
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA

Proletari tffrt toate țările, tmifi-og lportul

»

CONSILIULUI DE
Marți, 5 decembrie a.<L. a 

avut loc ședința Consiliului de 
Stat prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

La lucrările ședinței au par
ticipat, ca invitați, viceprim- 
miniștri ai guvernului, miniștri, 
alți conducători de organe cen
trale, președinți ai unor comi
sii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut 
proiectul de Decret privind ma
jorarea cuantumului burselor 
pentru studenți șl elevi și acor
darea burselor pentru studen
ții fii de muncitori și țărani 
cooperatori, indiferent de veni
turile părinților.

Elaborat din inițiativa secre
tarului general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și pe baza 
hotăririi adoptate de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., decretul prevede majo
rarea, în medie cu 10 la sută, 
incepind cu data de 1 decem
brie 1S89, a burselor de șco
larizare și a burselor pe bază 
de contract acordate studenților 
și elevilor de la invățămintul 
de zi, precum și atribuirea de 
burse tuturor studenților de la 
invățămintul de zi ai căror pă
rinți sint muncitori sau țărani 
membri ai cooperativelor agri
cole de producție, indiferent de 
nivelul veniturilor cumulate ale 
părinților și care obțin la în
vățătură mediile prevăzute de 
lege.

Prin prevederile sale, decre
tul se înscrie in ansamblul mă
surilor luate de conducerea de 
partid și de stat pentru asi
gurarea celor mai bune condi
ții de viață și învățătură tine
rilor patriei.

Membrii Consiliului de Stat 
an adoptat in unanimitate De
cretul privind majorarea cuan
tumului burselor pentrn stu
denți și elevi și acordarea bur
selor pentru studenții fii de 
muncitori și țărani cooperatori, 
indiferent de veniturile pă
rinților.

In continuarea ordinii de zi. 
Consiliul de Stat a ratificat 
Acordul între guvernul Repu
blicii Socialiste România 0 
guvernul Republicii Ghana pri
vind promovarea 0 garantarea 
reciproci a investițiilor, sem
nat la Acera la 14 septembrie 
1989.

Decretul referitor la majora
rea și acordarea burselor, pre
cum 0 Acordul țării noastre eu 
Republica Ghana au fost avi
zate favorabil, in stadiu de 
proiect, de Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a discutat 0 
aprobat Raportul privind con
cluziile desprinse din analizele 
efectuate, din însărcinarea 
Consiliului de Stat, de comisiile 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale In legătură eu uao-

24 de ore la
CLUBUL SPORTIV
S-a dus vestea porților ma

ramureșene, oamenii acestui 
străvechi 0 de un farmec a- 
parte pămint românesc, oameni 
care țin la portul 0 datinile 
lor din moși-strămoși, s-au în
trecut chiar in acest meșteșug 
inedit, ridicindu-1 la rangul 
de artă. O astfel de poartă, au 
imaginat maramureșenii 0 
pentru edificiul sportului din 
acest colț de țară, încrustînd 
pe ea scene de neuitat petre
cute în arenele lumii. Pe te
renurile de handbal, spre pil
dă, unde faptele, performan
țele s-au datorat MinauruluL 
Un nume binecunoscut în lu
mea acestui joc în 7, dar care, 
de la o vreme, încearcă să se 
transforme în renume 0 in 
alte sporturi. Clubul Sportiv 
Muncitoresc Minaur Bai* M*-

STAT
dul in care 
alto organe 
iese politica 
gură aplicarea legii in urmă
toarele domenii de activitate :

— Comisia pentru industrie 
0 activitatea economico-finan- 
ciară a analizat modul in care 
se aplică 0 se respectă de 
către unitățile din industria 
metalurgică prevederile planu
lui național unic pe anul 1989 
referitoare Ia contractarea, pro
gramarea și realizarea produc
ției fizice in structura prevă
zută, asigurarea calității produ
selor Ia nivelul parametrilor 
din standarde, norme și docu
mentații tehnice ;

— Comisia pentru agricultu
ră, silvicultură și gospodărirea 
apelor a analizat modul în ca
re se îndeplinesc obiectivele 
din Programul privind organi
zarea teritoriului, introducerea 
asolamentelor și creșterea fer
tilității solului in perioada 
1986—1990 ;

— Comisia pentru invățămint, 
știință și cultură a analizat 
modul de aplicare și respecta
re a prevederilor legale refe
ritoare la pregătirea forței de 
muncă și perfecționarea 
gătirii profesionale a 
iului din industria 
țiilor de mașini ;

— Comisia pentru 
populare și administrația 
stat a analizat modul în care 
comitetele executive ale con
siliilor populare ale munici
piului București 0 județelor 
Dolj, Galați 0 Mureș asigură 
aplicarea reglementărilor legale 
referitoare la colectarea de Ia 
populație a materialelor recu
perabile 0 refolosibile.

In cadrul ședinței, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a indicat să 
se acționeze in continuare pen
tru perfecționarea activității 
de analiză și control a comi
siilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale, pentru ur
mărirea modului in care minis
terele 0 celelalte organe cen
trale de stat a căror activitate 
* fost analizată de comisii ac
ționează pentrn înlăturarea nea
junsurilor constatate, îmbună
tățirea muncii, întărirea ordinii 
0 disciplinei, respectarea 0 
aplicarea întocmai a hotăriri- 
lor de partid 0 a legilor.

De asemenea, s-a indicat ea __ 
atît comisiile permanente cit § 
0 miniștrii, ceilalți conducători 
de organe centrale să prezinte 
periodic Marii Adunări Națio
nale rapoarte in legătură cu 
activitatea desfășurată pentrn 
Înfăptuirea politicii partidului, 
respectarea normelor eticii 0 
echității socialiste, aplicarea 
strictă a legilor țării.

Consiliul de Stai a soluțio
nai, de asemenea, unele pro
bleme ale activității curente.

unele ministere și 
centrale infăptu- 
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Astăzi, etapa a 76-a in Divizia A de fotbal

g • Pe stadionul de sub 
| Paring, un meci de 1, x, 2 
| • Golgeterul M. Popa, cu 
| formația sa de pe Litoral, 

pe gazonul unei echipe
| dornică de puncte • Re-
sj . ... . . -. FC

un
Joc

pe gazonul uneii « w ■ .

| devenită... „lanternă**, 
| Argeș, încearcă iar 
f „schimb de locuri** ® 

aparent ușor pentru cam-
? pioni ® O partidă atrac- 

tivă la Sibiu • La Ploiești,
| Sportul Studențesc în fața 
| unui nou examen preten
ds țios ® In orașul de 
js Bega se

%
i intilnesc 

echipe studențești 
mă • Hunedorenii 
gura lor variantă 

toria
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AL TURULUI, SUB SEMNUL ECHILIBRULUI
WAJWWWWWW PROGRAMUL Șl ARBITRII 

!■ Petroșani : JIUL - VICTORIA
■i L Vele» (Craiova) ; Gh. Dumltrașcu (Constanța)
J ■ (Odortiel)
;î Bacău:
■ J D. Petrescu
■ J (Pitești)
■ J Pitești:
J ■ O. ștreng
■ • (Suceava)
!• București :

SPORT CLUB - F.G FARUL 
(București) ; Cr. Teodorescu (Buzău)

F.G ARGEȘ - FLACĂRA
(Oradea) ; Fl. Popescu (Ploiești)

STEAUA - F.G BIHOR
(Stadionul Steaua)

(Km. Vîlcea) ; V. Ciocan

0 M. m«»

0 c. SoraKa

0 *. Vna

(Bistrița) 0 V. Donța! L Crăciuncscu
i (Galați)
i Sibiu :
' M. Nlculescn (București) ; C.
i fănolu (Tg. Jiu)
! Ploiești : PETROLUL
i V. Curt (Constanța) ; M. Ivâncescu (Brașov) 0 AL 
| (Vaslui)
' Timișoara :
[ J. Grama :
i (Zalău)
i Hunedoara
1 G. Ionescu
[ (Bacău)

F.C. INTER - F.G
Gheorgbe

OLT
(Suceava) 0 M. Ș*e-

- SPORTUL STUDENȚESC
Renghsa

„POLI- - UNIV. CRAIOVA
V. Alexandru (ambii din București) și T. Demlaa

! CORVINUL - F.C.M. BRAȘOV
(București) ; N. Dines cu (Km, Vilcea) șl I. DTsacM

• Toate partidele vor începeî. la ora 13.
tWAVAV.’.W.'J

|„CUPA FEDERAȚIEI- LA
Sportul celor cinci sporturi, 

g; pentatlonul modern, a pus punct 
:g activității competiționale o da- 
Js tă cu desfășurarea întrecerilor 

din cadrul „Cupei Federației*1, 
g programul cuprinzlnd numai 

proba de ștafetă
g; Cum era de așteptat, victo- 

ria a revenit echipei campioa- 
ne naționale, Steaua București 

0 (antrenor Gheorghe Tomiuc), 
jg componenții săi demonstrînd 
gg o evidentă superioritate, 
gg Gheorghe Marian, Cornelia I- 
gg sac 0 Marian Toader au alcă- 
gî tuit o formație omogenă, cu 
gg o pregătire superioară, ei reu- 
gg șind să se impună cu aproape 
gg 300 de puncte în fața prind- 
gg palei contra-candidate la cu- 
gg cetirea trofeului. Politehnic* 
£ I.L. Timișoara.

PENTATLON MODERN
Așadar, după două zile de 

atractive întreceri, clasamen
tul este urmă tonii: 1. Steaua 
5023 p, 2. Politehnic* I.L. Ti
mișoara 4779 p, 3. Olimpia 
București 4333 p.

Ieri, la București:

DINAMO
„U“ CLUJ-NAPOCA

6-1 (1-0)
(Cronica meciului în pag„ 2—3)

Min. 51, Mateuț înscrie cu ca
pul, in ciuda opoziției clujeni

lor Baco} ți Caval
Foto: Aurel D. NEAGU

RAPID CRIȘUL LA POLO
de polo se apropiaSezonul 

de sfîrșit, mai fiind de dispu
tat două 
restanțe.
partidele Rapid — Crișul, con- 
tînd pentru etapa a XIV-*, sa 
dispută In devans, astăzi 0 
miine, în Bazinul Floreasca, 
de la orele 18 și, respectiv, U.

etape duble șl două 
Din acest program,

înaintea returului a Arts, ta Cupa Cupelor

DINAMO ELCOND DINAMO ZALĂU LA VOLEI (m)

MUNCITORESC MINAUR BAIA MARE
• Respectabila tradiție a handbalului • Rugbyul e 
acum .fruntea** • Palmares impresionant al sportului 
popicelor • De la promisiunile „schimbului de miine 

al voleiului, Ia tinerețea secției de șah .

