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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, a avut loc, luni, 
11 decembrie, ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

A fost analizat PROIECTUL 
PLANULUI NAȚIONAL UNIC 
DE DEZVOLTARE ECONOMI- 
CO-SOCIALĂ A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA PE 
ANUL 1990, definitivat în spi
ritul orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidu
lui, precum și pe baza pro
punerilor făcute în ședința 
precedentă a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
Proiectul de plan — cu îmbu
nătățirile aduse — asigură di
namismul continuu și dezvol
tarea intensivă a economiei 
naționale, accentuarea procesu
lui de modernizare și specia
lizare a producției, prin apli
carea largă a progresului. teh
nic, sporirea eficienței și a 
productivității muncii, creșterea 
proprietății socialiste și avuției 
țării, întărirea forței economi
ce a patriei, ridicarea nivelu
lui de trai și a gradului de 
civilizație al întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea, PRO
IECTUL PLANULUI DE DEZ
VOLTARE A AGRICULTURII. 
INDUSTRIEI ALIMENTARE, 
SILVICULTURII SI GOSPO
DĂRIRII APELOR PE ANUL 
1990.

S-a subliniat că proiectul de 
plan asigură, prin prevederile 
sale, continuarea, pe o treap
tă superioară, a înfăptuirii o- 
biectivelor noii revoluții agra
re. Un accent deosebit este pus 
pe creșterea producțiilor vege
tale și animaliere, folosirea cu 
eficiență maximă a fondului 
funciar și a bazei tehnico-ma- 
teriale, sporirea gradului de 
valorificare a materiilor prime 
în industria alimentară și di
versificarea producției aces
teia, în scopul aprovizionării 
corespunzătoare a populației cu 
produse agroalimentare și _ bu
nuri de larg consum, satisfa
cerii altor necesități ale eco
nomiei naționale, precum și pe 
mai buna gospodărire a fon
dului forestier, valorificarea 
complexă a potențialului hi
droenergetic ai țârii.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, apoi, PROIECTELE 
ÎMBUNĂTĂȚITE ale pla
nului FINANCIAR CENTRA
LIZAT AL DEZVOLTĂRII E- 
CONOMICO-SOCIALE ȘI BU
GETULUI DE STAT AL RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA PE ANUL 1990, care au 
în vedere dezvoltarea econo
miei românești prin mijloace 
proprii, fără a mai apela la 
credite externe, consolidarea 
rezervelor financiare și valu
tare ale țării, aplicarea cu fer (Continuare in pag. a 4-a)

După tragerea la sorfi pentru C.M. de fotbal

GRUPA B E UNA CARE SE JOACA FARA FAVORITE!»
— afirmă antrenorul echipei Argentinei, Carlos Bilardo

ROMA, 11 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru special). Nici 
nu se încheiase bine tragerea 
a sorți că l-am și „atacat", 

fiindu-ne vecin în tribuna de 
la Palazzo dello Sport, pe unul 
dintre conducătorii federației 
cameruneze. „întrucit antreno
rul nostru, sovieticul Nepom- 
niaci, n-a venit la Roma, l-am 
auzit pe Etotoke Epoune, nu 
vă pot oferi alte detalii despre 
echipă, decît că e campioana 
Africii și că va încerca, in 
martie, să-și păstreze titlul la 
turneul fina] din Algeria. Vă 
pot spune însă că nu ne face 
nici o plăcere că am nimerit 
în această grupă în care, mă
car teoretic, toți adversarii ne 
sînt superiori. Ne convine insă 
că vom disputa două meciuri 
la Rari, unde e foarte cald in 
iunie. Formația României? Am 
auzii șl citit lucruri frumoase 
despre ea, mai ales după ce a 

mitate a mecanismului econo- 
mico-financiar, așezarea între
gii activități a unităților pe 
principiile rentabilității și efi
cienței. Indicatorii financiari 
pe 1990 sînt corelați cu preve
derile din proiectul Planului 
național unic, asigurind resur
sele necesare realizării tuturor 
obiectivelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României în 
anul viitor.

Aprobînd proiectele Planului 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a Republicii 
Șocialiste România, Planului 
de dezvoltare a agriculturii, 
industriei alimentare, silvicul
turii și gospodăririi apelor, 
Planului financiar centralizat 
al dezvoltării economico-socia- 
le și Bugetului de stat pe anul 
1990, Comitetul Politic Execu
tiv a hotărît ca aceste docu
mente, care au la bază hotă- 
ririle adoptate de Congresul 
al XIV-lea al partidului, pre
cum și prevederile actualului 
cincinal, să ’fie supuse dezba
terii Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului și apoi dis
cutării și adoptării lor de că
tre Marea Adunare Națională.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv, la propunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
A HOTĂRÎT CA, ÎN CURSUL 
LUNII DECEMBRIE, SA SE 
ACORDE OAMENILOR MUN
CII DIN UNITĂȚILE ECONO
MICE DE STAT UN AVANS 
DE 1,7 MILIARDE LEI DIN 
FONDUL ANUAL DE PARTI
CIPARE LA REALIZAREA 
PRODUCȚIEI, A BENEFI
CIILOR ȘI LA ÎMPĂRȚIREA 
BENEFICIILOR. Sumele ce se 
acordă in luna decembrie se 
stabilesc în procente diferen
țiate din fondul de retribuire 
lunar, un procent mai mare a- 
Cordîndu-se personalului mun
citor cu retribuții de pînă la 
2 500 Iei. In acest an. venitu
rile suplimentare realizate de 
oamenii muncii, prin majora
rea retribuțiilor tarifare si 
creșterea părții variabile în ve
niturile totale, reprezintă 24,9 
miliarde lei, la care se adaugă 
încă 1,7 miliarde Iei, sumă ce 
urmează a se plăti în cursul 

