradea 
Rapid București 
Voința Cluj-Napoca 
Sportul Studențesc 
I.L. Timișoara 
Vagonul Arad

3.
4.
5.
6.
7.
8.

22 22 0
22 18 1
20 13 1 

10 1
7 1
7 0
4 1
0 1

20 
22
20
22
20

O POPICE 9

44
37

291-167 
243-149 
203-159 27 
155-139 
162-213 
165-187 
188-237 
145-301

21
15
14
9
1

J.

După o scurtă întrerupere, astăzi se 
reiau jocurile celor două grupe valorice 
ale Diviziei A de popice (etapa a VIII-a) 
după următorul program : seria I : Pe
trolul Băicoi — U. T. Arad, Voința 
Ploiești — Eiectromureș Tg. Mureș, Voin
ța Galați — Voința Tg. Mureș, Hidro
mecanica Brașov — Laromet București, 
Voința Timișoara — Voința București 
la feminin, Minaur Baia Mare — Olim
pia București, UNIO Satu Mare — Glo
ria București, C.F.R. Expl. C.-lung Mol

Ultima etapă din turul campionatului 
feminin al primei divizii este progra
mată peste două săptămîni, astfel că 
miine, au loc doar partide din etapa a 
9-a a competiției masculine, din care 
însă două (Steaua — Universitatea C.F.R. 
Craiova 3—0 și Dinamo — C.S.M. Mi
naur Baia Mare 3—0) s-au jucat în de- 
vans, iar una (Elcond Dinamo Zalău — 
Rapid București) a fost amînată pentru 
22 decembrie. Așadar, în programul de 
mîine figurează meciurile : Tractorul
Brașov — Relontil Săvineșli, Viitorul 
Bacău — Electrotehnica Bistrița și Cal
culatorul București — C.S.M.U. Suceava, 
toate trei foarte importante pentru com
petitoare în perspectiva turneelor pe 
grupe valorice, în care rezultatele di
recte de acum vor conta. După parti
dele de miercuri ale cvartetului fruntaș, 
situația în partea superioară a clasa
mentului se prezintă astfel: 1. STEAIJA 
(neînvinsă) 16 p, 2. Dinamo 15 p, 3. Uni
versitatea C.F.R. 15 p, 4. C.S.M. Minaur 
13 p etc. După jocurile de mîine este de 
așteptat o strîngere a... rîndurilor. la 
subsolul clasamentului.

Dialogul nostru cu dr. Car
men Dumitru, directoarea 
Centrului de Medicină Spor
tivă, abordînd o temă mereu 
actuală, a debutat folosind un 
caz concret : un sportiv, un 
hocheist, s-a prezentat la unul 
din cabinetele Centrului, acu- 
zînd o dereglare supărătoare 
in procesul de refacere după 
efort ; și nu după un meci, 
care presupune un anumit 
grad de solicitare, ci chiar 
după un simplu antrenament.

O analiză mai la... obiect a 
evidențiat faptul că cel în 
cauză ignorase, în ultima vre
me, programul zilnic de odih
nă. „Era firesc — face subli
nierea dr. Carmen Dumitru — 
ca neglijarea regimului dc odih
nă să aducă cu sine o scădere 
a potențialului fizic și chiar psi
hic, o refacere mai lentă a or
ganismului după efort".

Pornind de la această con
statare, am solicitat interlo
cutoarei noastre să ne preci
zeze cite ore de odihnă sînt 
necesare, zilnic, unui sportiv 
care vizează performanța. „Zece 
din 24, în regim de noapte. 
Dar, nota bene : începînd de 
la orele 21—22 și nu după 
miezul nopții, cum procedează 
unii sportivi. în plus, după-a- 
miezile intre 1—2 ore. Ori
ce rabat de la acest pro
gram, absolut necesar de o- 
dihnă, de somn activ modific i 
potențialul fizic și psihic al 

unui sportiv, determină căderi 
de formă. De pildă, o noapte
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Reportaj de sezon

HSC" PE...zz
Școala nr. 120 din Capitală 

este, pentru reporterul sportiv, 
un „subiect de formula 1“, Iri 
primul rind, directoarea, Maria 
Vasiliu : profesoară de educa
ție fizică ! (a absolvit I.E.F.S.-ul 
in urmă cu 25 de ani, a fost 
repartizată aici, la școala dată 
in folosință chiar in acea 
toamnă). Apoi, numele a- 
sociației 
(Casa 
ghezi", 
la nr. 
stradă, 
cine a 
gică in această unitate de in- 
vățămint : Ivan Patzaichin 
și Tom a Simionov, campioni 
olimpici și mondiali la canoe 
dublu; ca să dăm doar două 
exemple de foști mari perfor
meri, care au lucrat cu elevii 
pe frumoasele terenuri de

Mai 
anilor, 

„legitimați" la

chiar in 
Apoi, numele 

sportive : Mărțișor 
memoriale „Tudor Ar
se află la nr. 26, școala 
39. Sigur, pe aceeași 

Mărțișor). Pe urmă, 
făcut practică pedago-

sport ale acestei școli, 
departe : de-a lungul 
printre elevii "

S. Mărțișor s-au numărat 
Neagu Dragoș (în vară, la 
Bled, vicecampion mondial la 
canotaj), Genoveva Marina- 
che (acum la lotul olimpic de 
caiac), Dan Păltinișan (cind- 
va in reprezentativa de fotbal 
a țării).

Invățînd, cum spuneam, la 
școala ce se află pe strada 
Mărțișor, copiii sini mai me
reu în grădina Casei memo
riale „Tudor Arghezi". „Vila" 
lui Zdreanță, cel cu ochii de 
faianță, se mai păstrează. Se 
păstrează și un manuscris din 
care elevii-sportivi au copiat 
un vers, au reținut o povață, 
un adevăr : „Unde sapă sapa 
locul / Sare din pămînt noro
cul". La baza frumoaselor 
succese sportive au stat, vrem 
să spunem, strădania, munca,

A.

„norocul" ce însoțește, de obi
cei, pe învingători venind ceva 
mai la 
ore de 
la volei 
torul 4 
cupe 
Dumitrașcu, 
drian Haulescu, Elena Alexan
dru, sînt doar citeva nume de 
elevi premianți la școală și pe 
terenurile de sport, parte din
tre ei 
Steaua, 
unități 
predă 
fotbalul

Școala nr. 120 
cartierul 
niței, pe vechiul Deal al Pis
cului, 
stație 
mod, 
„Pisc",
trie subteran, la 

bosita bandă cu scări nesfir- 
șite te transportă 
tr-o clipă. Ca să 
pe alte „piscuri", 
sportului școlar, 
mai trebuie ceva, 
ambiție, curaj, dar 
„ghizi" cu îndelungată 
rlență pedagogică, 
aici la „120“ : profesoarele de 
educație fizică Maria Vasiliu 
(directoarea școlii) și Mariana 
Cristea, invățătoarele Mariana 
Joițoiu (directoare-adjunctă), 
Ileana Cătină, Rita Craina, 
mereu — la orele de sport — 
cu elevii pe terenurile 
handbal, baschet, volei, 
bal ale școlii. Chiar dacă 
fără, pe Mărțișor, nu-i 
mărțișor, ci vremuiește !

urmă, după trudnicele 
antrenament. Așadar, 
fete, locul 1 pe Sec- 
in cadrul diferitelor 
omagiale ; Nicoleta 

Octavian și A-

DEALUL PISCULUI

SABRERUL ADRIAN ALBEA Șl FLORETISTUL ANDREI SAVEANU

Intre

s- a

GABRI
AU CUCERIT TITLURILE DE CAMPIONI

Șoimii IMUC• In întrecerea echipelor s-au impus
București (la sabie) și CS Satu Mare (Ia floretă băieți)

Al JUNIORILOR I
în

legitimați la C.S.Ș. 
C.S.Ș. nr. 190 și la alte 
sportive in care se 
gimnastica, hanbalul, 

: adică performanța, 
se află in 

bucureștean Olte-

acum sfredelit, înnoit cu 
de metrou. Sigur, co- 
rapid; ca să ajungi in 

, poți folosi trenul elec- 
ieșire neo-

in virf, in- 
ajungi, insă, 
pe cele ale 

bunăoară, 
Și silință, 

și niște 
expe- 

precum

de 
faț

a
de

Ultimul act al sezonului 
competițional intern de scrimă 
are drept protagoniști pe re
prezentanții schimbului de 
mîine, juniorii I, cei care își 
dispută, în cadrul Daciadei, ti
tlurile de campioni ai probe
lor individuale, precum și ul
tima etapă din cadrul Campio
natului Republican pe echipe.