Intre cele 5 echipe românești 
de volei, care speră să figure
ze pe tabloul de concurs al 
cupelor europene șl in penul
tima fază a competițiilor, se 
află, firește, vicecamploana 
masculină Dinamo București, 
participantă în Cupa Cupelor. 
Voleibaliștii pregătiți de C. 
Oros și M. Păușescu, învin
gători cu 3—0 asupra lui Aris 
Salonic în meciul-tur din Ca
pitală (de la care fotoreporte
rul nostru Aurel D. Neagu a 
surprins imaginea de mai jos, 
cu Rotar în atac) ne-au de
monstrat simbătă că se află

in ascensiune de formă, ceea 
ce sporește șansele lor la ca
lificare. Dar returul cu Aria, 
programat simbătă la Salonic 
nu va fi deloc o simplă for
malitate, echipa greacă eta- 
lînd frumoase calități (joc de 
mișcare, combinativ și adesea 
eficient). Dinamo se prezintă, 
insă, cu mai multe atuuri și 
cu 3—0... de acasă. In vederea 
celei de a doua confruntări cu 
Aris, Dinamo va face ultima 
repetiție azi (ora 15), în sala 
proprie, întîlnlnd in med de 
campionat pe Elcond Dinam» 
Zalău.

re este acum o unitate de per
formanță cu cinci secții, avin- 
du-1 ca președinte de onoare 
pe ing. Mitică Vraciu, iar ca 
vicepreședinți pe inginerii Cor
nel Grama, Nicolae Urdar și 
Octavian Țîbulac, pe economis
tul Viorel Maier. Acesta din 
urmă ne-a fost ghid într-o re
centă vizită, în cîteva rindurl 
amînată, pentru că telefonul 
sună într-una in biroul hd V. 
Maler, probleme se adună me
reu, mal cu seamă intr-un 
sfirșlt de săptămînă cu un a- 
fiș competițional bogat- • Se 
cuvine na se poate altfel, ■*

începem eu HANDBALUL, ca
re a atins in Maramureș cota 
popularității fotbalului, ceea 
ce vorbește, nu-i așa 7, de la 
sine. Secția (președinte: ing. 
Liviu Pop) e reprezentată la 
toate eșaloanele, vîrful pirami
dei însemnind echipa antreno
rului emerit Lascăr Pană și a 
secundului acestuia, Petre A- 
vramescu, adică o dublă cîști- 
gătoare a Cupel IHF, triplă 
semifinalistă în alte ediții ale

țContinugre In paț, 2—3)
Geo RAEȚCHI



In „Cupa României" la handbal masculin

AU FOST DESEMNATE
La sfirșitui săptămlnU trecute, 

la Brașov. Bm. Vilcea, Focșani 
și Odorhel s-au desfășurat jocu
rile etapei a n-a principală, ta 
cadrul „Cupei României" ia 
handbal masculin, Întrecere ce 
se desfășoară sub Însemnele Da- 
ciadei. In această rundă au In
trat In competiție șl echipele di
vizionare A, alături de cîștlgă- 
toarele seriilor primei etape, 
formații din Divizia B. Pentru 
sferturile de finală, care vor a- 
vea loc In zilele de 8 și 13 a- 
prilie 1990 s-au calificat numai 
divizionare A. Amănunte de la 
meciurile disputate.

RM. VILCEA. Prezența In sala 
Sporturilor vîlceană a campioa
nei, Steaua, alături de politeh
nica Timișoara, Universitatea 
C.U.G. Cluj-Napoca și diviziona
ra B Vagonul Arad, a făcut ca 
întrecerea să se bucure de in
teres sporit din partea spectato
rilor localnici. Au fost șase me
ciuri frumoase, cu acțiuni pur
tate în mare viteză îndeosebi de 
steaua, cu portari care și-au 
făcut pe deplin datoria (Valeriu 
Solomon — Steaua, Augustin 
Drăgan — Vagonul), cu jucători 
care au manifestat poftă deose
bită de a înscrie (Dumitru Ber
bece, Sorin Săftescu, Aurel Stin
gă — Steaua, Ignat șl Matei — 
Politehnica, Ov. Marc și Pop — 
Universitatea, Groza șl Slaht — 
Vagonul) ; în fine, cu un meci 
care se putea termina cu o ma
re surpriză (Steaua — Univer
sitatea) .

Turneul a fost cîștigat de 
Steaua, mal bună în toate com
partimentele față de partenerele 
de întrecere, care împreună cu 
Politebnica s-a calificat pentru 
etapa a ni-a a sferturilor de 
finală ale „Cupei României". 
Clasamentul arată astfel : 1. Stea
ua 9 p (27—28 CU „U", 34—19 cu 
vagonul și 30—19 cu Politehnica); 
2. Politehnica Timișoara 7 p 
(34—20 cu Vagonul șl 28—1* eu 
,,U“) ; 3. Vagonul Arad 3 p
(27—28 cu ,,U“) ; 4. Universitatea 
C.U.G. Cluj-Napoca 3 p. Jocurile 
au fost conduse de arbitrii N. 
Iancu — Tr. Ene (Buzău), C. 
Cristea — Gh. Dumitrescu (Con-

ECHIPELE CALIFICATE
stanța) șl T. Pleșa — V. Slgm- 
cea (Rm. Vilcea). (Dragomir RO- 
ȘLANU — coresp.)
BRAȘOV. In Sala Sporturilor 

din localitate, in etapa principală 
a «Cupei României" la handbal 
masculin, s-au întâlnit echipele 
din primul eșalon. Hidrotehnica 
Constanța, A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș, Universitatea Craiova 
șl Metalul Bistrița (Div. B), a- 
ceasta fiind și ordinea finală 
după trei zile de întreceri. Nu
meroșii spectatori au avut pri
lejul să asiste la partide inte
resante, echilibrate. Clasamentul 
turneului este următorul : 1. Hi
drotehnica 8 p (29—28 CU A.S.A. 
Electromures. 22—22 cu Universi
tatea și 26—13 cu Metalul) ; 2. 
A.SA. Electromureș 7 p (25—23 
cu Metalul, 23—22 cu Universita
tea) ; 3. Universitatea 6 p (28—18 
eu Metalul) ; 4. Metalul. Pentru 
etapa următoare s-au calificat 
Hidrotehnica Constanța și A.SA. 
Electromureș Tg. Mureș. Meciu
rile au fost conduse de brigăzile 
de arbitri : H. Marzavan (Bucu
rești) — Gh. Mihalașcu (Buzău), 
P. Slrbu — E. Flueraș (Arad), 
Gr. Bolocan — R. Mahler (Bra
șov). Pe primele locuri ale unui 
clasament al eficacității s-au si
tuat : Gabriel Marian (Universi
tatea) 25 de goluri, Gheorghe 
Mureșan (A.S.A. El.) 23, Ion Mol
dovan (A.S.A. El.) șl Marius Tl- 
mofte (Hidrotehnica) cite 17 go
luri. (Carol GRUIA — coresp.)

ODORHEI. Interes deosebit pen
tru jocurile din cadrul etapei ■ 
H-a a „Cupei României" la hand
bal masculin, cu atât mal mult, 
cu cit la acest turneu a partici
pat și deținătoarea trofeului, 
formația C.S.M. Minaur Baia 
Mare. La sfârșitul celor trei zile 
de întreceri, clasamentul final se 
prezintă astfel : 1. C.S.M. Minaur 
Bala Mare 7 p (26—22 cu Strun
gul. 35—20 cu Arctic șl 26—27 CU 
Dinamo) ; 2. Dinamo Brașov 7 p 
(38—22 cu Arctic 18—19 cu Strun
gul) ; 1. Strungul Arad 7 p (23— 
35 cu Arctic) ; 4. Arctic Găeștl 
3 p. Pentru etapa următoare s-au 
calificat echipele C.S.M. Minaur 
Bata Mare șl Dinamo Brașov.

PENTRU „SFERTURI"
Jocurile au fost conduse de; 
L Șerbii — V. Dobre (București), 
14. StăncUă — Al. Vlrtopeanu 
(Bucureștii) șl V. Codreanu — FI 
Cinați (Constanța). (Ion BARTHA 
— coresp.)

FOCȘANI. La încheierea celor 
trei zile de Întreceri ale etapei 
principale ale „Cupei României" 
ia handbal masculin, care s-au 
desfășurat în Sala „Unirea" din 
localitate, clasamentul arată ast
fel : 1. Dinamo București * p
(28—23 CU Dacia, 35—16 cu A.S.A. 
și 29—25 cu Știința) ; 2. Dacia Pi
tești 7 p (20—18 CU A .S.A. șl 
36—34 cu știința) ; 3. A.SA. Bu
zău 5 p (27—21 ou știința) ; 4. 
Știința Bacău 3 p. Așadar, pen
tru etapa a IH-a s-au calificat 
Dinamo București și Dacia Pi
tești. Au arbitrat : D. Gherghi- 
șan (Iași) — Al. Isop (Pitești), 
V. Dan — I. Mariș (Cluj-Napoca) 
și Gh. Iile (Constanța) — CI. lo- 
nescu (București). (Varac PELEN- 
GHIAN — coresp.)

♦
lncepînd din etapa a m-a, a 

„sferturilor de finală", programul 
jocurilor se va stabili (pentru 
flecare etapă) prin tragere ia 
sorți publică organizată de F.R. 
Handbal, la București, la date 
care vor fi anunțate ulterior. 
Meciurile vor avea loc In sălile 
de sport din localitățile de reșe
dință.' ale echipelor calificate, 
după sistemul tur-retur, elimi
natoriu.

DE LA F.R. TENIS DE MASA
Reamintim că perioada de 

transferări a jucătorilor de 
tenis de masă se Încheie la 
15 decembrie (data poștei) 
De asemenea, precizăm că 
sportivii al căror transfer n 
efectuează In această pe
rioadă nu mal pot beneficia 
de un nou transfer (chiar 
dacă dispun de acordul clu
bului) între 1 ți U august 
1990.

„CUPA TROTUȘ“ 1 
LA BADMINTON*

Timp de trei zile, în sala de I 
sport a Liceului industrial de 
chimie din municipiul Gh. _ 
Gbeorghiu-Dej, s-au desfășu- I 
rat, sub generoasa emblemă a I 
„Daciadei", întrecerile celei 
de-a Vl-a ediții a «Cupei * 
Trotuș" (fostă „Top-16") la | 
badminton, competiție la star
tul căreia s-au aliniat 60 de | 
concurenți neprezentînd cluburi I 
și asociații sportive din Bucu- ■ 
rești, Iași, Timișoara, Cluj- 
Napoca, Brașov. Reghin, I 
Miercurea Ciuc, Huși, Cimpina, I 
Gura Humorului și, firește, din 
orașul gazdă.

Intre competitori, mulți din- | 
tne protagoniștii unor con
cursuri anterioare organizate | 
la Tg. Mureș, Brașov, Miercurea g 
Ciuc, în fazele finale, pe țară, 
ale „Cupei Pionierul", ale - 
„Cupei U.T.C.". sau ale întreoe- I 
rilor republicane universitare. ■

La capătul unor dispute echi- ■ 
librete și de înaltă ținută spec- | 
taculară, pe primele locuri, la 
băieți și fete, s-au clasat. In I 
ordine, Florin Balaban (Voința I 
Gh. Gheorghiu-Deft, unul din- 
tie cei mai talentați badminto- I 
niști din țară. Radu - Botezatu 
(finalist al „Cupei U.T.C." din | 
acest an), Gabriel Turcu și | 
Sorin Coșarcă (toți de la Liceul 
Național din Iași) și Uliana I 
Soveja (locul 1 in campionatul | 
universitar). Camelia Olaru, 
Melania Mereuță (toate de la I 
Voința Gh. Gheorghiu-DeJ) șl ■ 
Carmen Ciuculescu (C.S.U. ■ 
București) și de reprezentante | 
de frunte ale acestui sport cu 
o tot mai largă audiență to I 
rtndul tineretului. (V. N.). I

Astăzi, in campionat!

ETAPĂ CU MR. 16 SI PI
4

Începută ieri, cu meciul 
Dinamo — „U" Cluj-Napoca,
cea de-a 16-a etapă a Diviziei 
A, continuă astăzi pe opt sta
dioane din Capitală și pro
vincie.