lunii decembrie din fondul anual 
de participare Ia beneficii. 
Cealaltă parte a fondului de 
participare a oamenilor muncii 
la realizarea producției, a be
neficiilor șl la împărțirea be
neficiilor, inclusiv sumele re
zultate ca urmare a majorării 
cu 0,5 la sută a cotelor de 
constituire a acestui fond, ur
mează să se plătească în 1990, 
după încheierea activității pe 
bază de bilanț.

Sporirea mai accentuată a 
părții variabile în veniturile 
totale ale oamenilor muncii, 
precum și recentele măsuri pri- • 

eliminat selecționata Danemar
cei, dar n-o cunoaștem. Vă 
asigur însă că o vom cu
noaște !“

Considerînd că discuția s-a 
încălzit, am sperat să căpătăm 
acces și la amănunte, drept 
pentru care l-am rugat pe ofi
cialul din Yaounde (federație 
înființată în 1959 și afiliată la 
F.I.fA. în 1962) să ne spună 
dacă, în afară de portarul 
Josephe Antoine Beli, fost la 
Toulon și în prezent la Bor-/ 
deaux, a mal rămas în națio
nală vreun jucător dintre cei 
care au evoluat la C.M. din 
1982. „Nu-ml aduc aminte", a 
căzut răspunsul, ca o ghiloti
nă, șl în clipa aceea, in care 
Etotoke Epoune a socotit con
vorbirea încheiată, ne-am dat 
seama cu întlrziere că stătu
sem față în față ca adversari, 
iar „războiul psihologic" înce
puse. Adăugind că golgeterul
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ȘEDINȚA COMUNĂ A COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, A BIROULUI 

PERMANENT Șl BIROURILOR SECȚIUNILOR CONSILIULUI 
SUPREM Al DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, luni, 11 decembrie, au 
început lucrările ședinței co
mune a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
Biroului Permanent si birou
rilor secțiunilor Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale.

în deschiderea lucrărilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pornind de la faptul că aceasta 
este prima plenară de lucru a 
noului Comitet Central — ales 
de Congresul al XIV-lea al 
partidului — a adresat tuturor 
membrilor Comitetului Central 
al partidului urarea de a ac
ționa în așa fel, împreună, in
cit să asigure realizarea în celo 
mai bune condiții a hotărîrilor 
adoptate de Congres și ca noul 
Comitet Central să-și îndepli
nească rolul de organ colectiv

Dc azi, la Alena, Balcaniada de handbal masculin

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI DEBUTEAZĂ 
ÎN COMPANIA SELECȚIONATEI GRECIEI

ATENA, ,11 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). în 
orașul de la poalele Acropolei 
se dă mîine (n.r. azi) startul 
celei de a șaptea ediții a Bal
caniadei de handbal masculin, 
competiție ce se va desfășura 
pe durata a cinci zile, pînă 
sîmbătă. Evenimentul e privit 
aici, la Atena, cu mult interes, 
atît de către organizatori, cit 
și de publicul larg, el coinci- 
zînd cu împlinirea a zece ani 
de la primele Jocuri Balcanice 
la handbal masculin. Ca o do
vadă a atenției acordate între
cerii, s-a stabilit ca meciurile 
celor cinci' participante (Bulga- 

reprezentativei cameruneze, su
pranumită pe continentul ne
gru a „leilor neîmblînziți", este 
Ornam Biyik și joacă în liga 
a 2-a franceză, la Laval (a 
marcat în preliminarii 5 din 
cele 12 goluri ale echipei sale 
naționale), să mărturisim că 
observația despre declanșarea 
„războiului psihologic1* ne-a 
fost întărită de refuzul repetat 
și sec al antrenorului selecțio
natei sovietice, Valeri Loba- 
novski. Atît la Palazzo dello 
Sport, cit și la Jolly Midas, 
seara tîrziu, Lobanovski — 
despre care se zice aici că 
s-ar fi despărțit de Dinamo 
Kiev — n-a aooeptat să 
ne încredințeze nici măcar 
cîteva vorbe ! Nu ne-am mi
rat însă, deoarece am aflat că 
nici cu ziariștii sovietici Lo
banovski nu s-a dovedit mal

Ovidiu 1OANIȚOAÎA

(Continuare In pag. 2—3) 

de conducere a întregii activi
tăți de partid, asigurind înfăp
tuirea socialismului și comu
nismului in România.

La propunerea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a fost aprobată in una
nimitate următoarea ordine 
do zi :

1. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1990.

2. Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și 
gospodăririi apelor pe anul 
1990

3. Proiectul Planului financiar 
centralizat al dezvoltării eco- 
nomico-sociale și proiectul Bu
getului de ’Stat al Republicii 
Socialiste România pe anul 
1990.