în primele două zile ale con
cursului, joi și vineri, s-au a- 
flat pe planșele sălii Floreas
ca din Capitală floretiștii și 
sabrerii. întrecerea indivi
duală a sabrerilor, din cadrul 
acestei etape, a II-a, s-a în
cheiat cu victoria sportivului 
de la Progresul, Cristian Ion, 
învingător în fața lui Cos- 
min Guță (Voința Slobozia), 
dar disputa celor care a- 
veau să se întîlnească pentru 
stabilirea locurilor pe po
dium a avut o cu totul altă 
configurație decît cea a fina
lei din etapa a II-a, în finală 
calificindu-se cei cu cel mai 
bun punctaj, după ambele e- 
tape. D-ale regulamentului ! 
Astfel, învingătorul celei de-a 
doua etape, Cristian Ion, a 
fost eliminat în primul a- 
salt al finalei, în timp ce în
vinsul său din etapa a doua, 
Adrian Aidea (Tînărul Trac
torist Brașov), și-a adjudecat

de 8 din 
sabreri- 
(Voința 

(Progre- 
Vinlilă 
Dobrin 
Adrian

Vasile TOFAN

SIMBÂTĂ

Corvi- 
A) ;

rls Salonic (Cupa Cupelor, 
mase.).

10 : Rapid — 
(ambele me- 
a n-a valori-
Dinamo, ora

Aperitlvos
(C.C.E.,

A-

hochei. Patinoarul 
August", ora 17 : Steaua 
C.S.M. Dunărea Galați (Div. 
A).

JUDO. Sala de jocuri de la 
Complexul sportiv „23 Au
gust", ora 9.15 meciuri din 
Divizia A.

POLO. Bazinul Floreasca. 
ora 17 : Dinamo — Rapid 
(Div. A).

POPICE. Arena Voința, de 
la ora io : Voința — C.F.R. 
Cluj-Napoca (seria i valorică, 
masculin) ; Arena Olimpia, 
de la ora 10 : Olimpia — 
Gloria București ; Arena Ra
pid, de la ora ‘ ‘ ~
Dacia Ploiești 
ciurl din seria 
că, feminin).

VOLEI. Sala 
15 : Dinamo — 
Medina — Spania 
tem.), ora 17 : Dinamo

Me- 
Me- 
Div.
Me- 
Sta-

DUMiNICA
BASCHET, Sala Agrono

mia, de la ora 9 : Sportul 
Studențesc II — Rapid C.S.Ș. 
1 Oradea (B, I), Sportul Stu
dențesc — c.S.U. Torentul 
C.S.Ș. Galați (B. m) ; Sala 
Construcția I.C.E.D., ora 3,30: 
U.R.B.I.S. — Politehnica 
C.S.Ș. Unirea Iași (B, m).--------- . victo., FOTBAL, Stadionul 
ria (din Complexul sportiv 
Dinamo) : Victoria — ~ 
nul Hunedoara (Div. n, , 
Stadionul sportul Studențesc : 
Sportul Studențesc — steaua 
(Div. A) — meciurile încep 
la ora 13 ; Stadionul Autobu
zul : Autobuzul — Minerul 
Motru (Div. B) ; stadionul 
Mecanică Fină : Mecanică 
Fină — Metalul Mija (Div. 
B) ; Stadionul Sportul „39 
Decembrie" : Sportul „30 De-

cembrie" — Gaz Metan 
dlaș (Div. B) ; Stadionul 
cos : Meeos — 
C) ; Stadionul 
con — Metalul 
dionul IUPS :
— Tehnometal . , ,
dionul Danubiana : Danubia
na — F.C.M. Victoria Giur
giu (Div. C) : Stadionul Mo
toare Diesel : Progresul
IMUC — Automatica (Div. 
C) ; Stadionul viscolii : vise 
COfil — C.F.R. B.T.A. (Div. 
C). Toate meciurile încep la 
ora 11.

POLO.
ora 11 :
(Div. Ai.

VOLEI.
ora 9.30 : ---------------
C.SJVLU. Suceava (A, m), E- 
lectroniea — Brainconf Brăila 

Sala Electra, de la 
Electromagnetica

ASTC (Mecon ;
(Div. C) ;
IUPS Chitila 

(Div. C) ; Sta-

Bazinul Floreasca. 
Dinamo — Rapid
Sala Olimpia, de la 

Calculatorul —

(B, f) ;
ora 9,30 : _ . ,
— C.S.M. Caransebeș_(B, m), 
Electra 
(B, m), Confecția 
tui Constanța (13, f) ; 
Construcția T.C.E.D..
Iași (B m).

Metalul Tîrgoviște 
Comer- 

Sala 
_ _______ ora 10 :
Nicolina Politehnica

1

titlul de campion al Daciadei 
1989, elevul antrenorului G. 
Duția impunîndu-se cu di
ficultate (numai în prelun
giri), dar dovedindu-se un 
bun luptător, stăpîn pe sine 
in momentele-limită.

Rezultatele finalei 
proba individuală a 
lor : Virgil Bolohan 
Slob.) — Cristian Ion 
sul Buc.) 10—7, Radu 
(CTAS) — Lucian 
(Șoimii IMUC) 10—8,
Aidea (Tînărul Tractorist Bv.)
— Cristian Ripeanu (Șoimii 
IMUC) 11—9, Cristian Dina 
(Progresul Buc.) — Szilard 
Szarkadi (Dinamo) 12—11 ; 
Vinliiă — Bolohan 11—9, Aidea
— Dina 11—9 ; pt. loc.
3—4 : Dina — Bolohan 12—10 ; 
pt. loc. 1—2 ; Aidea 
lă 12—10.

Așa 
dublu 
neret 
Kuki, 
prezentativ, 
duală a floretiștilor s-a înche
iat cu o ierarhizare firească, in 
ultimul act al probei, 
nara de 8, calificîndu-se 
tr-adevăr 
scrimeri ai acestei 
nu intîmplător pe 
4 locuri s-au clasat 
au 
venilă 
caniada 
București, 
toritate 
(Steaua),

Vinti-

fostul 
de ti-
Petru

cum ne spunea 
campion mondial 
al floretiștilor, 
antrenor al lotului re- 

disputa indivi-

fi- 
în- 

cei mai buni tineri 
arme și 
primele 

cei care 
reprezentat floreta ju- 

româneascâ la Bal
din toamnă, de la 

S-a impus cu au- 
Andrei Săveanu 

intrat mai de mult 
în vederile selecționerilor 
tului reprezentativ, ceea 
a fost vizibil și în plusul de 
experiență cu care a trecut cu 
succes peste momentele mai 
dificile. Pe celelalte locuri ale 
podiumului, doi foarte tineri 
florctiști. Ionaș (C. S. Satu 
Mare, 16 ani) și Dragomirescu 
(Petrolul Ploiești, 15 ani). De 
altfel, media de vîrstă a aces
tei finale a juniorilor I a fost, 
de fapt, caracteristică juniori
lor II...

lo- 
ce

Rezultatele înregistrate 
finala de 8 a probei indivi
duale de floretă băieți : Șan- 
dor Ionaș (C. S. Satu Mare)
— Cătălin Spătaru (CTAS) 
10—7, Marian Radulescu (IEFS)
— Adrian Grieger (Crișul Or.) 
10—6, Justinian Dragomirescu 
(Petrolul Pl.) — Aldrin Toth 
(Metalul Bistrița) 10—3, Andrei 
Săveanu (Steaua) — George 
Ifie (CTAS) 10—2 ; Ionaș — 
Rădulescu 10—5, Săveanu — 
Dragomirescu 10—4 ; pt loc. 4 : 
Dragomirescu — Rădulescu 
10—6 ; pt. loc. 1—2 : Săveanu
— Ionaș 10—5.

Dacă în proba individuală a 
sabrerilor, elevii antrenoru
lui Gh. Birdan, de la Șoimii 
IMUC București, n-au reușit 
să se impună pînă în final, deși 
dominaseră prima etapă, ei 
s-au revanșat în întrecerile 
prilejuite de ultima etapă a 
Campionatului Republican pe 
echipe, ciștigînd fără dubii 
toate cele trei întilniri și în
cheind pe primul loc, o dată cu 
dobîndirea titlului de 
pioană.
(B. Gheorghe, L. Dobrin, 
Ripeanu, G. și A. Bacău) 
dovedit mai omogenă < 
celelalte competitoare 
s-au bazat, de regulă, pe 
unul sau doi trăgători. în 
pută echipelor de floretă, 
Petrolul pornea favorită, 
Satu Mare a infirmat calculul 
hîrtiei, elevii antrenoarei Eva 
Lengyel (S. Ionaș, A. Bogdan, 
1. Csordas, Z. Varga. E. Er
dos) cîștigînd net toate 
meciurile.