Apreciind prin prisma cla
samentului, „capul de afiș" al 
acestei runde îl constituie ln- 
tîlnirea dintre Steaua șl F.C. 
Bihor, două dintre echipele cu 
atracție la publicul larg spec
tator, ca urmare a jocului o- 
fensiv pe care ele îl practică 
atît în partidele disputate pe 
propriul teren, cit și în depla
sare. Nu mai departe de du
minica trecută, Steaua, ata- 
cînd fără întrerupere în „Re
gie", a obținut o victorie le
jeră în dauna Sportului Stu
dențesc.

In prim-planul etapei, se si
tuează, de asemenea, meciurile 
de la Timișoara și Petroșani, 
unde două echipe cu compor
tări meritorii în etapa trecu
tă, Politehnica Timișoara și 
Jiul (aceasta, în pofida eșecu
lui suferit) primesc vizita unor 
partenere, Universitatea Cra
iova și, respectiv, Victoria, cu 
îndreptățite veleități... europe
ne. In perspectivă, așadar, în 
orașele de pe malurile Begăi 
și ale Jiului, două meciuri viu 
disputate și, sperăm,) de bun 
nivel tehnic.

Se impun, apoi, atenției jo
curile de la Sibiu și Ploiești, 
acolo unde F.C. Inter și Pe
trolul, ambele situate In pri
ma jumătate a ierarhiei divi
zionarelor A, evoluează In
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3. Ut
4. Vi
5. F.<
6. F.l
7. F.<
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9. FC
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11. F.l
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17.S.C 
18. F.l
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C.S.M. MINAUR BAIA MARE
(Urmare din pag. 1)

competițiilor continentale, de 
patru ori victorioasă in Cupa 
României. Există apoi forma
ție in Divizia B—tineret, an
trenată de I. Baizat și Gh. Ră
zor și ajungem pe urmă la ba
za piramidei performanței, Cen
trul de copii și juniori C.S.Ș. 
2 Minaur (directorul clubului 
școlar e Cornel Negruț), unde 
lucrează I. Negovan, N. Voi- 
nea, N. Tegzeș, C. Bogdan, Gh. 
Eva, unde zeci, sute de tineri 
visează afirmarea, urcarea 
«treptelor", promovarea pe pri
ma scenă. Așa cum au... suit 
recent în lotul primei echipe 
Cătălin Popovici, Adrian Vi- 
man, Zoltan Bircsi, Eugen Bo
ta, plus portarul Mihai Cara- 
bulea, fost la Teleajen — toți 
componenți de bază ai selec
ționatei naționale de juniori, 
ei adăugîndu-se mai „vechi
lor" promovați A. Popovici, M. 
Bontaș, I. Ionuță. E ora schim
bului de generații, iar Lascăr 
Pană solicită „un bob zăbavă" 
pînă la noi performanțe inter
naționale, pînă la alți titulari 
pentru națională. • In acest 
moment, port-drapel la Minaur 
c insă RUGBYUL. Pentru pri- 
ma dată un titlu, chiar dacă 
neoficial, de campioană de 
toamnă, XV-le maramureșan 
fiind, intre altele, singurul 
care a izbutit anul acesta două 
victorii la Steaua, laureata ul
timelor ediții. Echipă cu un joc 
in creștere, interes pe măsu
ră la Baia Mare pentru spor
tul cu balonul oval, tot mai 
multă lume venind in jurul te
renului străjuit de buturi, de 
cele mai diverse formații și 
profesii, de la mineri — «ne 
vom juca șansa pînă la capăt, 
v-o spune cel mai fidel supor
ter", susține maistrul princi
pal Marian Dumitru, de la Ba
ia Sprie — la profesori uni
versitari. Biroul secției (pre
ședinte ing. Nicolae Urdar) e 
unul extrem de jectiv, mereu 
lingă tinerii antrenori Florin 
Popovici și Rada Trnyancsev. 
Rugbvul maramureșean e re
prezentat la lotul național ac
tual — S. Ciorăscu, Fulina, 
Sava, Șugar, plus, mai recent, 
Nichitean; e reprezentat și în 
biroul federal, prin economis
tul Miron Martin. Totul ar fi 
în regulă, dacă „rîndurile" ar 
fi strînse pe plan local, la 
toate nivelurile. Numai că nu 
se poate vorbi despre o colabo
rare cu echipa de „B“, cu cea 
de juniori de la C.S.Ș. 2. Pînă 
cînd, oare 7 • La POPICE, 
Aurul Baia Mare, cum s-a nu
mit înainte divizionara A mas
culină, și-a cîștigat un bine
meritat prestigiu în arena in
ternațională — de trei ori Câș

tigătoare a Cupei Campionilor 
Europeni — și națională — 
zece titluri I Actualmente, eom- 
ponenții secției, al cărei pre
ședinte este dr. Ioan Pop, iar 
cei mai cunoscut nume e *1 
antrenorului Stelian Boariu (In 
continuare și cm de bază In 
echipă) Iși dispută șansa pe o 
singură... pistă, pe plan intern. 
Se așteaptă cu nerăbdare în
cheierea lucrărilor la moder
na popicărie, pentru ca șirul 
performanțelor să poată fi eu 
adevărat reluat. • Proces de 
întinerire (și) la echipa mas
culină de VOLEI, prezentă in 
această toamnă din nou, după 
clțiva ani buni. Intr-o compe
tiție continentală. Juniorii de 
azi ai profesorului V. Rusu 
promit să asigure in continua
re „schimbul" pentru forrțjația 
de pe prima scenă (pregătită 
de Vaier Cozmuța și Adrian 
Arbuzov) șl pentru aceea din 
eșalonul secund. Secția îl are 
ca președinte pe economistul 
Alex. Lazăr. • Cea mai tinără 
este însă a cincea secție, de 
ȘAH condusă de un alt eco
nomist, Dumitru Călugăru. Du
pă victoriile pe terenul de 
handbal, ia fileu, pe spațiile 
dintre buturi sau pe piste, se 
va afirma Minaur, prin repre
zentanții săi, și pe tabla cu 64 
de pătrate 7 Răspunsul elevilor 
inginerului Vasile Gheorghe 
este afirmativ... • De altfel, 
pe frumoasa poartă maramu
reșeană a sportului e loc pen
tru multe alte „scene" memo
rabile, care vor apare, cu si
guranță, aceasta fiind năzuin
ța — și promisiunea — tuturor 
oamenilor Clubului Sportiv 
Muncitoresc Minaur. A între
gului Maramureș.

ADMINISTRAȚIA DE
C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 3 DECEM
BRIE 1989 CAT. 1 (13 rezulta
te) : 8 variante 25%, autoturism 
„Dacia 1300“ (70.000 lei) ; CAT. 
2 (12 rezultate) : 5 variante 100% 
a 13.941 lei șl 208 variante 25% 
a 3.485 lei ; CAT. 3 (11 rezulta
te) : 73 variante 100% a 1.295 lei 
și 3.799 variante 25% a 324 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
99.013 lei.

La categoria 1, cota 25% O- 
prescu Gabriel din localitatea 
Craiova, județul Dolj, Trlfu 
Coste] din Giurgiu, județul 
Giurgiu, Lengyel Zoltan din 
Baia-Mare, județul Maramureș, 
Ivan Petre din Tumu Severin, 
județul Mehedinți, Dincâ Florin 
din Rm. vncea, județul Vilcea, 
Chirițâ Lucian din București, 
Plosearu Mihâiță din București, 
Moisipis lania din București,

-------------------------------- 1
Azi fi miine, vor avea loc |

ETAPE INTERMEDIARE |
IN DIVIZIILE A DE BASCHET |

• Se reia întrecerea masculină • La fete, derbyuri 
în sălile Agronomia și Floreasca

Divizia A de baschet mascu
lin se reia, astăzi, prin me
ciurile etapei a VIII-a, dintre 
care cele mai interesante se 
anunță Balanța CJS.U. Sibiu — 
Farul C.S.Ș. 1 Constanța și Uni
versitatea Metalul Roșu Cluj- 
Napoca — I.C.E.D. București. 
Celelalte partide ale etapei : 
Academia Militară Mecanică 
Fină București — Dinamo 
I.M.P.S. Oradea (sala Dinamo, 
ora 16,30), Dinamo București — 
OȚELINOX Tîrgoviște (sala 
Dinamo, ora 18), Rapid Bucu
rești — Metalotehnica Tîrgu 
Mureș (sala Rapid, ora 18) ți 
ELBA Timișoara — Steaua.

Clasamentul la zi :

18) și Voința București — Uni- . 
versitatea CJS.Ș. Viitorul Cluj- I 
Napoca (Sala Floreasca, ora I 
16,30). Celelalte intîlniri ale e- 
tapei : Olimpia București — 1 
Mobila CJS.Ș. Satu Mare (Sala | 
Olimpia, ora 1430), Rapid 
București — Metalul LM.P.S. a 
Salonta-Crișul (Sala Rapid, I 
ora 16,30), Comerțul Tîrgu Mu- ■ 
reș — Gaz Metan C.S.Ș. Me
diaș și Comerțul Sf. Gheorghe I 
— Metalul C.S.Ș. Rîmnicu | 
Vilcea.

Clasament la zi: I

Priviri spre eșalonul

RATĂRILE SE I
Viitorul Vaslui — Aripile Victori

După cum începuse partida, ae Viitor
părea că Viitorul va câștiga le- de la
jer. Această speranță a auporte- Pț’»*-
rilor avea un argument aodid pi. u
deoarece. In minutul 5, gazdele altă i
conduceau cu 1—6 : Stoica l-a la 6 i
pus in cursă, pe partea atingă, gă pc
pe Andronic, care a ajuns In a- ta m
propierea careului advers, a een- Aripii
trat puternic în fața porții, PA- vituri
VEL a lovit mingea defectuos, la GI
expediind-o In propria poartă I reulul
Replica băcăuanilor nu s-a lă- in co
sat insă prea mult așteptată șl. In victor
minutul 18, era din nou egalita- șit, 1
te : după executarea unei lovi- insă
turi de colț, IANCU a trimis marc
mingea in poartă printr-tm «bu- A a 
chet" de jucători din careu : 1—1. VIII 
In continuare, Viitorul a doimi- Lungi 
nat, dar Stoica (mân. 19), Toca- ban -
riuc (min. 20), Lungu (mln. 28) Bălcu
și Stoica (în același minut) — ori — St 
au greșit ținta, ori portarul Man- ARI 
geac a rezolvat situațiile critice. — Po

Și după pauză aspectul jocului Pliat 
a rămas același : gazdele au ata- Gr< 
cat. însă fără orizont iar oas- ne, 
pețil, pe contraatac, au creat de
seori panică in careul echipei

L Dinamo Buc.
2. Steaua
3. I.C.E.D. BuC.
4. Dinamo Oradea 
(. Farul C-ța
4. ELBA Tmș.
7. „U- Cj.-Nap. 
*. Balanța Sb.
4. Rapid Buc.

14. Met. Tg. M.
11. otelinox 
IX Ac. Mii. Buc.

lit 4*4:317 14 
7 7* man i« 
111 «49:874 u 
7 4 1 <37:443 11 
7 4 1 644:640 U 
7 4 1 184:470 U
7 1 4 583:558 10 
7 1 4 475:071 10 
7 2 5 431:687 1 
711 851:6*4 0 
7 14 185455 4 
7 0 7 507:700 7

1. Sp. Stud.
X „V* Cj.-Nap.
1. Voința Bv.
X Met. Bm. ▼. 
L Voința Buc.
4. Olimpia Buc.
7. Com. Sf. Gb.
X Met. Saionta 
X G.M. Mediaș 

IX Mobila SJ4. 
11. Com. Tg. M. 
IX Rapid Buc.