4. Propunerile privind orga
nizarea alegerilor generale de 

ria. Iugoslavia, România, Tur
cia și, bineînțeles, Grecia) să 
aibă loc în cunoscuta Sală a 
Păcii și Prieteniei, cea mai 
mare din Europa, care poate 
găzdui circa 18 000 de specta
tori. ea fiind locul unde, cu 
doi ani în urmă, reprezentati
va elenă de baschet masculin 
devenea campioană a bătrînu- 
lui continent. Dar, inaugurat 
în ’85, Stadio („Stadionul", cum 
îi spun localnicii) a mai cu
noscut atmosfera altor compe
tiții de interes european sau 
mondial, din diverse ramuri 
sportive, nu însă și din hand
bal. Așadar, cea de a șaptea 
Balcaniadă, care începe marți, 

■se constituie — din acest punct 
de vedere — intr-o veritabilă

Mugur POPOVICI 

(Continuare in pag. a 4-a)

Un echipaj de „8Ff“ la poalele pirtiei Clăbucet. Cu monitorul 
de schi Robert Tăbăraș, de la O.J.T. Brașov, in chip de „plus", 
cu alți 8... vtslași prin zăpada proaspăt căzută in stațiunea 
Predeal. E una din grupele de inițiere în schi surprinsă — pe 
pista de argint balizată de brazi falnici — de fotoreporterul 

nostru Dragoș A. NEAGU

deputați în Marea Adunare Na
țională și în consiliile popu
lare, care se vor desfășura la 
11 martie 1990.

5. Componența Colegiului 
Central de Partid.

6. Componența comisiilor pe 
probleme ale Comitetului Cen
tral al partidului.

7. Informare cu privire la 
întîlnirea dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbacîov și cu privire 
la întîlnirea la nivel înalt a 
conducătorilor statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via care au avut loc, la Mos
cova, în ziua de 4 decembrie.

La lucrări participă, ca in
vitați, cadre de conducere din 
ministere, instituții centrale si 
organizații de masă șl ob
ștești. -

Lucrările ședinței comune 
continuă.

Cupele europene la volei

DIN4M0 BUCUREȘTI (f),

A PATRA ECHIPĂ CALIFICATĂ
Ne-au parvenit și rezultatele 

celorlalte două echipe româ
nești de volei, care au susți
nut duminică seara. în de
plasare, partidele-retur din tu
rul II al cupelor europene. 
Conform așteptărilor, campioa
na feminină, Dinamo București, 
a cîștigat șl la Medina (Spa
nia), în fața formației locale 
Aperitivos : 3—0 (15, 15, 7),
alăturîndu-se astfel celorlalte 
3 echipe românești calificate 
pentru penultimul „act“ al com
petițiilor • Dinamo (m) in Cu
pa Cupelor, Universitatea 
C.F.R. Craiova (f) și Rapid 
București (f) In Cupa C.E.V.

Pierzînd și jocul-retur cu 
T.S.V, Berlinul Occidental : 
1—3 (—5, 9, —14, —9), echipa 
masculină C.S.M. Minaur Baia 
Mare a fost eliminată din Cu
pa C.E.V.



Notații după C

ECHIPA MASCULINĂ
HOCHEI: DOUA MARI SURPRIZE

IN TURNEUL NR 3

916, V. Tudor — 935 și C. Sta- 
matcscu — 914. (Ion PANA). 
• METALUL HUNEDOARA — 
MINERUL VULCAN
4 973 (6—0). •

5 259—
ELECTROMU-

REȘ TG. MUREȘ — VOINȚA 
BUCUREȘTI 5 543—5 379 (4—2). 
Ultimele rezultate au fost 
transmise de corespondenții 
I. Vlad și C. Albu.

din 
des- 
în- 

tur- 
Di-

Pe patinoarul artificial 
municipiul Tg. Mureș s-au 
fășurat săptămîna trecută 
trecerile celui de-al treilea 
neu al seriei secunde a
▼iziei A la hochei pe gheață, 
în general, s-au consemnat 
rezultate normale, dar și două 
■urprize de proporții, Electro
mureș Tg. Mureș învingînd, 
după o primă repriză de ex
cepție, lidera clasamentului, 
formația studenților bucureș- 
teni, iar Tirnava Odorhei în- 
trecînd pe cealaltă pretendentă 
la locul 1, IMASA Sf. Gheor- 
ghe. Iată rezultatele înregis
trate : Sportul Studențesc
T.M.U.C.B. : 7—3 cu C.S.M. 
Metalul Rădăuți, 4—3 cu Lo
tul de tineret, 4—6 cu Electro
mureș Tg. Mureș, 9—4 cu 
C.S.M. Suceava, 5—2 cu Tirna
va Odorhei, 1—3 eu I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe j IJW.A.S.A. :

2— 3 cu Tirnava, 9—2 cu Su
ceava, 6—2 cu Lotul de tine
ret,
Electromureș ,
3— 5 cu Lotul de 
cu Metalul, 8—5
4— 4 cu Tirnava 
11—8 cu Suceava, 
talul, 0—5 cu Lotul de tineret ; 
C.S.M. Suceava : £ . — 
tul de tineret ;
Iul ; Metalul - 
neret 1—5.
conduse de arbitrii : Cr. 
valiu, M. Dinu, I. Becze, 
Mîcu, Gh. Tașnadi, Em.
A. B alint, AI. Molnar,
Enache.

în clasament, după 3 
nee, situația este următoarea : 
Sportul Studențesc 28 p, 
I.M.A.S.A. 22 p, Electromureș 

. 18 p, Tirnava 15 p, Metalul 
Rădăuți 5 p, C.S.M. Suceava 
4 p. (Gh. BOTEZAN, coresp.).