Clasamentele întrecerilor pe 
echipe : SABIE — 1. Șoimii
IMUC (9—6 cu T. Tr. Bv. 9—7 
cu Progresul, 9—2 cu CTAS) 
6 p, 2. Tînărul Tractorist Bv. 
(9—6 Progresul, 9—7 CTAS) 4 p, 
3. CTAS (9—7 
Progresul Buc. 
BAlEJI — 1. 
(9—5 Petrolul, 
C.S.S.) ‘ 
CTAS,
CTAS
c.s.ș.

5 Centrul de perfecționare 
a cadrelor din C.N.S.F.S., 
împreună cil Consiliul mu
nicipal pentru educație fi
zică și sport, sub auspiciile 
Universității cultural-știin-

: titlului de cam-
Echipa Șoimii IMUC

- “ ' ' i, C.
s-a 

decît 
care 
cite 
dis- 
deși 
C. S.

Progresul) 2 p. 4. 
0 p. ; FLORETA 
C. S. Satu Mare 
9—7 CTAS. 9—1 
Petrolul PI. (9—3

3.
4.

6 p, 2.
9-6 C.S.S.) 4 p, 
(9-5 C.S.Ș.) 2 p,

Ploiești 0 p.

Paul SLÂVESCU

țifice, organizează luni 4 
decembrie, în sala Dalles, 
la orele 12,30, o dezbatere 
cu tema : „Strechingul — 
metodă nouă a dezvoltării 
mobilității". Prezintă : prof. 
Eugen Ignat.
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2—4, Jici 
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7 P (12), 
Ghindă 6, 
6 p (12) 
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cu 4.5 p 
(12). Mai 
două run



SERIOS SEMNAL
3E PERFORMER...
Centrului de Medicină Sportivă

ieșire 
Sigur, 
trictă, 
le ale 
vîrstă, 
it tic
na pe 
rturile 

efort

Cen- 
*a pa- 
sfiesc 

nici 
r. Ba, 
lestulă 
?ache- 

„Ne 
Icstulc 

aces- 
sănă- 
spor- 

drept,
i gîn- 
; atlc- 
au au 
i, dar 
ai ales

fu- 
stării 

e pen
are 
ins 
oi
ui ne- 
1 con- 
ile no- 
și în 

ui or- 
risc cu
ii gra- 
naiice.

exa-

e- 
în 
dc

■

:it

CIU

gercază de fel, relevînd faptul 
că fumatul este principalul vi
novat al cancerului, localizat 
cu predilecție în diverse seg
mente ale aparatului respi
rator”.

Și, firesc, evocînd trista de
prindere a fumatului, ajungem 
și la un alt factor de risc, cel 
care vizează consumul de al
cool. „Și în acest caz 
gistrăm unele progrese; 
pildă, vizavi do caiaciști 
canoiști, a 
regulă din 
treptat, au 
consecințele 
tei practici 
în discuție 
time de cele mai multe ori alo 

unor suporteri. In simpatia 
lor pentru idolii ce și i-au creat 
în cel mai îndrăgit dintre spor
turi, aceștia înțeleg să-1 răs
plătească invitîndu-i, chipurile, 
ia un... pahar de vorbă. Se 
înțelege că invitația are un cu 
totul alt conținut..."

Dr. Carmen Dumitru ține să 
releve și faptul că în spriji
nul vieții raționale se înscrie 
și „deprinderea de a face zil
nic mișcare, cîtc o jumătate 
de oră cel puțin, dimineața, 
prin exerciții dc gimnastică și 
scara, înainte de culcare, sub 
forma unor scurte plimbări în 
jurul lbcuinței. O asemenea 
deprindere cotidiană are efec
te fizice și psihice benefice 
pentru orice sportiv, indiferent 
de disciplina căreia i s-a con
sacrat**. Și încă un detaliu pe 
care interlocutoarea noastră 
roagă să fie consemnat : „Toți 
marii noștri campioni, în frun
te cu atletele și canotoarele, 
reprezintă adevărate modele de 
viață rațională. în aceasta re
zidă și reușitele, succesele lor, 
alături de talent, seriozitate și 
răspundere în pregătire, în ma
niera cu care caută să abor
deze fiecare concurs”.

Concluzia se desprinde aproa
pe de *la sine : neglijarea re
gimului de odihnă, practica 
fumatului și a consumului de 
alcool, chiar ocazional, se con
stituie in tot atîția factori de 
risc cu efecte, cu influențe I 
negative pentru viața și acti
vitatea unui sportiv.

Divizia etapa a 15-a

MARATONUL PRIMULUI EȘALON
IȘI MENflNE COTA DE INTERES

ÎNAINTEA liniei de sosire 
IN TURUL DIVIZIEI B

înre- 
de 
Și 

celor proveniți dc 
zona Deltei, care, 
ajuns să înțeleagă 
nedorite ale aces- 
dăunătoarc. Ramin 
unii fotbaliști vie-
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Se apropie finalul acestui 
excelent sezon al fotbalului 
nostru, dominat de splendida 
calificare a echipei naționale 
la turneul final al Campiona
tului Mondial. Dar meciul cu 
Danemarca a rămas... în urmă. 
Acum, divizionarele A, jucă
torii și antrenorii sint preocu
pați de încheierea turului a- 
ceslui campionat, plin de so
licitări, cu meciuri duminică — 
miercuri — duminică, 
se mai adaugă 
înghețate, cu 
padă, frigul 
Un campionat 
rezultatele din 
îi încălzește 
torii fotbalului, 
genul celor 
versitatea Craiova nu se 
uită repede și oamenii fac cal
cule pentru că mai e de jucat.

Duminică sc dispută o nouă 
etapă, a 15-a, care programea
ză partide interesante, cu im
plicații Ia cei doi „poli” ai cla-j 
samentului, și cine știe de 
unde mai sare... iepurele. ’ 

Liderul joacă la Moreni, 
Steaua, în „Regie”, cu Sportul 
studențesc (surclasată la Si
biu) și dialogul fruntașelor,; 
fie el și de la distanță, rămî-; 
ne atractiv. Vorbind de frun-1 
tașe, alte două, Victoria .și U-. 
niversilatea Craiova, sint favo-i 
rite,. jucînd acasă, cu Cor- 
vinul și, respectiv. Petrolul, 
dar, să nu uităm, craiovenii 
au făcut egal, pe teren pro-: 
priu, cu F. C. Inter, Înaintea 
victoriei de la București cu 
Steaua. Brașovul, după punc
tul de la Ploiești, așteaptă cu 
alt moral jocul cu „Poli”, dar 
timișorenii au cîștigat la Ba
cău, (n-am uitat nici de vic
toria de la Cluj-Napoca), evo- 
luînd mai bine în deplasare.

la care 
și terenurile 

straturi de ză- 
pătrunzător. 

însă care, prin 
ultimele etape, 
serios pe iubi- 

Surprize de
oferite de Uni- 

Craiova nu

Meci promițător și la Constan
ța, cu F. C. Farul, pe o bună 
linie... de plutire, interesant și 
cel de la Scornicești, acum 
cînd F. C. Olt a pierdut te
ren în ultimele jocuri și cînd 
F. C. Argeș a crescut serios 
cu punctele agonisite. La Ba
cău, echipa gazdă trece prin 
momente dificile, a ajuns în 
postura de „lanternă” și speră 
să mai îndrepte ceva în jocul 
cu Jiul. Altfel. ..

In sfirșit, mai e meciul de 
la Oradea, cu ' " ’ ,
F. C. Bihor și F. C. Inter, că
rora le plac golurile, cu atacuri 
eficiente, dar și cu apărări pe- 
netrabile.

în fotbal se lntîmplă atî- 
tea surprize. Am vrea însă 
ca surpriza cea mai frumoasă 
s-o constituie 
rilor, chiar și 
solicitant, cu 
cum spuneam.