14 14 4 785 4*8 20
14 * 1 785:574 19
14 * 1 771477 19
14 7 4 755491 17
14 7 1 792:704 17
14 4 5 742 477 15
14 4 4 747 447 14
14 1 7 4517738 13
10 2 4 4*7491 12
M * 8 448:801 12
14 1 * 703 4*7 11 
» 1 * 4817774 U

Campionatul Național feminin 
programează miine ultima eta
pă a turului, care cuprinde și 
meciurile-derby Sportul Stu
dențesc București — Voința 
Brașov (Sala Agronomia, ora

• S-a stabilR ea primele tur
nee ale turului I al Diviziei șco
lare șl de juniori să se dispute 
Intre 4 și 7 ianuarie, ta urmă
toarele localități rtn ordinea se
riilor) — feminin : Sibiu (orga-
nizează C.S.Ș. Mediaș), Satu Ma
re, Reghin ; masculin : Mediaș, 
Tîrgoviște. București (C.S.S. 1
Sportul Studențesc).

STAT LOTO-PAONOSPORT INFORMEAZĂ
ciștigă flecare cite un autotu
rism „Dacia 1300“ (70.000 lei), 
plus o suită de ctștiguri de alte 
categorii.

. • Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES a săptămînil va avea 
loc astăzi, miercuri, * decem
brie, In București, in sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, 
lncepînd de la ora 15,50. Opera
țiunile de tragere vor fi radio
difuzate pe programul L la ora 
10,15, urmlnd ca numerele ex
trase să fie transmise șl in re
luare, pe același program, la 
ora 23,15, și miine, joi 7 decem
brie, la ora 8,55.
• Deși cel mal tinăr in or

dinea apariției, „LOTO 2" 4-a 
impus prin simplitatea formu
lei tehnice și consecvența eu 
care atribuie ciștlgurl valoroa
se. Murgind pe linia acestei 
tradiții, acțiunile «LOTO j" con

I 
I 
I 
I 
I

tinuă duminică, 10 decembrie, | 
cu Încă o tragere, deci un ex- I 
celent prilej de mari succese. ■ 
Deși caracteristicile acestor ac- a 
țluni au devenit, de acum, bl- I 
necunoscute, reamintim cîteva • 
dintre acestea: trei extrageri
succesive fiecare a cite 4 nu- | 
mere, din 75; posibilitatea de a I 
se clștlga șl cu numai 2 nume- ■ 
re; 6 categorii de ciștlgurl, care 
cuprind autoturisme Dacia 1300 I 
precum și importante sume de I 
bani, de valori fixe șl varlabi- | 
le; participarea cu bilete avînd 
valoare unică (seria ,,R“, de nu- „ 
mai 10 lei), cu variante Întregi I 
sau fractionate. Reamintim că ■ 
omologarea câștigurilor la tra
gerea respectivă se va face vi- I 
neri, 13 decembrie, urmlnd ca I 
rezultatele acesteia să fie date ■ 
publicității — prin mijloacele . 
obișnuite — «îmbăta. 14 decern- I 
brie. "

ÎNFRÎNGEREA LID
Olimpia Rm. Sărat — F.C.M. Prog
In acest adevărat derby al Se

riei L pe stadionul din Rm. Să
rat au evoluat două echipe ex
trem de ambițioase. Brăilenb au 
venit cu intenția, mărturisită, de 
a obține cel puțin un punct. Au 
combinat frumos Ia mijlocul te
renului, c-au apărat grupat și 
atent ta fața porții și au de
clanșat citeva contraatacuri pe
riculoase. însă ratate. Formația 
gazdă, pregătită de tânărul an
trenor Ion Moldovan, a dorit 
mult să obțină victoria în fața 
liderului seriei, a evoluat foarte 
bine, reușind, pînă la urmă, să 
obțină, pe merit, cele două 
puncte.

In prima repriză am consem
nat citeva ratări la poarta iul 
Dinu : min. 13, Tigoianu trimite, 
din „foarfecă", peste poartă ; 
min. 16, Cățoi a șutat jos la colt... 
întinzîndu-1 pe Dinu. care a 
respins in corner ; min. 26, Glonț 
a pasat iul Cățoi. șut al acestu
ia. dar portarul brăfflean este 
din nou pe fază. Și oaspeții au 
avut două ocazii. In mln. 18, 
Stamate a centrat în fața porții, 
dar Titirișcâ, neatent, nu a ur
mărit mingea, iar in mln. 31, 
Drăgoi. din careul de 16 m, a 
șutat de puțin pe lingă poartă. 
In partea a doua a jocului gaz
dele s-au menținut la conducerea 
jocului, tn min. 57, Cățoi a șutat 
din afara careului, dar mingea 
a trecut milimetric pe lingă vin
ciul porții brăllene. In mln. 78 
s-a marcat unicul gol al parti
dei : mijlocașul Cerbu 'a recupe
rat un balon la mijlocul terenu
lui, a înaintat in terenul oaspe
ților, l-a pasat Iul Glonț, acesta 
a deviat balonul la noul intrat 
In joc — PANA, care a preluat 
și a șutat imparabil. In mln. 87, 
mijlocașul Petrache șl-a lovit 
adversarul tn timp ce jocul era 
oprit, iar arbitrul, corect și au
toritar, l-a arătat cartonașul roșu.
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ATACUL DINAMOVIST IN VERVĂ

comportări

ii A

MILE El
5 .*/ 1 54- 8 36

2 38- 8 25
9 4 2 24- 9 22
8 3 4 22-14 19
8 9 7 32-24 16
7 2 6 25-28 16
5 5 5 23-18 15
S 3 6 21-18 15
5 4 6 13-28 14
5 2 8 18-22 12
4 4 7 16-22 12
5 2 8 15-23 12
5 2 8 19-28 12
5 1 9 14-34 11
3 5 7 19-22 11
3 5 8 14-35 11
4 2 9 15-31 10
4 1 :10 11-21 9

pe, F.C. Olt
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La ultima apariție din acest 
an in fața propriilor suporteri, 
Dinamo, merituoasa campioa
nă de toamnă a fotbalului nos
tru, și-a onorat Cin plin acest 
frumos statut, ca și pe acela 
de participantă (a doua oară 
consecutiv 1) la partidele „pri
măverii» europene, calificată fi
ind, cum bine se știe, in sfer
turile de finală ale Cupei Cu
pelor. De altfel, parcursul de 
regularitate al elevilor lui 
Mircea Lucescu și Florin Che- 
ran fusese început tot cu o 
victorie la scor (și tot 6—1), 
în primul meci susținut 
stadionul din Șos. 
Mare, acolo unde 
punctelor realizate, 
este maxim.

în chiar min. 1, 
prefațat seria atacurilor și a 
fazelor de mare spectacol, re- 
luînd puternic, cu capul (de la 
cîțiva metri), foarte aproape 
de stîlpul din stingă lui 
vai. Dinamo și-a instalat 
dașii la linia de centru, 
cind, în Continuare, fără 
gaz, și alternînd (cum îi 
caracteristic) combinațiile 
pide cu acțiunile individuale, 
cu deschiderile în adîncime și 
învăluirile pe aripi. Ca o fi
rească urmare, în min. 15 a 
înscris C. ZAMFIR, din plon
jon, cu capul, la o fază lu
crată de Răducioîu. Pînă la 
pauză, am mai consemnat o- 
cazille din minutele 25 (Rădu- 
cioiu), 38 (C. Zamfir), 43 (Ma- 
teuț) și 44 (Timofte), in vreme 
ce clujenii au încercat cîteva 
(firave) contraatacuri, in spe
cial pe traseul Movilă — Sa
bo — Biro. Repriza a doua 
ne-a oferit, spre meritul am
belor formații, un joc animat, 
plăcut, cu faze la ambele porți, 
prestației excelente a dinamo- 
vîștilor adăugîndu-i-se o con
sistență sporită a atacurilor 
studențești. Pe acest fond au

| DINAMO 6 (1) II „U“ CLUj-NAPOCA !_ 1
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Stadion Dinamo ; teren bun 
timp foarte rece ; spectatori - 
circa 5 000. Șuturi : 25—10 (pe
poartă : 13—7). Cornere : 15—2.
Au marcat : C. ZAMFIR (min. 
15), MATEUȚ (mln. 51 și 78, ul
timul din penalty), TIMOFTE 
(mln. 59), ANDONE (min. 62) 
și RĂDUCIOIU (min. 89), res
pectiv BIRO (min. 66 — din pe
nalty).

DINAMO : Cimpeanu — Doboș 
(min. 46 Meszaros), REDNIC, 
ANDONE (min. 62 Cr. Lazăr), 
KLEIN — TIMOFTE, MATEUȚ, 
Lupescu, Lupu — C. ZAMFIR, 
RĂDUCIOIU.

„U“ CLUJ-NAPOCA : Caval — 
Gherman, Jenei, Neamțu, Gydrfi 
— SABO, Falub, MOVILA (mln. 
59 R. Stan), Bacoș (min. 86 Bi- 
riș) — Muntean, BIRO.

A arbitrat I. igna (Timișoara); 
la linie : C. Coreean (Reșița) șl 
L Nlculițov (Focșani).

La speranțe : 4—1 (2—1).

•
venit, 'logic, și celelalte șase 
goluri: în min. 51, MATEUȚ. 
cu capul; min. 59, TIMOFTE, 
lob din careu; min. 62, AN- 
DONE; min. G6, BIRO, din pe
nalty (C. Zamfir il faultase 
pe Muntean); min. 78, MA
TEUȚ, din penalty, acofdat la 
faultul lui Jenei asupra lui 
Răducioiu; în sfirșit, RADU- 
CIOIU, în min. 89, scăpat sin
gur Ia pasa lui C. Zamfir. Au 
mai fost multe alte faze de 
poartă, între care notăm ba
rele lui Timofte și Lupu (mîn. 
82 și, respectiv, 87), ca și ra
tările lui Sabo (min. 53 și 56) 
și Biro (min. 86), după reușite 
acțiuni personale. O victorie 
splendidă, așadar, cu 6—1, ca 
In fața lui Panathinaikos, cea 
care, nu de mult, elimina pe 
Juventus din cupele europene...

MECI DIRZ, VICTORIE MERITATA
Sportul „30 Decembrie" — <

In pofida timpului foarte rece, 
eu vfiit tăios șl pătrunzător, tri
bunele stadionului local au fost, 
la acest med. aproape pline, cei 
prezent! înfruntând cu stoicism 
condițiile meteo atît de vitrege, 
pentru a-și putea încuraja tavo- 
rițil. Care, să recunoaștem, mi 
resimțit din plin nevoia respec
tivelor încurajări, adversarii tor 
neflind ușor de Învins șl, nici 
pe departe, resemnați vreun mo
ment cu ideea înfrîngerii. Numai 
ziua fastă a gazdelor (antrenori 
N. Tănăsescu si M. Bucurescu), 
totala lor dăruire tn teren au 
dus, finalmente, Ia obținerea u- 
nei victorii pe cît de muncite, pe 
atît de meritate.