9—5 cu Metalul, 5—0 cu
Electromureș : 

tineret, 5—3 
cu Suceava, 
; Tirnava : 
2—0 cu Me-

2—7 cu Lo-
4—2 cu Meta- 

Lotul de 
Partidele au

ti- 
fost 
Co- 
Gh. 

Both, 
N.

tur-

POPICE: ELECTROMUREȘ A REALIZAT 
UN NOU RECORD AL ARENEI

FEMININ Bucu-

VOLEI: RAPID —STEAUA (m) 0-3
Duminică s-a 

devans partida 
narele A masculine Rapid și 
Steaua, contînd pentru etapa a 
X-a a campionatului. Jocul a

desfășurat In 
dintre divizio-

secund (cînd au
5—0). De la tn-

Pi-

putui setului 
șl condus cu 
vingători s-au remarcat 
figoi, Șoica, Dascăiu, Penteles- 
cu, Pralea și Constantin, iar

fost dominat clar de lideră, de la învinși Gizdavu. Au ar
Steaua cîștigînd cu 3—0 (6, 6, bitrat bucureștenii V. Lazariu
2). Rapidiștii au opus o• oare- și N. Găleșeanu (N. COSTA-
care rezistență doar la înce- CHE, coresp.).

MASCULIN FEMININ
1. STEAUA 9 9 0 27: 1 18 1. U. CFR CV. 10 10 0 30 : 7 20
2. Dinamo Buc. 9 8 1 24: 9 17 2. Dinamo Buc. 10 9 1 29:10 19
3. Univ. CFR Cv. 8 7 1 21: 9 15 3. Chimia Rm. V. 10 1 4 23 :14 16
4. Minaur B. M. 9 6 3 20:14 15 4. FI. Roșie Buc. 10 0 4 20:21 16
5. Electro Bistrița 8 4 4 15:14 12 5. Penicilina Iași 1» 5 5 21:16 15
6. Calculatorul Buc. 8 4 4 13 :14 12 6. Rapid București 10 I 5 21:21 15
7. Elcond D. Zalău 8 3 5 11:16 11 7. CSU Rapid Gl. 10 5 5 20:21 15
8. Rapid București 9 2 7 12:22 11 8. CSM Lib. Sibiu 10 4 0 15:20 14
9. C.S.M.U. Suceava 8 2 6 11:2o 10 9. Farul C-ța. 10 3 7 14:26 13

10. Relonul Săvinești 8 2 6 11:21 10 10. CSM Oțelul Tgv. 10 3 7 13 :25 13
11. Tractorul Brașov 8 2 6 7:19 10 11. Știința Bacău 10 3 7 12:23 13
12. Viitorul Bacău 8 1 7 8^1 9 12. Dacia Pitești 10 1 3 13:27 11

AZI, STEAUA-Ț.S.K.A SOFIA LA BASCHET (m)

VOINȚA BUCUREȘTI — 
PETROLUL BAICOI 2 538— 
2 491 (2—1). Desfășurat in ca
drul ultimei etape (a IX-a) a 
turului primei grupe valorice 
■ Diviziei A de popice, jocul 
a satisfăcut sută la sută exi
gențele publicului și, deopo
trivă, ale specialiștilor pre- 
xenți pe cocheta arenă din 
Complexul sportiv Voința. 
Dind o replică nesperat de 
dîrză gazdelor, care porneau 
ca favorite, elevele antrenoru
lui Cristian Păunescu au so
licitat la maximum pe fostele 
campioane ale țării, nevoite 
să facă uz de întregul lor po
tențial fizic și tehnic pentru 
a obține în final victoria, a- 
tît de necesară menținerii în 
cursa pentru titlu. Astfel, bine 
conduse de maestra emerită a 
sportului Crista Szocz, bucu- 
reștencele au trecut, cu o ex
cepție, de granița celor 400 
p.d., junioara Liliana Băjenaru, 
actuala campioană a lumii, fi
ind principala realizatoare cu 
455 p.d. Iată cum a evoluat 
scorul în ordinea intrării ju
cătoarelor pe pistă : Liliana 
Băjenaru (V) — Liliana Ne- 
greanu (P) 455—414, Elena An- 
dreescu — Cornelia Păunescu 
430—386, Nineta Badea — To- 
nia Olteanu 407—419,
Bărbulescu — Maria 1 
cu 381—396, Elena
Aura Tudor 441—444, 
Marinescu — Marieta 
424—432. Total 2 538—2 491 pen
tru gazde, care 
mare luptă la 
47 p.d., cu o 
dar cu un scor 
dividual (2—4), 
nul meci de bună factură teh
nică, în care Liliana Băjenaru, 
Mariana Marinescu (Voința) și, 
respectiv, Aura Tudor și Ma
rieta Oprescu nu au tras nici 
o bilă în... gol. A arbitrat Ni
colae Dima, din Constanța, o 
partidă desfășurată în deplin 