Deci, meciuri de bună va
loare și disputate intr-o at
mosferă de sportivitate. (AL. C.)

două echipe,

calitatca jocu- 
în acest final 
terenuri grele,

Penultima etapă a turului 
campionatului Diviziei B progra
mează mîine multe partide im
portante. In seria I reține aten
ția meciul de la Rm. Sărat, din
tre echipa locală Olimpia și li
dera lasamentului, F.C.M. Pro
gresul Brăila, ultima cu dorința 
de a-și consolida poziția. Ocu
panta locului 2, Oțelul Galați, 
se deplasează la Botoșani, avînd 
de susținut un meci ce se a- 
nunță echilibrat. Pentru „zona 
fierbinte” de notat sint jocurile: 
Șiretul Pașcani — Poiana Cim- 
plna, Viitorul Vaslui — Aripile 
Victoria Bacău șl Ceahlăul P. 
Neamț — Prahova C.S.U. Plo
iești. tn seria a H-a, cu privire 
la primele două clasate. Rapid 
București se deplasează la Cra
iova, unde Intîlnește pe Con
structorul, iar Pandurii Tg. Jiu 
primește vizita echipei I.M.A.S.A, 
Sf. Gheorghe. La „periferie”, 
meciurile tari sint : Mecanică 
Fină — Metalul Mija, Tractorul 
Brașov — Metalurgistul Slatina 
șl Sportul „30 Decembrie” — 
Gaz Metan Mediaș. în sfirșit, tn 
seria a m-a, meciul zilei se dis
pută la Cluj-Napoca, Intre Steaua 
C.F.R. și revelația sezonului de 
toamnă, Gloria Bistrița, fruntașa 
seriei. Alte meciuri de prlm- 
plan : Electromureș Tg. Mureș 
— Chimica Tîrnăveni, Gloria Re
șița — Metalul Bocșa șl Mure
șul Explorări Deva — A.S.A. Tg. 
Mureș.

SERIA I : C.S.M. Suceava — 
Steaua Mlzil : BI. Lăzărescu
(București), Foresta Fălticeni — 
Politehnica Iași : V. Alexandru 
(București), C.S. Botoșani — 
Oțelul Galați : M. Popescu (Cra
iova), Șiretul Pașcani — poiana 
Clmplna : V. Angheloiu (Bucu
rești), Viitorul Vaslui — Aripile 
Victoria Bacău : V. Ilie (Bucu
rești), Gloria Buzău — C.F.R.

Pașcanl : G. Cseb (Tg. Mureș), 
Olimpia Rm. Sărat — F.C.M. 
progresul Brăila : i. Năltan (Pre
deal), Unirea Slobozia — Uni
rea Focșani : A. Radu (Bucu
rești), Ceahlăul P. Neamț — 
Prahova C.S.U. Ploiești : D. Cio
lan (Pitești).

SERIA A Il-a : Pandurii Tg.
Jiu — LM.A.S.A. Sf. Gheorghe :
D. Catrinescu (Ploiești), Autobu
zul București — Minerul Motru:
E. Munteanu (Deva), Chimia Rm. 
Vîlcea — F.C.M. caracal : o. 
Ștreng (Oradea), Mecanică Fină 
București — Metalul Mija : L. 
VorOs (Reșița), A.S. Drobeta Tr. 
Severin — I.C.I.M. Brașov : M. 
Dragu (Galați), Constructorul 
T.C.I. Craiova — Rapid Bucu
rești : V. Titorov (Plopeni), 
Tractorul Brașov — Metalurgis
tul Slatina : I. Ghergheli (Baia

’Mare), Sportul „30 Decembrie”
— Gaz Metan Mediaș : N. Bițin 
(Salonta), Unirea Alba Iulia —
— — p. Buhalău
(Salonta), Unirea
C.S. Tirgoviște : 
(Gh. Gh.-Dej).

SERIA A IlI-a : 
Cluj-Napoca — C-------
K. Mușat (București), 

Z-'-.i — Strungul 
Constantinescu

: Steaua C.F.R. 
Gloria Bistrița :

,------ someșul
Satu Mare — strungul Arad : 
M. Constantinescu (București), 
A.S.A. Progresul Timișoara — 
U.T. Arad : I. Roșu (Tg. Neamț), 
Electromureș Tg. Mureș — Chi
mica TirnăvcnJ : p. Cadar (Bra
șov), Gloria Reșița,., — Metalul 
Bocșa : M, Bădicj (Caracal), 
Mureșul Explorări Deva : — 
A.S.A. Tg. Mureș : M. NIcUlescu 
(București), F.p. Maramureș 
Baia Mare -+’,e.‘S.M*. Reșița : 1. 
Măceșeanu (Fillați); C.S.M.' Va
gonul Arad -L C.F.R. Timișoara: 
Al. Crăciun (București), Armă
tura Zalău — Olimpia I.U.M. 
Satu Mare : Gh. Toth (Aiud).

Toate partidele vor începe t> 
ora II.

NOV

Tiberiu STAMA

HOCHEI
i Urmare din vao. 1)

Dinu care nu mal poate _ 
oprit : 4—3. Steliștii revin însă 
rapid și urcă scorul la 7—3 
prin Burada (min. 40). Dra- 
gomir (min. 47) și Popescu 
(min, 48). Ultimul gol el 
partidei este înscris de gălă- 
țeanul Radu, în min. 54. Pe
nalizări : 4 + 4.

fi

PROGRESUL M. CIUC — SPORT 
CLUB M. CIUC 6—6 (0—2, 3—2, 
3—2). Meciul a constituit un fel 
de antrenament doar pină in 
min. 24, cind au condus cu 4—0. 
Tinerii hochelștl de la Progresul 
au replicat curajos egalînd in 
min. 46 1 Și. după ce au fost 
conduși cu două goluri, ed au 
reușit din nou egalarea, cu 15 
secunde înainte de final. Marca
tori : Gyorgycze, Augustin, Bor- 
bath, L. Nagy, Todor și Gali, 
respectiv' Gereb 3. Bedii. Maxim 
și B. Nagy. Penalizări 0+2. Ar- 
*■“"■ ‘ ‘ Balint — T, Szabo, A. 

(Vaier PAȘCANU, co-
bitri : A. 
Lengyel, 
resp.)

C.S.M. 
GHEM _ 
1—1, 1—4). Meci 
pină în final. Marcatori 
ze 2, Csikl, respectiv 
Solyom și Caval, 
zări : 13+25. Arbitri :
nache — C. Săndulescu. 
dor (Bela MALNASI,

VIITORUL GHEOR-
DINAMO 3—5

Viu l
i (1—0, 
disputat, 

Bec- 
Eros 3, 
Penali- 
N. E- 
Cs. Fo- 
coresp.)

I
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I
I
I
I
I
I
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CAMPIONATUL SPERANȚELOR
în etapa a 10-a a fost lider 

Dinamo, în a 11-a pe primul 
loc a trecut Universitatea Cra
iova, care a cedat, la rîndul ei 
locul — după înfrîngerea de la 
Pitești — tinerilor jucători de 
la Steaua. Acum, după două 
victorii consecutive (1—0 la 
Oradea și 5—0 cu F. C. Olt pe 
teren propriu), pe primul loca 
revenit Dinamo. Dar disputa 
pentru întîietate e departe de 
a fi tranșată și e bine că mai 
multe echipe participă la ea, 
tocmai pentru că numai me
ciurile echilibrate, pasionan
te, încheiate cu rezultate 
strînse „călesc” cu adevărat 
talentele. Cele care MÎINE 
vor prelua ștafeta divizionari
lor A de astăzi.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 14 11 1 2 33- 9 23?. F.C. inter 14 10 1 3 28-13 213. Univ. Craiova 13 10 0 3 38-10 204. Steaua 13 9 2 2 29-12 205. Flacăra 14 9 2 3 26-13 206. F.C. Argeș 14 7 2 5 24-17 167. Victoria 14 7 3 4 26-17 178. F.C. Farul 14 6 2 6 39-26 149. F.C. Olt 14 6 2 6 17-27 1410. F.C.M. Brasov 14 5 2 7 16-17 1211. F.C. Bihor 14 6 0 8 14-22 1212. Jiu] 14 6 0 8 19-28 1213. Corvinul 14 5 1 8 23-21 1114. Sportul Stud. 14 5 1 8 20-30 1115. Petrolul 14 5 1 8 21-32 1116. S.C. Bacău 14 5 1 8 14-31 1117. „Poli* Tim. 14 1 1 12 9-39 318. „U« Cluj-Np. 14 • 2 12 14-46 2• Partidele „U“ Cluj,Napoca 

Victoria șl „Poli” Timișoara 
Victoria s-au încheiat cu 
cesul bucureștenilor : 5—0
respectiv. 3—0.

suc- 
Si.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 1 DE
CEMBRIE 1989

EXTRAGEREA I : 47 11 15 60 
70 35 90 43 64.