Jocul a fost, la început, des
tul de echilibrat, oaspeții anun- 
tîndu-și repede intențiile ofensi
ve, obligîndu-i pe fundașii Spor
tului să trimită, uneori, baloane
le Înapoi, spre propriul portar, 
în min. 11, juniorul Veza a pă
truns periculos în careul lui Za- 
riosu, stopat fiind doar de inter
venția ,,ln-extremls“ a lui C. Io
nescu. Intețindu-și atacurile, lo
calnicii au Înscris, in mln. 21, 
primul gol : o acțiune frumoasă 

Ene — D. DUMITRESCU s-a ta- 
inchelat eu șutul plasat, din ca
reu, al celui din urmă, autorul 
punctului făcind, de altfel, și ta 
continuare, un joc foarte bun. 
Pină la pauză, deși Sportul a 
dominat, nu s-a mai întimplat 
nimic deosebit. Partea a doua l-a 
găsit, insă, pe cei din Mediaș 
(antrenor I. Cotruț) hotărtți să 
Înscrie, instalați, mai tot timpul, 
în jumătatea adversă, «apt re
flectat șl de casein tehnicâ a 
partidei (șuturi 7—5, dto oare pe

Gaz Metan Mediaș 2—0 (1—0) 
poantă 3—3, comere 1—3). Lucide 
șl realiste, gazdele, cu cîțiva ju
cători tehnici și insistent!, și-au 
mărit (totuși) avantajul, in min. 
77, prin activul TRÎMBIȚAȘ, care 
a fructificat o pasă de la Tănase, 
după ce D. Dumitrescu fusese 
(mln. 67) singur cu Szebin. Este 
adevărat, oaspeții au ratat și el 
bune situații, in min. 51 (Ologu) 
65 șl 78 (M. ** ’ — — -
dar victoria 
neam, celor 
s-au dăruit

M. POPOVICI
Iul...

•ACUM, o dată cu 
terenurile dificile,

a fost 
ambele

-

A arbitrat

r _ _ __»-_ __ j,
Marin), 83 (Pustei), 
a revenit, cum spu- 

care au muncit și 
mal mult.
N. Bițln (Sailontn),

SPORTUL : Zarlosu — Barbu, 
ACTUM, NECULA. C. Ionescu — 
Nila, Tănasc (mln. 80 C. Petre). 
VIȘINOIU, Motroc n — D. DU
MITRESCU, Erie (mln. 58 TRIM- 
BIȚAȘ).

GAZ METAN : SZEBIN — D. 
SOLOMON, Biro, Aloman. M. 
MARIN — VEZA, Mărginean, 
Tenghea — llandrca (mln. 46 
Dabal), Ologu, Pustei.

P. MUGUR

• BĂCĂUANII au obținut două puncte mari 
eu Jiul, insă evoluția lor a fost mal puțin 
convingătoare, exprimarea in teren fiind aido
ma cu cea a unul student de la conservator care 
Înaintea examenului scapă partiturile jos și, in 
grabă, nu reușește să le ordoneze • Se pare 
că Burleanu — un fost bun executant — vrea 
neapărat să devină campionul ratărilor penal- 
ty-urilor I Greu de imaginat cum a... reușit 
el să irosească prima lovitură de ta 11 m de 
care a beneficiat și, mai ales, cum a reluat — 
incredibil — la 6 m peste „transversală" ! •
Apropo de penalty-url; conducătorii echipei 
Jiul erau foarte afectați duminică la Bacău, 
afirmînd că, in ultimele meciuri, li s-au re
fuzat penalty-uri, fiind în schimb, sancționați 
cu trei lovituri de pedeapsă. Există oare u» 
alt... cîntar pentru 
dar ii întrebăm și

Florin Georgescu. Am fi fost curioși să aflăm 
dacă in final a fredonat... un Rigoletto, glndln- 
du-ne la originea sa dîmbovițeană, sau Mar
șul triumfal din Aida, ca simpatizant al for
mației bucureștene... • „Sigur, pentru partida 
cu Flacăra avem citeva indisponibilități. Dar 
Dinamo rămine Dinamo, iar cei pe care ii vom 
folosi astăzi au obligația să facă uitată ab
sența unor titulari», ne spunea Înaintea parti
dei Mlrcea Lucescu. Șl nu se poate spune că, 
întrucitva cu excepția lui Ad. Matei, mai 
sigur, cel utilizați nu 
turtle. (M.C.).

au depus toate
»» ne- 

efor-

-
X

■4
X

-

DUMINICA 
meciul 
Victoria 
Teren greu, 
de zăpadă, 

frumos, e- 
________ Gazdele au 
ciștigat, spre final, cu 
2—0 (ca și la seniori), 
din două lovituri de 

II m, transformate 
Savu, căruia cole- 
il spun... Pîrcălab. 
cind confirmarea 7 
Am auzit că Ro- 

mică Gabor a căutat

urmărit 
speranțe 
Corvinul. 
cu strat 
dar joc 
chllibrat.

Jiul ? ne întrebăm și noi, 
pe arbitrii !? (A. V.).

am cu... luminarea carto-
de nașul galben în eta-

• PE BANCA TEH
NICA a lui F.C. Olt, 
doctorul Paul Tomes- 
cu, îmbrățișa cu pri
virea, cu aceeași căl
dură, nu 
ambele 
Supoziția 
actualul 
F.C. Olt

. făcut 
Înaintea 

doua

pa precedentă, ca să 
nu joace duminică. Ce 
să mai facă deplasa
rea la București, pe 
frig și zăpadă 7 Dacă 
e adevărat, e regreta
bil, deși am mal auzit 
de asemenea cazuri. 
• Dumitru Moraru nu 
a apărat nici la echi
pa mare, nici la spe
ranțe. Dar " *""*
spectator la 
jocuri. (AL. C.)

ne îndoim, 
combatante, 

este simplă : 
medic al lui 
a fost, multă 

vreme, medicul lui... 
F.C. Argeș • Meciul 
de Ia Scornieești a 
început mai tirziu cu 
8 minute, pauza fiind 
prelungită și ea cu 
trei minute. Motivul 7 
Jucătorii Stancu, Bă- 
nuță, M. Stoica șl 
Dudan au mai mește
rit ceva la crampoane, 
transformîndu-le 
„regulamentare'

cru pe care l-a 
șl Cireașă, 
celei de 
reprize • Sportiv du
elul celor două ga
lerii : la tribuna I, 
cea locală, pe aripile 
muzicii... fanfarei, al 
cărei animator este A- 
lexandru Panait ; Ia 
tribuna a n-a, cea pl- 
teșteană. care „a luat 
foc» după golul lui 
Bănuță • Una din 
explicațiile „sudurii» 
rapide la nivelul pre
ședintelui și antreno
rului lui F.C. Olt î 
Constantin Dăniiescu 
șl Cornel Dinu au 
fost colegi de școală 
în orașul natal, 
goviște. (I.C.)

-

-

• BRAVO, LAURENȚIU ! Fundașul stingă 
sibian (dar pe ce post nu joacă bine acest ini
mos fotbalist 1) a fost duminică „omul nr. 
1“ al echipei antrenate de cuplul C. Ardeieanu 
— V. Hizo. Și-a salvat echipa de la mari ne
cazuri în cîteva rînduri, a urcat și în atac 
cînd a fost nevoie, dar cu o floare nu se poate 
face... primăvară • De partea cealaltă, un alt 
fundaș tot atît de harnic, Weissenbacher — 
care a înscris, într-o manieră spectaculoasă, 
singurul gol al partidei • Superltoritate netă 
a „roș-albaștrilor" in prima repriză: raportul 
șuturilor: 9—2 (6—I, pe poartă), al cornerclor, 
tot 9—2 șl... doar un singur gol. De vină au 
fost nu numai ratările, ci și amintitul Lauren- 
țiu și portarul M. Vasile. (S. TR.)

în

POLI» TIMI- 
de

a ÎN DIMINEAȚA 
MECIULUI DE LA 
CRAIOVA, arbitrul A- 
drian Porumbolu 
relaxat urmărind 
tida de Divizia B 
tre Constructorul 
Rapid București, 
rocul 
care a jucat prima re-

s-a... 
par- 
din- 

Și No- 
Goanță

priză în pantofi de 
tenis, căruia la pa
uză reputatul arbitru 
l-a Împrumutat pro
priile-! ghete, și ime
diat, la reluare, in 
mln. 46, Goanță a 
marcat golul egaliza
tor al feroviarilor. 
(I. CH.)

_______ vremea nefavorabilă șl
terenurile dificile, au reapărut și problemele 
cu crampoanele. Astfel, in partida de la Morcni, 
după citeva minute de la primul fluier al ar
bitrului, cîțiva dintre jucătorii de la Dinamo 
s-au văzut nevoiți să-și schimbe ghetele • 
Duminică, printre cei care au Înfruntat vre
mea friguroasă s-a aflat și cunoscutul tenor

ÎN ACTUALITATE
La recenta ședință a Birou

lui F.R.F. s-a aprobat ca un 
lot lărgit de tineri jucători, 
care se încadrează în limitele 
de vîrstă pentru viitoarea 
campanie olimpică (născuți du- 
pă 1 august 1969, conform de
ciziei F.I.F.A. — adică de a 
avea 23 de ani la data turneu
lui final din 1992), să fie con
vocat luni, 11 decembrie, la 
București, pentru un control 
medical șl un joc de verifi
care (miercuri, 13 decembrie) 
eu formația divizionară B, E- 
leetromureș Tg. Mureș. Iată 
componența acestui lot, eon-

• MECIUL F.C.M. BRAȘOV
ȘOARA a fost extrem de sărac în faze 
poartă. Cea mal mare ocazie de gol s-a derulat 
in mln 23, cind centrarea lui Barbu l-a găsit 
absolut _
cesta a intîrziat o fracțiune de secundă 
întîlnlrea eu balonul și astfel poarta c 
de Almășan a rămas „nedeschisă". • 
prestația arbitrului P. Seceleanu, e drept pe 
fondul unui joc care nu l-a pus probleme de
osebite. • Rîndurile spectatorilor brașoveni 
se... subțiază văzînd cu ochii. Dacă la meciul 
cu steaua, din etapa a 13-a (cînd jucau cam
pionii 1), au fost vreo 4 000, duminică, cu „Poli», 
numărul lor s-au Înjumătățit. Numai frigul să 
De de vină 7 Sau și prestația jucătorilor bra
șoveni 7 (Gh. NER.)

singur pe Caclureac, în 4 m, dar

• PRIN JOCUL ei 
foarte bun, îndeosebi 
in repriza secundă, și 
victoria categorică re
alizată, echipa con- 
stănțeană confirmă 
ascensiunea valorică 
din acest sezon și o- 
feră speranța stator
nicilor săi suporteri 
că ar putea candida 
la un loc in „Cupa 
U.E.F.A." • Deși nu 
lipsit de unele dueluri 
mai aspre intre jucă
tori, meciul de la 
Constanța s-a menți
nut In limitele spor-

LOTUL OLIMPIC
vocat de antrenorul Mircea 
Ridulescu:

PORTARI: Todericiu (F.C.M.
Brașov), Postolache (I.C.I.M. 
Brașov), Dogaru (Metalul Plo- 
peni);

FUNDAȘI: Stanciu (Oțelul 
Galați), Tanca (Gloria Bistri
ța), B. Bucur (F.C. Inter Si
biu), Sburlea și Gîrleșteanu 
(ambii de la Univ. Craiova), 
Săsărman (Gloria 
Dănuț Munteanu 
Iași);

MIJLOCAȘI: 
Hanganu (ambii

Bistrița), 
(Politehnica

I. Ful ga |i 
de la Victo-

ÎN LEGĂTURĂ CU TILANSTERAHtA JUCĂIORIEUR DE EOIBAl NON-AMATORI

găsit 
a- 

la... 
apărată 
sigură 

pe

-
•-1

aceasta 
arbi- 

al 
___ din 
Gheorghe

3 AC- 
__ lat an-

— __ *— de
copil*șl’juniori al clu
bului său, fostul ju
cător lovănescu se a- 
rată a fl de real a- 
jutor președintelui de 
Ia F.C. Farul, Petre 
Buduru, și in rezol
varea unor probleme 
organizatorice. (C.F.)

tivitățll, la 
contribuind șl 
trajul foarte bun 
brigăzii alcătuite 
i. coț, c. cr. 
și Gh. Vodă. • 
tualrfiente apreciat 
trenor la centrul

--

x

X

ria), Priseceanu (F.C. Argeș), 
Cristescu (Univ. Craiova), 
Stănici (Sportul Studențesc), 
Timar (Unirea Alba Iulfa);

ATACANȚI: Maier (A.S.A. 
Tg. Mureș), Mihăilă (Foresta 
Fălticeni), Firici (Aripile Ba
cău), Răducioiu
Sima (Steaua),
(F.C.M. Brașov).