(Tr. IOANIȚESCU). 
Arad — VOINȚA 

2 344—2 454 (2—4).
au repurtat o pre- 

ce va conta,

RA 2 558—2 329 (4—2).
reștencele au abordat disputa 
eu toată
Lucan (L) — 449 a fost și de 
astă dată cea mai productivă 
jucătoare de pe piste, urmată 
de colegele sale Mariana Go- 
lopca — 431, Laura Andrei — 
426, Elena Marin — 423, Silvia 
Boboc — 421 și Bălașa Tănase
— 408. De la timișorence o 
bună impresie au lăsat Liliana 
Buliga — 436, Emilia Ebel — 
434 și Elisabeta Dragomir — 
423. (Mihai ROBU, coresp.). • 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— VOINȚA GALAȚI 2 719— 
2 459 (6—0). Cu acest scor, cam
pioanele au stabilit noul re
cord al arenei. Iată rezultatele 
înregistrate de învingătoare : 
Melinda Demeter — 466, Ana 
Krecenski — 453, Rodica Ba
ciu _— 452, Doina Țăgean și 
Marianne Ilalalai — ambele 
450, Aurelia Șerdean — 448. 
De la oaspete s-a impus aten
ției Carmen Pilaf — 446. (Con
stantin ALBU, coresp.). © VO
INȚA TG. MURES — HIDRO
MECANICA BRAȘOV 2 584— 
2 430 (5—1). Remarcate : Maria 
Todea — 456, Elisabeta Bonta — 
439, Ildiko Szasz — 439 de la 
gazde, respectiv Filoftcia Bon- 
can — 449. (A. CONSTANTIN, 
coresp).

seriozitatea. Florica

Sala Floreasca găzduiește azi 
și joi (în ambele zile de la 
ora 17,30) dubla întîlnire ami
cală dintre echipele masculine 
de baschet Steaua și Ț.S.K.A, 
Sofia. Campionii României au 
ca parteneri de întrecere spor
tivi valoroși, printre care 
apreciații internaționali Robert 
Guerkov, Ivan Țenov și Liubo- 
mir Amiorkov. Ț.S.K.A. Sofia 
este o participantă aproape

nelipsită de la competițiile eu
ropene intercluburi, anul aces
ta ea luînd parte la Cupa Cu
pelor, din care a fost elimina
tă de celebra formație Real 
Madrid (în optimi de finală). 
Pentru amatorii de baschet 
din Capitală, meciul Steaua — 
Ț.S.K.A. Sofia este un prilej 
de a asista la o Întrecere spec
taculoasă, atractivă.

Șahul nostru masculin rămă
sese dator după Olimpiada de 
anul trecut de la Salonic. A- 
cum, la cîteva zile după în
cheierea Campionatului Euro
pean pe echipe de la Haifa 
putem însă constata că spor
tivii noștri se află în plin pro
ces de reafirmare în arena 
internațională. Clasarea între 
primele 5 echipe europene re
prezintă, fără îndoială, o po
ziție onorabilă, al 4-lea rezul
tat de prestigiu din istoria 
participărilor românești la tur
neele internaționale rezervate 
formațiilor masculine, după lo
cul 5 la Olimpiada 
Buenos Aires <1978)) 
la Olimpiada de la 
(1984) și locul 4 la 
natul Mondial de la 
(1985).

Campania de reabilitare a 
început în luna noiembrie a 
anului trecut, imediat după 
reîntoarcerea lipsită de glorie 
de la Salonic. Noul colectiv 
de antrenori, In frunte cu Va
lentin Stoica, un tehnician in
teligent și ambițios, și-a luat 
rolul foarte în serios, căutînd 
soluțiile adecvate pentru în- 
vigorarea lotului național, pen
tru folosirea integrală a re
surselor școlii de șah mascu
lin. Așa s-a născut, printre al
tele, ideea unei echipe omo
gene, dar întinerite, 
alături de numele 
ale marelui 
Gheorghiu sau ale 
internaționali Constantin 
ncscu și Mihail Marin au 
părut nu mai puțin de 5 de- 
biitanți : Adrian Negulcscu,
Bcla Badea, Sergiu Lupu, Dra-

de la 
locul 5 
Salonic 

Campio- 
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in care, 
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maeștrilor 

Io- 
a-

A
goș 
vroi 
tre 
Lup 
mai 
De 
Haif 
re xi

C« 
pîor* 
bum 
unei 
corn; 
mae 
man 
Ang: 
tre 
în i 
trag, 
bilui 
vut 
Iugo 
gint) 
Bulg 
echij 
diu 
niei 
milo 
hiști 
seie 
loroț 
tic, 
zulta 
(5 v 
geri) 
decîl 
tatei 
Ghe< 
de),

, Sonia
Postelnl- 
Pană — 
Mariana 
Oprescu

MASCULIN

s-au detașat la 
o diferență de 
medie de 423, 
inferior la in
ia capătul u-

fair-play. 
• U. T. 
PLOIEȘTI
Oaspetele

• țioasă victorie, 
desigur, în configurația finală 
a clasamentului. Succesul a 
fost obținut In dauna unei for
mații, U.T.A., aflată în re
gres în acest final al primei 
părți a campionatului. Cele 
mai eficace au fost Maria 
Roșea (V) — 439, respectiv
Melania Băbuțiu (U.T.A.) —
413. (Octavian BERBECARU, 
coresp.). • LAROMET BUCU
REȘTI — VOINȚA TIMIȘOA-