EXTRAGEREA A Il-a : 36 62 
78 57 6 14 18 33 68.

FOND DE CÎȘTIGURI : 
628.892 lei.

• TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA PRONOEXPRES de mîine, 
duminică, 3 decembrie, va avea 
loc în București, în sala clubu
lui -din str. Doamnei nr. 2, înce-

pînd de la ora 16,30. Operațiu
nile de tragere vor fi radiodifu
zate pe programul I, la ora 
:7,30 ; numerele extrase vor fi 
transmise și în reluare, la ora 
22,30 (după emisiunea „Panora
mic Sportiv”, o dată cu rezulta
tele concursului PRONOSPORT 
din aceeași zi), precum și luni, 
la ora 8,55. Tragerea fiind, ca 
de obicei, publică, sint invitați 
să participe toți cel interesați.
• ASTAZI, simbătă, 2 decem

brie, este ULTIMA ZI nu nu
mai pentru jucarea numerelor 
favorite ta TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA PRONOEXPRES, ci și 
pentru exprimarea opțiunilor la 
interesantul concurs PRONO
SPORT al săptămînli care se 
încheie. Recomandăm, pe cit 
posibil, a se evita aglomerația 
care se creează in ultimele ore 
dinaintea închiderii vinzării I

glezna tn ghips, Butu- cestul handicap. Fla- 
fei și Dragnca pentru căra a jucat bine, ob- 
cumul de cartonașe țlnînd pină la urmă 
galbene, tn ciuda a- victoria. (Gh. NRT.)a-

e ATITUDINE REALISTA, echilibrată, lucidă, 
așa cum mai menționam, in tabăra ploieșteană 
după egalul cu F.C.M. Brașov. O probă, spusele 
------ -------------------- ----- - itadu : „Am învățat 

această lecție. Ml-am 
au sesizat erorile au 
reluăm șirul compor- 
lnteresantă observație 
Drăgușin, prezent la

președintelui Petrolului, I. 
ce trebuia să Învățăm din 
dat seama că primii care 
fost jucătorii. Sper să ne 
țărilor fructuoase”. • O 
a antrenorului federal C. _ „_____ __
partidă : „Venisem să-1 urmăresc pe virful de 
atac Catinca, autorul unor frumoase prestații. 
Sper să se refacă și să-1 vedem la lucru. Ml-a 
plăcut alt atacant, rapid și percutant, brașo
veanul selimesi”. Cum observați, antrenorii- 
lotului sînt intr-o permanentă acțiune de obser-

• DIN MOTIVE OBIECTIVE, antrenorul Con
stantin Ardeleanu nu șl-a putut asista, la 

Craiova, echipa sa F.C. Inter Sibiu. Devenit 
„principal" ad-hoc, „secundul” Viorel Hlzo l-a 
suplinit cu mină sigură, scoțind un 0—0 „de 
aur”, a Sorin Cîrțu a luat primul... contact cu 
adversarul în dimineața medului, intîlnind În
treaga echipă slblană in Sala Sporturilor, unde 
se disputa un important meci de volei femi
nin, Intre localnica Universitatea C.F.R. și Chi
mia Km. Vîlcea. (I. C.)

vare a posibililor selecționablli. • Apropo de
Selimeșl, acțiunea lui din min. 69 l-a prilejuit lui 

1 1-------U- -- ------ J clasă. Vorba unul
avut de lucru 

ce portar bun
Liliac o intervenție de mare __
suporter prahovean : „O dată a 
Liliac al nostru, dar a arătat 
este !“ (Ef. 1.1.
• SPRE LAUDA ce

lor două echipe, meciul 
de la Sibiu (Inter — 
Sportul Studențesc) 
s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de deplină 
sportivitate. La aceas
ta a contribuit și ati
tudinea corectă a pu
blicului. Deși scorul a 
rămas multă vreme

ne- 
rezis- 
bucu-

alb, echipa locală 
puțind infringe 
tenta formației

reștene, ________
s-au grăbit — cum 
mal obișnuiește In 
semen ea 
dea vina 
sau să-1 
jucătorii 
potrivă, 
repriza 
șl-au Încurajat 
nuu și cu zel 
favorită 
mente 
torte.

PARTIDA de la Pitești

spectatorii nu 
se
a- 
să 

arbitri
cazuri 

pe --------
jignească pe 

oaspeți. Dim- 
mal ales 
secundă.

în 
el 

contl- 
echlpa 

dîndu-i real- 
aripi spre 
(C. F.).

• BRAVO, CA VAI ! 
In lipsa portarului ti
tular, Prunea, aflat 
Încă cu piciorul In 
ghips după fractura 
suferită la picior, 
miercuri. In poarta e- 
chlpel clujene a Intrat 
din nou antrenorul se
cund Iosif Caval. La 
38 de ani, el e In for
mă. In min. 43 șl 45 
din meciul cu Flacăra, 
de pildă, Caval a apă
rat fantastic trei șu
turi din apropiere. • 
La meciul „U“ — Fla
căra. In teren erau 
mal mulți... brașo
veni : Cadar șl Gyorfi, 
la clujeni. Văidean. la

Flacăra, și un „neu
tru”. arbitrul Mihai I- 
văncescu • în avio
nul de ducere șl în
toarcere de la Cluj- 
Napoca. cel mal... cu
minte a fost antreno
rul Nclu Nunweiiier. 
Nu l-am auzit gura. 
Fostul excelent jucă
tor suportă greu zbo
rul cu avionul, ca ți 
Văidean. de pildă. 
Nunweiiier ne poves
tea (la sol ! 1) de chi
nurile avute cu avio
nul, cînd a trebuit să 
călătorească peste 
20 006 de kilometri, 
spre Olimpiada de 
Tokio ! ! (AL. C.)

_ ------ ____ s-a caracterizat
printr-un desăvirșit și exemplar spirit de fair- 
play, lipsa cartonașelor nefiind singurul argu
ment care pledează în acest sens. Terenul de
osebit de dificil, acoperit cu zăpadă, ar fi putut 
să favorizeze deteriorarea calității disciplinare a 
jocului, ceea ce nu s-a întîmplat, datorită — 
în primul rind — atenției, exigenței și corecti
tudinii cu care a arbitrat loan Igna. • Unul 
dintre tușieri. Bratu Cațaros, ne-a mărturisit 
după meci : „A arbitra Împreună cu Igna 
constituie pentru noi, arbitrii mai nou veniti 
Ia meciurile primului eșalon, o adevărată școală: 
întotdeauna, indiferent de partidă, avem cite 
ceva de învățat...”. Frumos (șl adevărat) spus. 
• Cei din anturajul echipei piteștene ne-au 
atras atenția că Petre Tănase (29 de ani) a 
înscris îhtîiul său gol în Divizia A. La mai 
multe ! • Deși învinși, bihorenii au lăsat o 
bună impresie, in special prin Ov. I.azăr, Van- 
cea, Cheregi și Weissenbacher. • Un ‘ 
bucurător : ambele formații acordă 
mult credit tinerilor. E foarte bine așa !

• DERBYUL ETAPEI a 14-a a atras In 
bunele stadionului Steaua aproape 25 000 
spectatori, care au înfruntat frigul și i-au a- 
plaudat pe jucători. Au fost veritabili supor
teri, cel ce iubesc cu adevărat fotbalul. • Bica 
— omul de sacrificiu al craiovenilor — șl-a fă
cut de două ori datoria miercuri : l-a anihilat 
pe Bagi șl a înscris un gol de referință pentru 
cariera Iul • Cînd Sorin Cirțu s-a ridicat de 
pe banca rezervelor, solicltînd întreruperea me
ciului, deoarece un jucător al său era căzut la 
pămînt. arbitrul Ad. Moroianu — grăblndu-se, 
după părerea noastră — l-a... poftit Imediat In 
tribună. • „Cu Lăcătuș in echipă, altul ar fi 
fost rezultatul* — afirmau după meci, cupărați, 
cîțiva dintre suporterii campioanei • Clnd la 
stația de la stadion s-a transmis alcătuirea e- 
chinei craiovene, singurul jucător aplaudat a 
fost Glcă Popcscu, pină la urmă cel mai bun 
de pe teren (L. D.)
• POLITEHNICA TI

MIȘOARA s-a temut 
foarte mult de meciul 
cu Victoria. Temerile 
aveau două îndreptățite 
argumente : absența a 
doi din cei mai buni 
jucători 
Varga, șl 
pentru cumul de 
tonașe ’ 
victoria

• ÎNAINTEA ME
CIULUI de la Moreni, 
dintre Flacăra șl F.C. 
Farul din etapa a 
13-a. clnd cele două 
echipe au ieșit la în
călzire» a frapat fap
tul câ ele purtau a- 
celeași culori. Cu deo
sebirea că, în timp ce 
jucătorii de la Flacăra 
aveau tricoul albastru 
și chilotul galben, la 
constănțenl ele erau in-

fapt îm- 
tot mai 
(Mg. P.)

vers. Ceea ce a creat 
destulă confuzie în 
„depistarea” jucătorilor, 
atît în rîndurile spec
tatorilor cit, mai ales, 
pentru conducătorul 
partidei. Dacă Flacăra 
șl-a păstrat culorile 
tradiționale. F.C. Farul 
nu a făcut acest 
lucru. * Trei titu
lari de Ia Flacăra au 
privit jocul de pe mar
gine : C. Pană cu

timișoreni, 
Oloșutean, 

car- 
galbene, și... 