(Dinamo), 
Selymesi

• MECIUL RESTANT F.CJH. 
CARACAL — RAPID BUCUREȘTI, 
din cadrul etapei a 10-a a Divi
ziei B (seria a n-a), programat 
inițial Ia 22 octombrie, se va 
disputa astăzi, de la ora 13. Par
tida va fi condusă de o brigadă 
de arbitri alcătuită din I. Danciu 
(Petroșani) la centru, ajutat la 
linte de șt. Rotărcseu și v. M* 
xim (ambii din Iași).

LE CIȘTIGA LA SCOR
Ikrad — C.F.R. Timișoara 6—1 (3—0) 
eata, pe sta- 
din Arad, cei 
4000 spectatori 
i stoicism fri- 
e un teren in- 
nceperli repri- 
le-au fost ve
le) component!!
acomodat mai 

iede con. ițillor 
te. in schimb, 
țla sub aștep- 
îgătltă de Em, 
irul comporta- 
>st un accident 
ită din această 
•ului. După cî- 

consistente la 
gazdele au In- 

prin TEODO - 
I. Pînă la ma
ri min. Zi, prin 
rimit o ccntra- 
, de la Biajo- 
nai ratat alte 
n Teodorescu 
Rad (mln. 18). 
ă. avindu-1 in 
Erdei, lși mai 

clară prin Rad 
nln. 30) și Teo- 
, dar portarul 

la post, pen- 
1, RAD să Ste
imel reprize ta

3— 8, printr-un șut sec. După pau
ză. In mln. 48, scorul va arăta
4— 8, cind, Ia o centrare perfec
tă, de pe stingă, a Iul Grad, 
TEODORESCU a Înscris cu capul 
de la 5 m. în același minut Con- 
tescu a fost eliminat din joc 
pentru injurii la adresa arbitru
lui de centru, iar sarabanda ară
deană a continuat, rînd pe rind; 
Rad (mln. 62) Erdei (mln. 64 și 
73), Grad (min. 75) șl Varșandan 
(min. 81), ratînd situații favora
bile. în ultimele 10 minute oas
peții au ieșit mai deciși la atac, 
reușind golul de onoare, in min. 
84, prin BANU. în penultimul 
minut de Joc. BLAJ a pecetluit 
scorul partidei la o pasă in adin- 
cime a Iul Erdei.

A arbitrat Alex. Crăciun (Bucu
rești).

VAGONUL : Duckadam — BLA- 
JOVICI, Csordas, BLAJ, Molnar 
— Pănescu (min. 70 Mertesz) 
ERDEI, Salka (mln. 50 Vărșăn- 
dan), GRAD — RAD, TEODO
RESCU.

C.F.R. : Gută — Căpățlnă (min. 
57 Otiman), Neamțu, Șulea, Ha- 
țegan — Simceleseu, Iova, Con- 
tescu, hAdulescu — Murar, 
BANU.

Ștefan DUMITRU

Articolul 1, Jucătorii din 
diviziile A, B ți C sînt jucă
tori de performanță cu statut 
de non-amator și se pot transfe
ra la alte cluburi (asociații) din 
țară Intr-un an eompetițional 
In perioadele cuprinse Intre 
datele 15—20 iulie ți 10—20 ia
nuarie.

Articolul 2. Transferarea jucă
torilor non-amatori de la un 
club la altul se efectuează pe 
baza următoarelor acte:

a) contractele de tip F. R. 
Fotbal între clubul de la care 
pleacă jucătorii, clubul la care 
vin jucătorii, și sportivii in 
cauza.

Contractele vor fi avizate de 
Biroul Executiv al C-J.E.F.S. 
în evidența căruia se află 
sportivii respectivi. In aviz se 
va menționa data ședinței Bi
roului Executiv al C.J.E.F.S. în 
care s-a aprobat acordul trans
ferării sportivului și va fi sem
nat de președintele CJ.E.F.S. 
Acordul este valabil numai 
pentru unitatea sportivă care 
este înscrisă expres în docu
mentul respectiv ;

b) carnetul de legitimare al 
jucătorului;

c) fișa personală a jucătoru
lui (în cazul în care se află în 
evidența comisiei județene);

d) chitanța de depunere a 
taxei de transfer;

e) pentru jucătorii din divi
ziile A și B se va prezenta 
contractul de non-amator;

f) actele de transfer pentru 
jucători vor fi depuse de către 
cluburi (asociații) sportive direct 
la Federația Română de Fotbal,

pentru obținerea vizei. Actele 
depuse prin poștă nu vor fi 
luate in considerare. Federația 
Română de Fotbal nu va primi 
acte incomplete și nici acte care 
prezintă ștersături, corecturi 
mu modificări.

Articolul 3. Cluburile (asocia
țiile) divizionare A, B și C pot 
transfera jucători pe perioade 
limitate de minimum un an, o 
singură dată, la și de la alte 
cluburi (asociații) cu respecta
rea prevederilor de transfer și 
specificarea perioadei respecti
ve In contractele dintre cluburi 
și jucători, după care aceștia 
revin din oficiu la cluburile 
(asociațiile) de unde au fost 
împrumutați.

Jucătorii care se transferă pe 
perioade limitate trebuie în 
mod obligatoriu să fi jucat cel 
puțin 2 ani în echipa de ju
niori a clubului (asociației) de 

Ta care se transferă și să nu 
depășească vîrsta de 21 ani 
(născuți în anul 1969).

Se pot transfera pe perioade 
limitate, o singură dată, jucă
torii de divizia A și B, cu 
contracte de non-amatori, care 
au activat in ultimii doi ani la 
echipa respectivă. In aceste 
cazuri, între cele două cluburi 
se va încheia un subcontract pe 
termen limitat.

Transferările acestor jucători 
se vor înscrie in fișele perso
nale și în carnetele de legiti
mare ale jucătorilor, cu culoa
re roșie, cu specificarea datei 
la care . începe și expiră îm
prumutul.

Articolul 4. Jucătorii care au 
semnat contracte de non-ama
tori pot efectua stagiul militar 
in localitățile in care activează 
echipele de care aparțin, cu a- 
probarea Ministerului Apărării 
Naționale sau a Ministerului de 
Interne.

Articolul 5. Cluburile (aso
ciațiile) participante in cupele 
europene pot transfera jucători 
pe întreaga perioadă dt parti
cipă în aceste competiții, res
pectând termenele de legitima
re prevăzute in Regulamentele 
internaționale, in condițiile ar
ticolului 2.

Articolul 6. Cluburile (asocia
țiile) nu pot transfera jucători 
peste numărul admis de Regu
lamentul de Organizare a Acti
vității Fotbalistice, pentru fie
care eșalon valoric :

— 23 jucători in divizia A 
+ 10 jucători tineri, astfel in
cit numărul de jucători care 
nu provin din pepiniere proprii 
să nu depășească cifra de 5, 
sub 21 de ani ;

— 18 jucători la diviziile B 
și C + 5 jucători tineri — sub 
20 de ani —, dintre care 3 prove- 
niți din pepiniere proprii și 2 
de la alte cluburi (asociații) 
sportive.

In acest sens, cluburile vor 
prezenta la Federația Română 
de Fotbal listele jucătorilor 
transferabili, astfel :

— pînă la 10 decembrie pen
tru efectuarea transferărilor 
prevăzute de termenele Regu
lamentului U.E.F.A.;

— pînă la 10 ianuarie și, res»

pectiv, pină la 10 iulie pentru 
toate cluburile (asociațiile) 
sportive.

Cluburile (asociațiile) sporti
ve care nu respectă indicațiile 
și termenele comunicate de 
Federația Română de Fotbal 
nu vor putea efectua transfe
rări de jucători pentru compe
tițiile oficiale.

Cluburile (asociațiile) spor» 
five în cauză sînt singurele 
răspunzătoare de această si
tuație.

Nici un club (asociație) spor
tiv nu are dreptul să foloseas
că în jocuri amicale sportivi 
care au semnat contracte de 
non-amatori cu alte cluburi 
(asociații), fără acordul scris 
al acestor cluburi.

Cluburilor (asociațiilor) spor
tive care încalcă această hotă- 
rîre 11 se va ridica dreptul de 
a transfera jucători pe 
de 1 (un) an.

Articolul 7. Cluburile 
ciațiile) care semnează 
sau mai multe contracte 
tru același jucător vor fi 
ționate cu interzicerea

timp

(aso- 
două 
pen- 

sanc- 
de a 

transfera jucători de la alte 
echipe pînă la următoarea pe
rioadă de transferări stabilită 
de Federația Română de Fot
bal.

Jucătorii care semnează două 
sau mai multe contracte de 
transfer vor fi sancționați de 
Federația Română de Fotbal 
cu ridicarea dreptului de joc 
pe o perioadă de la ® (șase) 
luni la 1 (un) an.

FEDERAȚIA ROMANA 
DE FOTBAL



PE SCURT & PE SCURT ® PE SCURT

BOXERUL MIRCEA DAVID €. N. DE IIANDDAL FEMININ
ÎNVINGĂTOR LA SOFIA

Pugilistul român Mircea Da- 
vid a ocupat locul întîi al ca
tegoriei mijlocie mică din ca
drul tradiționalului turneu in
ternațional „Ring Sofia", des
fășurat în capitala bulgară. In 
finală, el l-a întrecut la punc
te pe bulgarul S. Todorov. Ia
tă și alți cîștigători: Daviden
ko (U.R.S.S.) — la categoria 
mijlocie; Amarzgabal (R.P. 
Mongolă) — la categoria pană: 
Davidov (Bulgaria) — la ca
tegoria grea.

pauză, care a 
meciurilor în

După o zi de 
urmat disputării 
cele patru grupe preliminare, 
Campionatul Mondial de hand
bal feminin din Danemarca a 
intrat în a doua sa fază, cea 
a întîlnirilor din seriile semifi
nale. După cum se știe, obți- 
nînd primul loc în grupa C, 
reprezentativa țării noastre s-a 
calificat în această fază a în
trecerii, urmînd să dispute me
ciurile cu Cehoslovacia, Polo
nia și R.F.G. în orașele Aal
borg, Sindal și Fjerritslev.

Aseară tîrziu, echipa Româ
niei a întîlnit puternica forma-

ție a Cehoslovaciei. Rezultatul 
partidei nu ne-a parvenit pînă 
la ora închiderii ediției.