OLIMPIA I.E.I. BUCUREȘTI 
— UNIO SATU MARE 4 962— 
5 011 (4—2). Surpriză, la prima 
vedere, pe arena bucureștea- 
nâ, explicabilă însă dacă ți
nem seama de angajamentul 
total cu care au evoluat săt
mărenii, la care se adaugă in
trarea în... vacanță prematu
ră a tuturor jucătorilor de la 
Olimpia. Nu s-a înregistrat 
nici un rezultat peste „900“ 
(Nicolae ȘTEFAN, coresp.). © 
GLORIA BUCUREȘTI — C.F.R. 
EXPLORĂRI C. LUNG MOLD. 
5 291—5 216 (2—4). Continuînd 
seria bunelor comportări, atît 
pe arena proprie, cît și în de
plasare, feroviarii moldoveni 
au dat mult de furcă gazdelor, 
aceștia trebuind să facă ef.or- 
turi serioase pentru a cîștiga. 
Și, ca o dovadă elocventă, să 
spunem că juniorul R. Pricepi 
(C.F.R.) — 877 a ieșit învingă
tor în lupta sa directă cu se
niorul M. Andrei (G) — 862. 
Tînărul popicar a etalat o teh
nică bună și a avut multe lo
vituri eficace. Cele mai mari 
rezultate în această întîlnire 
le-au obținut V. Donos — 950 
și G. Covăsală — 941 de la 
oaspeți, respectiv L. Pop —

Il
dar

Foto :
Drago? A. NEAGU

dată, după 
echipa masculină 

Metalul Roșu

con- 
con- 

internațional 
jucători- 

echipa.

„U“ Cluj-Napoca 
pe locul 3 I

Pentru prima 
mulți ani, 
Universitatea 
Cluj-Napoca se află pe locul 
3 in clasamentul Diviziei A I 
Este drept că ea totalizează 
același număr de puncte 
cu alte patru formații, __
performanța rămîne și ea con
cretizează seriozitatea și 
sistența antrenamentelor 
duse de fostul 
GIi. Roman, ambiția 
lor care alcătuiesc 
precum și faptul că la C.S.Ș. 
Viitorul antrenorii Voicu Mol
dovan și Liviu Morariu mun
cesc așa cum trebuie. Pentru 
că, se cuvine să menționăm, 
aproape toți componer.ții for
mației „U“ sînt clujeni get-be- 

instruiți la 
Referitor la 
notăm cursa
București și 
decide cam-

aproape toți componer.ții 
mației „U“ sînt clujeni gi 
get, depistați și
C.S.Ș. Viitorul, 
clasament, mai

Dinamo
(care vor 
de toamnă în disputa 
la 23 decembrie), pre- 

lupta aprigă care se dă 
ocuparea unui loc în

dintre 
Steaua 
pioana 
directă, 
cum și 
pentru
grupa valorică 1—6, la înche
ierea returului.

Clasament la zl.
1. DINAMO BUC. 9 9 0 932:679 18
2. Steaua 990 911:710 18
3. nU“ Cluj-N. 9 5 4 753:695 14
4. I.C.E.D. Buc. 9 5 4 799:860 14
5. Balanța Sibiu 9 5 4 889:823 14
6. ELBA Tm. 954 731:838 14
7. Dinamo Oradea 9 5 4 812:815 11
8. Farul C-ța 9 4 5 795:824 13
9. Rapid Buc. 9 3 6 810:864 12

10. Met. Tg. M. 936 829:870 12
11. OȚELINOX 9 1 8 726:889 10
12. AC. MU. BUC. 9 0 9 780:906 9

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN S DECEMBRIE 
1989 : cat 1 : 1 variantă 25% — 
autoturism „Dacia 1300“ (70.000
lei) ; cat. 2:2 variante 25% a 
24.135 lei ; cat 3 : 12,25 a 3.940 
lei : cat 4 : 40,25 a t.199 lei ; 
cat 5 : 100,25 a 482 lei ; cat X : 
113,50 a 425 lei ; cat Z : 2.069,00 
a 100 lei. REPORT CATEGO
RIA 1 : 186.643 lei.

Autoturismul „Dada 1300“ 
(70.000 lei), de la categoria 1 — 
25%, a fost obținut de partici
pantul lonescu Dan, din locali
tatea Buftea, sector agricol. Ju
dețul Ilfov.

© Duminică, 17 decembrie, va 
avea loc ULTIMA TRAGERE 
EXCEPȚIONALA LOTO a anu-

Iul curent, aceasta fiind, de alt
fel, și penultima tragere cu ca
racter aparte, Înaintea marilor 
acțiuni care vor marca momen
tul de răscruce cu noul an, 1990. 
Reamintim că. întotdeauna, o 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LO
TO este de natură să aducă 
mari satisfacții participanților, 
atît datorită atractivltățll formu
lei de joc (60 numere extrase, 
în cadrul a 7 extrageri, „legate" 
cîte două sau cite trei, cu po
sibilitatea de a se obține cîști- 
gurl și pentru variantele care 
întrunesc 3 numere cîștigătoare, 
din 24 șl. respectiv, 18 extra
se). In ceea ce privește bo
gata paletă de dștlgurl, din cu
prinsul acesteia nu lipsesc atito- 
turismele Dada 1300, excursiile

peste hotare 
me de bani, 
variabile.

șl importantele su- 
de valori fixe și

că 
de

ULTIMUL DIN A- 
va menține treaz 

participanților,

Junlorul C. Popa, 
international la... 
seniori, contribuie 
consistent la victo
riile echipei Dinamo 

. București. In ima
gine, execută un 
„clrlig". căruia ra- 
pidistul G. Mihai 
i se opune 

darnic.