....-----de la Bacău,
în urma căreia se bă
nuia că în sînul echi
pei s-ar fi Instalat o 
stare de... prea mare 
încredere. N-a fost să

fie așa alb-vloleții au 
atacat din start, des- 
fășurind un joc foar
te bun la mijlocul te
renului și pe partea 
dreaptă. » unde fun
dașul Sloicov și mij
locașii Tlmofte II și 
Bărbosu au colaborat 
foarte bine cu Cașuba 
și Trăistaru. Șl nu
mai șansa șl presta
ția portarului Nițu au 
făcut ca timișorenii 
să nu obțină ambele 
puncte puse în joc. 
(V. N.)

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• La meciul Universitatea 

Craiova — Dinamo București, 
disputat în urmă cu două săp- 
tămîni la Craiova, din tribune 
s-a aruncat cu petarde șl cu 
mere. O faptă urîtă, reprobabilă, 
ai cărei autori au adus, practic, 
prejudicii echipei locale, care a 
primit un avertisment, sancțiune 
completată eu o amendă de 
10.000 de lei. Totodată, s-a pus 
in vedere clubului eraiovean să 
prelungească, în termenul cel 
mai scurt posibil, tunelul care 
duce spre vestiare. Antrenorul 
secund al Universității Craiova, 
Fane Cioacă, a primit șl el un 
avertisment. întrucît, la acci
dentarea unuia dintre jucătorii

săi, a pătruns pe teren fără în
cuviințarea arbitrului.
• Tot de o amendă, dar de 

una și mai usturătoare, de 25.000 
de lei șl de un avertisment este 
vorba și in cazul echipei C.S.M. 
Reșița, care la meciul cu Armă
tura Zalău n-a respectat preve
derile Regulamentului de orga
nizare a activității fotbalistice, 
neprevenlnd astfel incidentele 
care aveau să se producă la 
plecarea echipe! oaspete (n.n. 
partida se terminase cu scorul 
de 0—(li.

țț Dunărea Călărași a cîștigat 
tntîlnirea eu Callatis Mangalia 
cu scorul de 3—1. Dar cum T 
După ce. la acordarea unei lo-

vltur! de la 11 m tn favoarea 
oaspeților. Emllian șerbănică, 
antrenorul echipei locale, intrase 
pe teren, îl bruscase pe arbi
tru, cerîndu-i acestuia să revină 
asupra deciziei, schimbînd lovi
tura de ia 11 m în favoarea e- 
chipei Callatis cu o... lovitură 
liberă indirectă în favoarea Du
nării Călărași, o nimica toată I 
Speriat, arbitrul a dat curs „su
gestiei” antrenorului Șerbănică. 
Așa stînd lucrurile. Comisia de 
disciplină a omologat jocul eu 
reznlta*ul de 3—0 pentru callatis 
Mangalia, iar antrenorul Emliian 
Șerbănică, vinovat de o faptă 
atit de gravă, a fost suspendat 
pe șase luni. Poate că el va re
flecta Ia ceea ee a făcut. Tlm* 
are. acum, berechet i

Jack BERARII)
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Ținindu-se seama de această 
situație s-a cerut să se acțio
neze cu hotărire pentru ca, in 
cursul lunii decembrie, să se a- 
sigure rentabilizarea tuturor 
produselor, a activităților și u- 
nităților economice.

Comitetul Politic Executiv a 
an .liza! PROGRAMUL DE LI
CHIDARE A STOCURILOR 
SUPRANORMATIVE.

S-a subliniat că, deși s-a in- 
registrat o reducere a stocuri
lor supranormative, ele conti
nuă să se mențină la un nivel 
ridicat. Avîndu-se în vedere a- 
cest lucru, s-a indicat să se ac
ționeze pentru lichidarea stocu
rilor supranormative, prin li
vrarea și folosirea în consum a 
materiilor prime și materiale
lor, a produselor finite aflate 
în stoc, pentru încadrarea în 
normele și normativele aproba
te, crecum și pentru preveni
rea formării de noi stocuri.

Comitetul Poliție Executiv a 
analizat. In continuare, RAPOR
TUL CU PRIVIRE LA PROIEC
TUL PLANULUI NATIONAL 
UNIC DE DEZVOLTARE ECO- 
NOMICO-SOCIALA A ROMÂ
NIEI ÎN ANUL 1930.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere aportului 
hotăritor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia elaborarea — pe 
baie profund științifice, in de
plină concordanță cu interesele, 
cerințele șl posibilitățile reale 
ale țării — a proiectului de 
plan, relevînd că sub conduce
rea și îndrumarea directă ale 
secretarului general al partidu
lui s-a desfășurat întreaga acti
vitate de fundamentare și sta
bilire a obiectivelor de dezvol
tare a României in anul viitor, 
ele fiind analizate in mai multe 
etape, pe ansamblul economiei, 
pe ramuri, ministere și in pro
fil teritorial.

Proiectul de plan pe 1990 a 
fost elaborat pe baza niveluri
lor aprobate de Plenara C.C. 
al P.C.R din 27—28 iunie. Ple
nara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din iulie a.e. 
șl a Programului-Directivă al 
Congresului al XIV-lea al 
partidului

Prevederile pe anul viitor 
zefleetă concepția revoluționară 
șl orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind rea
lizarea unei creșteri economice 
de tip intensiv, ridicarea efi
cienței in toate domeniile, va
lorificarea eu randamente supe
rioare a potențialului productiv 
al țării, a resurselor materiale 
șl energetice, extinderea schim
burilor externe și a cooperării 
economice internaționale, spori
rea venitului național, a bunăs
tării Întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît ca proiectul Planului 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a României in 
anul 1990, căruia i s-au adus a- 
numite corecturi in raport eu 
realizările din acest an. să fie

definitivat și apoi prezentat spre g 
dezbatere și aprobare Marii A- g: 
dunări Naționale. ă

Comitetul Politic Executiv a 0 
examinat de asemenea, PRO- ă 
IECTUL PLANULUI FINAN 2 
CIAR CENTRALIZAT AL DEZ- $ 
VOLTARIl ECONOMICO-SO- 
CIALE ȘI PROIECTUL RUGE- $ 
TULU1 DE STAT PE ANUL 
1990 și a hotărit sâ fie defini- 
tivate și, apoi prezentate spre 
dezbatere și aprobare Marii A- 
dunări Naționale.

în continuare. Comitetul Po- 
litic Executiv a examinat și 
stabilit UN PROGRAM DE LU- § 
CRU PRIVIND DEFINITIVA- ă 
REA ȘI DEZBATEREA PRO- ă 
IECTULUI DE PLAN CINCI- 
NAL PE PERIOADA 1991—1995. $

în cadrul ședinței, la propu- J: 
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, Comitetul Politic 
Executiv a aprobat MAJORA- ? 
REA CU 10 LA SUTA A TU-g 
TUROR BURSELOR CE SE g 
ACORDA STUDENȚILOR SI g 
ELEVILOR, INCLUSIV CELORg 
DIN ȘCOLILE PROFESIONA- g 
LE De asemenea. Comitetul 
Politic Executiv a aprobat pro- g 
punerea secretarului general al g 
partidului ca TOTI STUDEN- g 
ȚII, FII DE MUNCITORI ȘI g 
ȚARANl COOPERATORI, CA- g 
RE URMEAZĂ CURSURILE DE g 
ZI, SA PRIMEASCĂ BURSE, g 
INDIFERENT DE VENITURILE g 
părinților.