KASPAROV ÎNVINS

CUPELE EUROPENE DE VOLEI (feminin)
PARIS (Agerpres). Rezultate 

din prima manșă a turului II în 
cupele europene la volei femi
nin: Cupa Campionilor : ȚSKA 
Sofia — Slavia Bratislava 3—0, 
Feuerbach — R.C. Paris 0—3, 
Post Viena — Avero Sneek 2—3, 
Mladost Zagreb — Uraloclka 
Sverdlovsk 1—3, Dinamo Berlin- 
Dinamo Tirana 3—1, Montana 
Lucerna — Olimpia Ravenna 
0—3 ; Cupa Cupelor: ADK Alma 
A ta — Kfum Oslo 3—0, R. C. 
Cannes — Tongeren (Bel.) 3—0,

Traktor Schwerin — Plomlen 
Sosnowiec 3—0, Delta Lloyd 
Amsterdam — „Phila- Salonic 
3—0, Tungsram Budapesta — Ga- 
latasaray Istanbul 3—0, „Unl- 
3asel — Cuci ne Braglia R. E- 
milia 0—3 ; Cupa C.E.V. : San 
Lazzaro — Bayern Lohhof 0—3, 
Gunes Sigorta — TSV Berlin 
1—3, Orbita Zaporojie — Emlâk- 
bank Ankara 3—0, Lichtenvo- 
orde — Elite Geneva 3—1, Aka- 
demik Sofia — Schwerte 1968 
0—3.

Turneul internațional de 
rapid de la Londra a fost 
tigat de marele maestru 
tanic Jonathan Speelman, 
în semifinale l-a învins 
campionul mondial, sovieticul 
Gări Kasparov, iar în finală 
I-a întrecut pe compatriotul 
său Michael Adams, în vîrstă 
de doar 17 ani, cel mai tînăr 
mare maestru. La turneu, des
fășurat sistem eliminatoriu, au 
mai participat, printre alții, 
spaniolul Illescas, olandezul 
Timman, islandezul Hjartars- 
son.

șah

care 
Pe

Stop cadru

UN RĂSPUNS
E un punct de vedere a- 

supra căruia, surprinzător, 
pînă și o revistă cumpănită 
ca „VEquipe Magazine" cre
de (în numărul din 11 no
iembrie) că „trebuie să me
dităm serios", cel inspirat de 
o definiție aparținând scri
itorului George Orwell, după 
care, „adevăratul sport n-are 
nimic comun cu fair-playul, 
nefiind altceva decit un răz
boi fără focuri de armă* / 
O asemenea opinie, lansată 
mal degrabă ca să șocheze, 
ar putea să grăbească o oa
recare acoperire, cită ?, în 
unele întîmplări petrecute tn 
aria sportului modern, 
stituite însă ca excepții 
la regulă, nu ca regulă

„nivelul tuturor expo- 
printr-o 

artistică" 
prezenți.

con- 
de

„ , — în
săși. Sigur că au trecut des
tui ani de cînd Albert Camus 
(1913—1960), fost fotbalist și 

al Premiului Nobel 
literatură (1957), afîn
datorez sportului tot 
mai bine despre mo- 
obligațiile oamenilor", 
se fi schimbat într-

laureat 
pentru 
ma că 
ce știu 
raid și 
dar să 
atît lucrurile și să se ft de
teriorat într-atît mecanismele 
sportului incit să fim con- 
strînși să acceptăm cinismul 
unei definiții precum cea a 
lut G.O.7I

Părerea noastră e că 
și ea pare, veți vedea, 
părtdșltă și de alții.

nu 
lm- 

. Bună
oară, nu demult a avut loc, 
In Spania, Bienala interna
țională a sportivilor In artă, 
manifestare la care au ex
pus lucrări de pictură ți 
sculpturi peste o sută de 
sportivi—artiști din întreaga

lume, , 
natelor 
inaltă 
(„As"), 
alături 
precum 
txa Sanchez sau 
Tomba, s-a aflat și 
Martinez Sanchez, mal cunos
cut universului fotbalistic ca 
„Pirri", fost jucător la Real 
Madrid, cu care a cîștigat 
(intre altele) 10 titluri de 
campion, fiind de 45 de ori 
selecționat in reprezentativa 
(drii sale. Că „Pirri" a fost 
distins (pentru tabloul „Da
niel cu pisica") cu „Premio 
Union de Arte" are mai pu
țină importanță, faptul fi
nind, ca să zicem așa, de 
detaliu. Relevant e amănun
tul că, oferindu-l-se 5 .invi
tații pentru vernisajul expo
ziției, jucătorul de altădată 
le-a cerut organizatorilor să 
trimită una ...oricăruia dintre 
adepta „filosofiei" lui Or
well t „Pentru a se lă
muri, ri cel mai sceptic, a 
adăugat -Pirri-, că sportivii 
nu-s niște războinici, ci 
inț» pentru care fiorul 
tistic, emoția reprezintă 
tiuni uneori esențiale".

Probabil că invitația, 
nușă aruncată celora

cucerind 
calitate 

Printre cei 
de reputați campioni 
Sara Simeoni, Aran- 

Sanchez sau Alberto 
s-a aflat și Jos 6

fî~ 
ar- 

ches-

mă- 
__  ________ ___ car», 
grăbiți sau ignoranți, minima
lizează frumusețile morale 
al» sportului, n-a fost onorată. 
Mai mult decit jalnica definiția 
a tai OrweU, răspunsul lui 
„Pirri" merită reținut. ei 
fiind, ea să parafrazăm, cel 
car» exprimă adevărul.

Ovidiu IOANIȚOAIA

❖
4-

♦

ATLETISM • La Bangkok, 
sprinterul . chinez Zhao Cuntin 
a ciștlgat proba de 200 m cu tim
pul de 20,80 s. La triplu salt, pe 
primul loc s-a situat Du Ben- 
zliang cu 16,55 m • Maratonul 

de la Fukuoka (Japonia) a fost 
ciștlgat 
Matias, 
că, pe 
piept", 
sapov, ___
trl al cursei. Ambii sportivi 
fost înregistrați 
Tradiționalul maraton de la Ma
cao a revenit portughezului An
do Costa, cronometrat în 
2hl8:37. n Americanul Budd Coa
tes a cîștlgat maratonul de la 
Sacramento (California), cu tim
pul de 2hl4:07. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Sammy Rotdch 
(Kenla) 21114:40 șl Jerry Marsh 
(S.U.A.) 21115:20.

HANDBAL • Turneul interna
țional masculin desfășurat în lo
calitatea olandeză Haarlem a 
fost cîștigat de selecționata R. D. 
Germane, care în ultimul meci 
a Întrecut cu scorul de 23—18 
(11—10) formația Poloniei.

ÎNOT • In cadrul concursului 
de la Bmo (Cehoslovacia), !no- 
tătoarea sovietică Iulla Bogaceva 
a ciștlgat proba de 400 m mixt, 
cu timpul de 4:56,10, iar Katia 
Beer (R.D. Germană) s-a clasat 
pe primul loc la 200 m fluture 
în 2:19,57. Rezultate înregistrate 
în întrecerea masculină : 200 m

de portughezul Manuel 
care a reușit să-1 întrea- 
linia de sosire, cu „un 
pe sovieticul Ravil Ka- 
epuizat pe ultimii me- ................--**--* au 

cu 2hl2:54 O

Mber : Libor PoguneK (Ceho
slovacia) — 1:50,63 ; 200 m bras : 
Eduard Klimentiev (U.RJ5.S.) — 
2:24,84 ; 100 m fluture : Robert 
Volf (Cehoslovacia) — 56,38.
• La Montreal, înotătorul sue
dez Anders Holmertz a ciștlgat 
proba de 400 m liber, cu timpul 
de 3:42,92, iar englezul Nick 
Gillingham s-a situat pe primul 
loc la 200 m ‘ '

TENIS DE 
slnkl, finale 
Internaționale 
trecerea pe

Chineză 
masculin :

bras în 2:09,19.
MASA • La Hel- 
ale Campionatelor 
ale Finlandei, în- 
echipe, feminin t 

R. P. Chineză — Hong Kong 
3—2 ; masculin : R.P. Chineză — 
Coreea de Sud 3—0,

S-AU ÎNCHEIAT C.M
DE PATINAJ ARTISTIC (j)

Proba individuală feminină, 
ultima din cadrul ~ 
telor Mondiale de 
tistic ale juniorilor, 
Colorado Springs 
fost cîștigată de sportiva ja
poneză Yuka Sato, care se in
stalase în fruntea clasamentu
lui încă după „impuse". Pe lo
curile următoare s-au situat 
Surya Bonaly (Franța) și Ta
nia Krienke (R.D. Germană).

Camplona- 
patinaj ar- 
derulate la 
(S.U.A.), a

ROSA MOTA:
Atîta vreme cît, Ia 31 de ani 

(împliniți la 29 iunie), ai în 
palmares două titluri de cam
pioană europeană, unul de 
campioană mondială și — de 
la Seul — consacrarea olim
pică, mai poți, oare, spera la 
altceva ? Probabil, nu la mare 
lucru. Afară doar dacă nu ur
mărești cea mai bună perfor
manță mondială ! Cu toate a- 
cestea, mica alergătoare por
tugheză Rosa Mota (1,57 m 
și 45 kg) este tot timpul 
în prim-planul probei sale pre
ferate, maratonul. Ea este con
știentă că a realiza. mai puțin 
de 2.21:06, care este cel mai 
bun „cronometru" al unei fe
mei pe cei 42,195 km ai unui 
maraton, 
demînă, 
reunirea 
exteriori 
pe care, 
posedă. Așadar, • Ingrid 
tiansen poate fi „liniștită* din 
acest punct de vedere, lusita-

nu pare a-i sta la în- 
acest lucru solicitînd 
prea multor factori 

și calități „pedestre", 
hotărît lucru, nu le 

‘ ' Kris-

10 VICTORII DIN 14..
na avînd cu totul alte obiec
tive.

Și totuși, cum reușește Rosa 
să se mențină în vîrful pira
midei, fiind, pe bună drepta
te, supranumită „regina mara
tonului" ? Se afirmă că pe tot 
timpul cursei, portugheza nu 
aleargă pur și simplu, ci luptă, 
trage efectiv cu dinții, pentru 
a se impune, pentru a fi în 
frunte. Aceasta este însă nu
mai o explicație palidă a suc
cesului pe care îl are Rosa în- 
tr-o probă în care bărbații 
portughezi s-au impus prin 
Lopes, Mamede, Leitao, de O- 
liveira, Matias și alții. Pentru 
că cea care a dus țării sale 
prima medalie olimpică cuce
rită vreodată de o femeie are 
un alt mare secret, un secret 
al tuturor marilor campioni: 
munca. Fără munca uriașă pe 
care o depune în pregătire, ar 
mai fi reușit ea, oare, să în
vingă în 10 din cele 14 ma
ratoane Ia care a participat 7

Cu siguranță că nu. Cele care 
au reușit să o depășească se 
numără pe degete: Waitz, Dic
kerson și Smecnova la C.M. 
din 1983 de la Helsinki, Be
noit și Waitz la J.O. de la 
Los Angeles (1984), Benoit șl 
Kristiansen la Chicago (1985) 
și Ivanova la Los Angeles 
(1989). Deci șase nume (șl ele 
mari) într-un total de 7 ani de 
maratoane cu 14 starturi. O 
nouă „luptă" se va derula, fă
ră îndoială, la C.E. de la Split, 
în vara lui 1990, cînd dețină
toarea celor mai bune perfor
manțe mondiale la 20 km 
(1.06:55,5) și o oră (18,027 km) 
va fi, cu siguranță, prezentă. 
De trei ori consecutiv campioa
nă europeană la maraton, pare 
a fl un pariu tentant, nu • 
așa 7

Andi VILARA

CUPA MONDIALA"

ANCHETE LA SFIRȘIT DE AN
• Tradiționala anchetă a zia

rului Iugoslav „Politlka", consa
crată desemnării celui mal bun 
sportiv din Iugoslavia în anul 
1989, a stabili t-o pe primul loc 
al ierarhiei pe schioara alpină 
Mateja Svet. Cea mal bună e- 
chlpă a anului a fost conside
rată reprezentativa masculină de 
baschet, campioană europeană.