Modificări in programul 
Diviziei masculine A

Returul Campionatului Na
țional masculin va începe la 4 
februarie 1990, eu etapa a 
XII-a, celelalte urmînd să se 
desfășoare ,în ordine, la : 11,18, 
25 februarie, 4, 11, 18, 25 mar
tie, - - •
pe 
loc

1, 8 și 15 aprilie. Turneele 
grupe valorice vor avea 
la datele stabilite inițial.

La solicitare, observator 
federal

© Desigur, 
PRONOSPORT 
decembrie — 
NUL 1989 — 
interesul participanților, prin 
partidele care-1 compun, dar șl 
prin cîștigurile atribuite. Iată 
care sînt meciurile : 1. Cesena
— Sampdoria ; 2. Cremonese —
~ 1 3. Florentina — Inter ; 4.

5. Lecce — 
Bologna ;
8. Cagliari— 
Brescia : 10.

__ . 11. Parma
— Messina ; 12. Pescara — Re- 
ggiana ; 13. Reggina — Avellino.

șl concursul 
duminică. 17

Bari ;
Genoa — Atalanta ; 
Ascoll; 6. Napoll — 
Roma — Juventus ;
Pisa ; 9. Cosenza — 
Foggla — Ancona ;

4.

7.

Ca 
cute 
arbitri, Biroul federal a stabi
lit ca la meciurile (masculine 
și feminine) divizionare A să 
fie delegați observatori fede
rali la solicitarea echipelor 
care doresc acest lucru și pe 
cheltuiala acestora. Cererea de 
observator federal se va face 
(în scris) cu minimum 10 zile 
înaintea jocului respectiv (fără 
a se nominaliza persoana). 
Menționînd că pe lista obser
vatorilor federali se află mem
brii Biroului F.R. Baschet și 
comisarii F.I.B.A., apreciem că 
măsura respectivă poate con
tribui la îmbunătățirea clima
tului disciplinar.

urmare a propunerii fa
de Colegiul central de

Primii pași ca antrenor
Mai puțin cunoscut ca jucă

tor (el evoluînd în campiona
tul municipiului București), 
Valerian Netolițchi are ambi
ția de a deveni cunoscut în 
baschet prin activitatea de an
trenor. Fiul regretatului An
ton Netolițchi (unul dintre pri-

mu jucători de baschet 
țara noastră, totodată ț 
arbitru internațional onorific) 
frate 
țional Anton Netolițchi, 
lerian 
de antrenor, să continue tradi
ția familiei. Că se află pe un 
drum bun ne-am convins, du
minică dimineață, în sala Con
structorul I.C.E.D., unde se 
afla, în tribună, în compania 
a 30 de elevi din clasele I și 
a Il-a ale școlilor generale nr. 
36, 119, 129, 110 și 303 (toate 
din cartierul Berceni), selec
ționați pentru secția de bas
chet a 
tînărul 
venise 
părinți) pentru 
ciul Steaua — 
bine zis pentru 
repede și mai 
tactica jocului al cărui 
îl învață acum.

primul

al apreciatului interna- 
Va- 

încearcă, prin calitatea

C.S.Ș, 2, unde activează 
antrenor. Micul 
(însoțit

grup 
și de cîțiva 
a urmări me- 
I.C.E.D., mai 
a-și însuși mai 
bine tehnica și 

„a.b.c."

„Criteriul Național 
ds minibaschet" va avea 

loc la Bacău
Tradiționala competiție a ce

lor mai tineri practicanți ai 
jocului cu mingea la coș, „Cri
teriul Național de minibaschet" 
dotat cu „Cupa Pionierul", se 
va desfășura anul viitor la 
Bacău, centru care a mai găz
duit această frumoasă între
cere în anul 1974, în condiții 
ireproșabile, așa cum sîntem 
convinși că se va petrece și 
Ia ediția 1990 a „Criteriului". 
Datele de disputare : 27 iunie 
— 10 iulie.

Rubrică redactată de
Dumitru STANCULESCU
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tul European de șah

IEI CÎSTIGĂ DIN NOU TEREN3
și Cătălin Na- 

:cial două din- 
iuturi, Sergiu 
Sadea, au fost 

promițătoare, 
a Îndeplinit la 
normă de ma-

J^dei, la carn
et .s cele mai 

pe continent, 
ele avînd in 
doar mari 

i., R. F. Ger- 
zia, Bulgaria, 
formației noas- 
cil, Influențat, 
, de capriciile 

in imprevizi- 
zețian. Am a- 

puternici, ca 
laliată cu ar- 
mania (bronz), 
ovacia. Suedia, 
cient Elo me- 
echipei Româ- 

pă media pri- 
). Implicit, șa- 
întîlnit la me- 
'i foarte va- 
pregătiți teore- 
it context re

al meciurilor 
aluri, 2 înfrîn- 

fi considerat
Iată și rezul- 

tuale : Florin
) (din 9 parti- 
lonescu 5 p (9),

Mihail Marin 6 p (9), Adrian 
Negulescu 1,5 p (6), Bela Ba
dea 5,5 p (8), Sergiu Lupu 7 p 
(9),Dragoș Dumitrache 0,5 p (2), 
Cătălin Navrotescu 0,5 p (2). 
Gheorghiu, Marin și Lupu au 
terminat concursul neînvinși, 
deci la mesele lor nu s-a 
pierdut nici o partidă din 
27 (!), un atu moral important 
de-a lungul celor 9 runde.