Adoptînd aceste măsuri, Co- „ 
mitetul Politic Executiv a subli- g 
niat că ele constituie o nouă și g 
elocventă expresie a grijii și g 
preocupării deosebite ale g 
tovarășului Nicolae Ceaușescu g 
pentru a asigura tineretului, o g 
dată cu dezvoltarea generală a g 
țării, condiții tot mai bune de g 
viață și de învățătură.

în continuarea ședinței, Corni- g 
telul Politic Executiv a adonlat g 
UNELE HOTARÎRI PRIVIND g 
ACTIVITATEA INTERNAȚIO- g 
NALA A PARTIDULUI ȘI g 
STATULUI NOSTRU. g

în spiritul hotăririlor Congre- g 
sulul al XIV-lea, Comitetul Po- g 
litic Executiv, subliniind nece- g 
sitatca și utilitatea organizării g 
unor conferințe regionale și a g 
unei conferințe internaționale, g 
in vederea discutării in comun g 
a problemelor ce preocupă ță- g 
rile socialiste, mișcarea comu- g 
nistă partidele 'comuniste și g 
muncitorești, a dat mandat g 
secretarului general al partidului, g 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. să g 
acționeze, impreună cu alte g 
partide și forțe revoluționare, g 
pentru a se ajunge, cit mai cu- g 
rînd, la convocarea unei ase- g 
menea conferințe internaționale, g 

g 
Comitetul Politic Executiv a g 

stabilit CONVOCAREA PLENA- g 
REI COMITETULUI CENTRAL g 
AL PARTIDULUI COMUNIST g 
ROMAN ÎN ZIUA DE 12 DE- g 
CEMBRIE 1989. g

g 
Comitetul Politic Executiv a g 

soluționat, de asemenea, pro- g 
bleme curente ale activității de g 
partid și de stat. g

BREVIAR OLIMPIC
O Comitetul de organizare a 

Jocurilor Olimpice de vară 
din 1992 depune o activitate 
vie, apreciată de către Comi
sia de coordonare din cadrul 
Comitetului Internațional O- 
limpic — a fost concluzia pre
zentată de președintele aces
tui ultim organism, Gunnar 
Ericsson, la sfîrșitul vizitei e- 
fectuate la Barcelona în luna 
noiembrie. tn special acti
vitatea de investiții în pregă
tirea la cel mai înalt nivel a 
viitoarelor baze care vor găz
dui întrecerile olimpice se află 
„în grafic" • O expoziție iti
nerantă străbate în această 
iarnă principalele orașe ale 
Spaniei, punctele de interes 
fiind imaginile alcătuite de 
computer ale viitoarelor sta
dioane, hoteluri, a Satului O- 
limpic etc. Ideea care a stat 
la baza acestei inițiative a fost 
de a convinge pe toți locui
torii că Jocurile Olimpice din 
1992 constituie o problemă a 
tuturor spaniolilor, că fie
care poate contribui în chip 
specific la succesul final al a- 
cestui uriaș eveniment sportiv 
și nu numai. • 22 de federa
ții internaționale care coordo-

TURNEUL CAMPIONILOR*1
LA TENIS

Meciurile din ziua a treia a 
„Turneul Campionilor" la tenis 
s-au Încheiat din nou cu rezul
tate scontate, chiar dacă victo
ria lui Brad Gilbert asupra lui 
Andre Agassi (3—6. 6—3. 6—3)
poate oărea surprinzătoare. In
tr-o altă partidă, John McEn
roe a tost obligat să se între
buințeze serios pentru a-1 de
păși pe campionul de la Roland 
Garros ’89, Michael Chang (6—2, 
5—7, 6—4), în timp ce Ivan Lendl 
a dispus și de Aaron Krlec- 
kstein, la fel de ușor (6—1, 6—3) 
cum o făcuse șl în primul său 
meci (cu Chang). Mai sînt de 
jucat, în grupe. următoarele 
partide : Becker — Edberg, 
Lendl — McEnroe șl Chang — 
Krleckstein. In momentul de 
față, situația este următoarea : 
„grupa Năstase" — Becker, Ed
berg — cîte 2 v, Gilbert 1 v, A- 
gassl 0 v ; „grupa Laver” — 
Lendl, McEnroe — cite 2 v. 
Chang. Krlecksteln 0 v.

„FORMULA V
VA OCOLI... BRAZILIA?

RIO DE JANEIRO. I (Ager
pres). Federația Internațională 
de Automobilism (F.I.S.A.) a 
cerut modificări ale circuitului 
„Interlagos" din Sao Paulo, 
unde ar' urma să se dispute 
„Manele premiu al Braziliei", 
prima probă a Campionatului 
Mondial de Formula 1 din 1990. 
Schimbările cerute vizează în 
special mărirea securității cir
cuitului. în cazul în care exi
gențele F.I.S.A. nu vor fi sa
tisfăcute, „Marele premiu" al 
Braziliei se va disputa pe un 
alt autodrom.

BARCELONA '92
nează discipline neolimpice 
au prezentat propuneri pentru 
ca sporturile lor să fie „ex
hibiții", la Barcelona, întregind 
caracterul spectacular al Jocu
rilor. Au cîștigat cursa gol
ful și soft-ballul feminin. Ele 
vor completa programul 
„sporturilor demonstrative" 
care vor fi pelota bască, ho
cheiul pe rotile și tae-kwon- 
do. La reuniunea CIO de la 
Porto Rico s-a decis însă ca e- 
diția din 1992 să fie ultima la 
care, în program, să figureze 
atît sporturi de exhibiție, 
cît și demonstrative. Pentru 
prima dată ele au fost pre
zente la J.O. din 1936. e Bas- 
chetbaliștii profesioniști care 
activează în National Bas
ket League, vor putea parti
cipa la Jocurile Olimpice de 
la Barcelona, cu condiția de a 
se supune disciplinei și rigo
rilor Comitetului olimpic na
țional și ale Federației Inter
naționale de Baschet.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ u a
NEW YORK, 1 (Agerpres). 

„Cupa Mondială" la SCHI AL
PIN a programat pe pîrtia de 
la Waterville Valley (S.U.A.) o 
probă masculină de slalom 
special, tn care victoria a reve
nit italianului Alberto Tomba, 
înregistrat în cele două manșe 
cu timpul de 1:56,24. L-au ur
mat Pirmin Zurbriggen (Elve
ția) — 1:57,97 și Marc Girar- 
delll (Luxemburg) — 1:58,55.

în clasamentul general, după 
patru probe, se menține lider 
norvegianul Ole Christian Fu- 
ruseth, cu 77 puncte, secundat 
de Pirmin Zurbriggen — 59 
puncte.

NEW YORK, 1 (Agerpres). 
După executarea „programului 
scurt" în proba individuală 
masculină din cadrul Campio
natelor Mondiale de PATINAJ 
ARTISTIC pentru juniori. ce 
se desfășoară la Colorado

Noul sezon de schi alpin a început, primele curse din cadrul 
„Cupei Mondiale" au avut loc pe piste in continentul nord- 
american. Printre învingători, o cunoștință mai veche, italianul 
Alberto Tomba, dublu campion olimpic In probele tehnice, 

la Calgary.

C.E. DE ȘAII PE ECHIPE
TEL AVIV, 1 (Agerpres/. — 

Intîlnirile din runda a 6-a a 
Campionatului European mas
culin de șah pe echipe, 
de la Haifa, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — Iugoslavia 4—1 
(1) ; România — Israel B
4.5 — 1,5 ; Grecia — Finlanda
3.5 — 1,5 (1) ; Franța — Un
garia 3—2 (1) ; Suedia — Polo
nia 4—2 : Anglia — Bulgaria
4— 2 ; Norvegia — Elveția 3,5
— 2,5 ; Turcia — Luxemburg
5— 1 ; Italia — Portugalia
4.5 — 1,5.

în clasament conduce U.R.S.S. 
cu 23 puncte (1) ; urmată de 
Iugoslavia 22,5 (1) ; Anglia
22.5 p. ; Cehoslovacia 20,5 (1) ; 
România. Italia 20,5 etc.

VARȘOVIA, 1 (Agerpres). 
La Campionatul European de 
șah pentru junioare de la Tar- 
now, după sase runde conduce 
Svetlana Matveeva (U.R.S.S.)
— cu 6 puncte, urmată de Pei- 
ceva (Bulgaria) — 4 puncte(l), 
Natașa Boikovici (Iugoslavia)
— 4 puncte etc.

Rezultate din runda a 6-a: 
Kunze — Matveeva 0—1; Bot- 
sari — Klusek 1—0; Boikovici 
—Ascherton 1—0; Todorovici — 
Lorenz remiză; Trubedar — 
Hardar 0—1.