• Cel ma! bun sportiv brita
nic pe anul 1989. In ancheta A- 
soclațiel ziariștilor sportivi, a 
fost desemnat jucătorul de golf 
Nick Faldo — 321 puncte. Pe

locul al doilea a fost clasat 
atletul Steve Backley — 199
puncte.
• „Trofeul Jesse Owens-, care 

recompensează pe cel mai bun 
atlet american al anului, a fost 
atribuit lui Roger Kingdom, re
cordman mondial la 110 m gar
duri, cu timpul de 12,92.
• Jucătorii de tenis Borte 

Becker și Steffi Graf au fost de
semnați ced mai buni sportivi al 
anului din R.F. Germania pe a- 
nul 1989, în tradiționala anchetă 
a presei sportive din această țară.

LA SCHI ALPIN
NEW YORK, 5 (Agerpres), 

„Cupa Mondială" la schi a pro
gramat pe pîrtia de la Vafl 
(Colorado) o probă feminină 
de slalom uriaș, cîștigată de 
sportiva austriacă Anita Wach
ter, cu timpul de 2:18,29. Pe 
locul al doilea s-a situat a- 
mericanca Dianne Roffe — 
2:19,11, iar pe al treilea cam
pioana elvețiană Vrenl Schnei
der — 2:19,59.

In clasamentul general con
duce Anita Wachter 80 p, ur
mată de Michaela Gerg (R.F. 
Germania) 63 p.

+-A-+4-

O posibilă reintrare; Valdano

• „Cupa F.I.F.A.11 a ajuns la Roma !• Astâ-searâ, returul optimilor 
de finală ale Cupei O.E.F.A.• Campionate • Finala Cupei Campionilor Africii

DUPĂ TREI ANI DE ABSENȚĂ...

ROMA, S (Agerpres). — „Cupa 
F.I.F.A", trofeul de aur masiv 
(In greutate de 5 kg), ce se *- 
trlbuie echipei ciștigătoare • 
Campionatului Mondial de fot
bal a fost adusă la Roma, de 
către președintele Federației ar- 
gentlniene, J.H, Grondona.

„Cupa F.I.F.A." a fost Institu
ită în 1974, după ce Brazilia 
cîștigasc a treia oară șl defini
tiv, în 1970 (la Ciudad de Me
xico), vechea „Cupă Jules Rl- 
met“. Pe soclul noului trofeu 
șl-au înscris pînă acum numele 
R.F. Germania (1974), Argentina 
C978 și 1986), Italia (1982). Cupa 
de aur a fost depusă, în păstra
re, în seiful unei bănci din
Roma, Iar sîmbătă, 9 decembrie, 
va fl prezentată ia Palatul spor
turilor cu prilejul tragerii la 
sorți a grupelor turneului final 
al Campionatului Mondial de 
fotbal ce va avea loc anul viitor 
în 12 orașe Italiene în perioada 

) Iunie — 8 iulie. In cadrul tra
gerii la sorți, cele 24 de echipe 
calificate, între care șl cea a 
României, vor fl repartizate în 
* grupe de cite 4.

ASTAzi, ultimul act al cupe
lor europene din acest an t par
tidele retur din optimile de fi
nală ale „Cupei U.E.F.A.". Iată 
programul (între paranteze sco
rurile din prima manșă și ora 
de începere, ora României), F.C. 
Liege — Rapid Viena (0—1; 21,00), 
Dinamo Kiev — Florentina 
W—î S 18,00), F.C. Katl Mare

Stadt — Tuventus (1—2; 21,00), 
F.C. KOln — Steaua Roșie Bel
grad (0—î; 21,00), Werder Bre
men — Napoli (3—2; 21,15), Au
xerre — Olymplakos Pireu (1—1; 
21,30), F.C. Porto — Hamburger 
S.V. (0—1; 23,30). Meciul V.f.B. 
Stuttgart — Anvers s-a disputat 
aseară tîrziu. Rezultatul nu ne-a 
sosit pînă la închiderea ediției.

Reamintim că tragerea la sorți 
a întîlnirilor din sferturile de 
finală (programate la primăvară, 
7 șl 21 martie) în toate cele trei 
competiții se va efectua la 15 
decembrie, 1 Zdrich.

DERBYUL etapei a 10-a din 
Turcia a opus echipele fruntașe. 
Trabzon cu Fenerbahce (dețină
toarea titlului). A cîștigat Trab
zon cu 3—2, dar de la Fener
bahce lipsește tn continuare 

ortaruî Schumacher, bolnav de 
hepatită. Beșlktas, tot una din 
formațiile fruntașe, a evoluat la 
.'.dana, unde a terminat la ega
litate 1—1. In fruntea clasamen
tului; Trabzon 24 p, Beșlktas 
20 J* Fenerbahce 19 p.

ECHIPELE fruntașe în cam
pionatul Greciei (et. 121 au ob
ținut rezultate egale: Xanthl — 
Panathlnaikos 0—0, Iraklis — 
olymplakos 0—8, Volos — A.E.K. 
’—1. Alte meciuri: Ionlkos — 
Apollon 2—2, Larissa — Panlo- 
nW 3—1, Ethnikos — Doxa 2—1, 
Prnseralkoa — Kalamaria 3—1, 
OJX — A.O.K. 0-0. In cla
sament: A.K.K., Panathlnaikos
*1 Olymplakos, toate cu cite 1» p.

LA CASABLANCA, în prima 
manșă a finalei „Cupei Campio
nilor Africii-, echipa locală Ra
ja a întrecut cu 1—o (0—0) for
mația algeriană Mouloudia Oman.

DUPĂ 11 etape. In campionatul 
Portugaliei conduc F.C. Porto șl 
Guimaraes, cu cite 19 p. Rezul
tate din etapa a 11-a: Boavlsta
— F.C. Porto o—1, Feirense — 
Sporting Lisabona 1—2, Setubal — 
Guimaraes o—1, F.C. Braga — 
Benfica Lisabona o—4, Amadora
— Nacional 3—0, Belenenses — 
Beira Mar 1—0, Chaves — Ma
ritimo 2—1, Tirsense — Portl- 
monense 1—0, Funchal — Pena- 
flel 2—1.

MECIURILE din etapa a 14-a 
a campionatului Cehoslovaciei 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate: Inter Bratislava — Ba- 
nlk Ostrava 2—0, Bohemians Fra
ga — Slavia Praga 3—1, Zbro- 
jovka Brno — Sigma Olomouc 
2—2, Spartak Trnava — Plastlka 
Nltra 0—0, Ruda HvCzda Cheb — 
Dunajska Streda 3—0. Povaszka 
Bystrica — Sparta Praga 0—4, 
Dukla Praga — Dukla Banska 
Bystrica 1—0. T.E. Vltkovlce — 
Slovan Bratislava 1—0. In cla
sament continuă să conducă 
Sparta Praga — 19 p, urmată 
de Banik Ostrava șl Slovan Bra
tislava — cu cite 14 p.

LA SAN JOSE, selecționata 
Costa Rlca — Flrpo (Salva
dor) 0—0.

Zilele trecute, la 
Murcia, tn Spania, 
s-a jucat un meci. 
Unul amical, tn care 
echipa locală Real, 
din prima divizie, a 
tntilnit o selecționata 
alcătuită ad-hoc, din 
nume mai puțin so
nore. De ce ne o- 
prtm o clipă asupra 
acestei partide ? Pen
tru ci tn rlndul se
lecționatei, timp de 
S3 de minute, a jucat 
argentinianul Jorge 
Valdano. Și n-a ju
cat oricum, ci bine, 
fapt pentru care, la 
ieșirea din teren, a 
fost aplaudat la 
scenă deschisă. și 
am adăuga nu numai 
din palme, ci și cu— 
sufletul, de cei pes
te 30.000 de specta
tori care au asistat 
la acest meci, Pr^~ 
zenți cu toții tn tri
bune nu doar pentru 
a vedea o simplă 
partidă amicală de 
fotbal.

Au fost prezenți 
attțla oameni pen
tru a fi martorii în
ceputului unul su
perb pariu p« car» 
Valdano l-a făcut, 
ca sin» tnsușL Mai 
exact. antrenorul »- 

chipet Argentinei,

Or. Carto» 
i-a propus 
jucător să 
selecționarea 
chlpa 
mondială

Bilardo, 
acestui 

accept» 
In e- 

camploană 
ăn-iitre, 

pentru turneul final 
al C.M. din - '■ 
d» anul viitor, 
sigur, lucrurile 
par chiar attt 
senzaționale, 
trebuie să 
em că Valdano 
împlinit 34 de 
vtrstă, ce-i 
nu foarte 
au mai fost 
dar • da 
el a pus 
cui acum 
atunci a 
vreme pe 
Realului, 
îmbrățișat 
ces deosebit 
afirmă tn 
competente 
era de 
la microfonul 
companii d»

Italia,
De- 
mi 
de 

Dar 
sublini- 

a 
ani. 

drept, 
ridicată, 

cazuri, 
amintit ci 
ghetele tn 
3 ani 1 De 
antrenat a 

juniorii 
apoi a 

cu sue- 
— se 

cercurile 
— cari- 

comentator, 
unei 

___ _________ radio. 
„Ceea ce m-a tentat, 
tn primul rină cină 
Carlos Bilardo șl-a 
făcut propunerea, 
a fost nu attt o nouă 
prezență pe etmpuri- 
le de luptă al» unui 
turneu final, cit do
rința, car» a devenii 
irezistibilă, da a r»- 
tt»i o premieră pa 
care nimeni tn tum»

n-a mai tncereat-o t 
de a reveni la cal 
mal tnalt nivel după 
trei ani de pauză 
totală". In fond, n-ar 
fi nimic neobișnuit 
tn această hotărir» 
care le-ar putea pă
rea unora aventuris
tă, tn virtutea aces
tui sentiment dă
teamă p» care în
suși Valdano l-a
mărturisit ca fiind 
unicul dar marela 
impediment al încer
cării sate : „Psihie 
n-am pierdut nimic, 
să vedem tns4 dacă 
și mușchii mă vor 
ajuta-."

Va reuși Valdano 
tn temerara sa în
cercare T S-ar putea, 
bineînțeles, ca la 
centrul terenului, o- 
colo unde se alini
ază echlpet» pentro 
a saluta publicul, 
Valdano să nu figu
reze tntr» cei 11 al 
Argentinei, la anul. 
In Italia. Dorința lui 
d» a învinge, de a sa 
învinge pe sine în
suși, va rămtne Insa. 
Rustrtnd o dată ta 
plus cd performanța 
ars limit» ear* s» 
cer mereu depdjtt*

Radu T1MOFTE
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