Springs (Colorado), conduce 
sportivul sovietic Aleksei Ur- 
manov. Pe locurile următoare 
se află coechipierul său Igor 
Paskevici. americanul John 
Baldwin și englezul Steve 
Cousins.

MUNCHEN, 1 (Agerpres). La 
Rosenheim s-au încheiat între- 
oerile uneia din grupele semi
finale ale Cupei Campionilor 
Europeni la HOCHEI PE 
GHEAȚA. Clasate pe primele 
două locuri, echipele Djurgaar- 
den Stockholm și S.B. Rosen
heim (R.F.G.) s-au calificat 
pentru faza finală a competi
ției.

Rezultate din ultima zi a 
turneului: S.B. Rosenheim — 
Djurgaarden Stockholm 4—4 
(2—2, 2—1. 0—1); Tesla Par
dubice — Sparta Sarpsborg 
(Norvegia) 6—4 (1—0. 3—2.
2—2).

PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Cursa de aler

gare desfășurată la Paris a fost 
ctștlgată de atletul polonez Les- 
zek Beblo, cronometrat pe dis
tanța de 10,500 km cu timpul de 
30:22. Pe locurile următoare s-au 
clasat coechipierul său Slawomlr 
Majuslak — 30:23 și portughezul 
Alberto Maravilha — 30:26. La 
startul întrecerii au fost pre
sent! peste 5 000 de concurenți.

BOX • s-a încheiat turneul 
desfășurat la Manila cu partici
parea a peste 100 de pugiliștl din 
12 țări, tn ordinea celor 12 ca
tegorii de la semlmuscă la su- 
pergrea pe locurile înlîl s-au 
clasat următorii sportivi : Ri
chard Gestopa (Filipine) ; N. 
Munclan (U.R.S.S.) : R. Jalnaiz 
(Filipine) ; R. Chavcz (Filipine); 
L. Cantanclo (Filipine) ; K. Tsiu 
(U.R.S.S.) ; J. coward (S.U.A.) ; 
A. Papilava (Indonezia) : D. Vi
bornov (U.R.S.S.) : H. Maske 
(R.D.G.) ; V. Aksionov (U.R.S.S.) : 
P. Stoinov (Bulgaria).

TENIS DE MASA • In cadrul 
„Cupei Ligii Europene", selecțio
nata Franței a întrecut, la Nor
wich. cu scorul de 5—’ formația 
Angliei.

VOLEI • La Marsilia tn meci 
tur pentru optimile de finală ale 
„Cupei Campionilor Europeni” 
la masculin, echipa franceză 
Frejus a întrecut cu scorul de 
3—1 (15—7, 16-14. 12-15. 15-5)
formația T.S.K.A. Moscova.

DIN PROGRAMUL ACESTEI LUNI
Ne aflăm în ultima lună a a- 

nulul, dar programul este toarte 
bogat, pe plan internațional. O 
trecere tn revistă a evenimente
lor (tn ordine calendaristică) 
este edificatoare.

6 DECEMBRIE. Meciurile retur 
ale optimilor de finală ale Cu
pei U.E.F.A. (între paranteze 
scorurile din prima manșă): 
F.C. Karl Marx Stadt — Juven
tus (1—2), Werder Bremen — 
Napoli (3—2), Dinamo Kiev — 
Fiorentina (0—1), F.C. Porto — 
Hamburger S.V. (0—1), F. C. 
Ll£ge — Rapid Viena (0—1), F.C. 
K61n — Steaua Roșie Belgrad 
(0—2), Auxerre — Olympialcos 
Pireu (1—1). V.f.B. Stuttgart — 
F.C. Anvers (0—1).

7 DECEMBRIE. Manșa a doua

DE LA 0 ȘTIRE LA ALTA» *
• F.I.F.A. a comunicat că ul

timul meci din preliminariile 
C.M. (zona Americii de Nord. 
Centrale și Caraibilor) dintre 
echipele Guatemala șl El salva
dor nu va mai avea loc. De alt
fel, din această grupă s-au ca

a finalei supercupei Europei : 
Milan — Barcelona. In tur, 1—1.

9 DECEMBRIE. Tragerea la 
sorți pentru alcătuirea celor 6 
grupe ale turneului fiaai al C.M. 
(Roma).

13 DECEMBRIE. Jocuri ami
cale : Grecia — Cehoslovacia șl 
Spania — Elveția.

ÎS DECEMBRIE. Tragerea la 
sorți a meciurilor din sferturile 
de finală ale cupelor europene 
(Zurich). Cu acest prilej vom 
afla viitoarea adversară a echipei 
Dinamo București in Cupa cu
pelor.

17 DECEMBRIE. Finala Cupei 
Intercontinentale : Nacional Me
dellin — A.C. Milan (Tokio).

21 DECEMBRIE. Meci amical : 
Italia — Argentina (Cagliari).

lificat formațiile Costa Rica și 
S.U.A., iar partida amintită nu 
mai putea schimba verdictul...
• CAMPIONATUL Columbiei a 
fost suspendat pînă la începu
tul anului viitor. Motivul 7 Ati
tudinea huliganică a spectatori

lor, afacerile, vînzarea și folosi
rea drogurilor, în care sînt a- 
mestecațl conducători de club și 
jucători. Acestora li se adaugă 
uciderea unui arbitru de către 
spectatori, tn timpul unui joc 
din prima ligă a campionatului. 
• LA 1 IUNIE 1990 se vor îm
plini 90 de ani de la înființarea 
clubului de fotbal din Dresda 
(acum Dynamo Dresda). Cu a- 
cest prilej se va organiza un 
turneu internațional, la care au 
fost Invitate mal multe formații 
de valoare de pe continent • 
DUPĂ ratarea calificării repre
zentativei Portugaliei In prelimi
nariile C.M. (0—0, cu Cehoslo
vacia, pe teren propriu), federa
ția portugheză de specialitate 
l-a destituit pe antrenorul Juca 
Cernadas. în locui său a fost 
numit Joao Alves • IN SCHIMB, 
după necaliflcarea echipei Dane
marcei în turneul final, Sepp 
Plontek n-a fost „condamnat" 
pentru eșecul de la București : 

1 s-a prelungit contractul cu încă 
6 ani I • S-AU disputat pri
mele meciuri retur ale optimi
lor de finală ale Cupei Spaniei: 
F.C. Barcelona — Bilbao 1—0. 
Real Socledad — Sabadeli 6—5 
(după 11 m), Cadiz — Betis 2—0 
Zaragoza — Oviedo 1—1. Gljon 
— Tenerife 3—0. Real Madrid — 
Atletico Madrid 2—0 (H. San
chez — 2 goluri). Deci, pînă 
acum pentru „sferturi" s-au ca
lificat Real Madrid, F.C. Bar
celona, Real Socledad, Cadiz, 
Zaragoza șl Gijon * IN C.E. de 
juniori (pînă ia 16 ani). la 

Baku ; U.R.S.S. — Olanda 2—L 
Reprezentativa sovietică s-a ca
lificat pentru turneul final • 
IN C.E. de tineret (sub 2t da 
ani). Luxemburg — cehoslovacia 
t—1. Echipa Cehoslovaciei s-a 
calificat pentru sferturile de fl- 

"nală • SUPERCUPA Portugaliei 
a revenit echipei Benfica Lisa
bona, care In meci retur a dis
pus cu 2—0 de Belenenses 
(McCae — autogol șl Magnus
son). în tur, a cîștigat tot Ben
fica cu 2—0. • FINALA Super
cupei Americii de Sud : Boca 
Juniors — Independicnte 5—4. 
după penaltyurl.

ROMA, 1 (Agerpres). într-un 
Interviu acordat ziarului „Cor- 
riere dello sport" din Roma, 
Dreședintele Federației Interna
ționale de Fotbal, J. Havelange, 
referinau-se la apropiata tragere 
la sorți a grupelor Campionatu
lui Mondial, a declarat că el va 
propune drept capi de serie e- 
chlpele Italiei, Argentinei, Bra
ziliei, Belgiei, R.F. Germania șl 
spaniei. Această declarație vine 
insă tn contradicție cu opinia 
secretarului F.I.F.A.. S. Blatter, 
care recomandă ca echipa An
gliei să fie cap de serie. Dar 
hotărîrea definitivă va fi luată 
de Comitetul organizatoric al 
C.M. (din cadrul F.I.F.A.), cu 
prilejul reuniunii ce va avea loe 
Ia 7 decembrie la Roma, cu 
două zile înainte de tragerea la 
sorți.

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFELD
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