Să ne oprim puțin și asu
pra evoluției cîtorva dintre e- 
chipele favorite. Fără campio
nul mondial Garri Kasparov și 
Anatoli Karpov, formația 
U.R.S.S. a avut un start ne
așteptat de slab. La un mo
ment dat se afla chiar pe lo
cul 11, situație de-a dreptul 
incredibilă, cînd In echipă ju
cau totuși mari maeștri de ta
lia lui Salov, Beliavski, Vaga- 
nian sau Polugaevski I Finalul 
debordant (5—1 cu Iugoslavia 
și Anglia, 4,5—1,5 cu R. F. 
Germania) a restabilit ordinea 
valorică firească. Echipe cu 
palmarese bogate, cum ar fi 
Anglia, Cehoslovacia, Ungaria, 
au înotat cu greu în valurile 
„sistemului elvețian", obținînd 
rezultate mediocre, puțin previ
zibile chiar în condițiile unor 
absențe notabile ca cele ale 
unor Short, Speelman, Ftacnik, 
Portisch, Ribli sau Sax.

Parik STEFANOV
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ORTUL, 
ĂDEJDE 
nti...rire urba- 
lei noastre este 
egită și de a- 
umini", școlile, 
ai multe, peste 
la lor menire 
pregăti cu mi- 

ștafetă" de oa-

r, intr-unui din
„laboratoare", 

. la Școala nr. 
16. Notăm cu 
aici. - la fel 

Ite unități șco- 
i fizică și spor- 
iint un aliat de 
rmarea tinerei 
•retizînd. profe
ție fizică Lumi- 
naestră a spor- 

precizeze că 
■pii care-și des- 

activitatea in- 
•-sportivă, be- 
nditii materiale, 
iintre cele mai 
mvnurii prime- 
i put să a- 

l, înființarea 
u precădere la 

devenind tn- 
p „reprezentati- 
a Municipiului, 
tară ale Dacia- 
se-nțelege, suc- 
„Desigur. pale- 

•r noastre este

UN ALIAT | 
Șl LA „155“ |
mult mai largă — ne spune - 
directorul educativ prof. Geor- I 
geta Marinescu (membră a ca- I 
tedrei de educație fizică). La 
noi există, alături de un pro- I 
mitător nucleu de tineri șa- H 
hiști, și mulți iubitori ai mi- 
nibaschetului. Dar. una din ■ 
preocupările noastre cotidiene I 
este colaborarea permanentă 
care există ciu unele cluburi | 
sportive școlare (C.S.Ș. Pionie- | 
rul, C.S.Ș. Steaua etc.), care 
își selecționează de aici pe g 
cei mai talentați pionieri".

Abia acum aveam să aflăm 
că primii pași ai rugbystului ■ 
Daniel Boldor (Steaua) și ai | 
voleibalistului Cristian Combei ■ 
(Dinamo) — oferind la intim- - 
plare două exemple — le-au I 
fost îndrumați aici, pasiunea • 
pentru sportul de performantă 
fiindu-le inoculată de cei de I 
la „155“. La plecare, aruncăm S 
o ultimă privire pe Panoul de 
Onoare al școlii și. sîntem con- I 
vinși, multi dintre voleibaliștii | 
campioni din toamna lui ’89 
își merită locul aici. Alături 5 
de ei, binecunoscuta deviză I 
pionierească „Tot înainte", 
ceea ce ar mai putea însemna ■ 
că tinta tuturor tinerilor spor- | 
tivi de aici este limpede și • 
clară : înainte. spre noi si noi _ 
succese ! |

Florin BRASLĂ, coresp. I

n

TRAGEREA LA SORTI u
din pao 1)

a Gazzetta dello 
i am descoperit 
ie a intcrnațio- 

i Aleinikov, Ie
de Juventus, in 
1 lui Dinamo 
a la care echipa 

eliminată de 
,Cupa U.E.F.A." 
.grupa B e de-a 
bilă, iar parte- 
riculoși fără ex-

s-au arătat, în 
inienii. Invitat
tragerea la sorti 
r al urMC e
ne mo„Xi' - ’n 
ii, Daniel Passa- 
;inut cu noi ju-

„Din grupa B,

ne-a spus, se vor califica echi
pele Argentinei și României, 
iar asta nu pentru că cu sînt 
argentinian, iar dumneata 
român. Jocul lor de azi e mai 
imaginativ și mai suplu decît 
al formației sovietice, pe care 
o găsesc în ușor declin, dato
rită lipsei de mobilitate. Fi
rește că e o părere personală, 
dar sînt gata să fac prinsoare 
că echipa română va merge 
mai departe decît s-ar crede !“ 
N-am apucat să ridicăm mănu
șa aruncată de Passarella pen
tru că. însoțit de o adevărată 
suită de foto și radioreporteri, 
a apărut. în holul hotelului 
Jolly Midas, Carlos Bilardo, 
antrenorul campioanei mondia
le en titre. Ne-a oferit exact 
trei minute, care vor fi însă 
zece. Tn patru limbi de circu
lație universală, lăsîndu-ne să

ECOURI 9 ECOURI 9 ECOURI © ECOURI © ECOURI ® ECOURI
uyff (antrenor la F. C. Barcelona) : „Cele mai 
pe sînt B (Argentina, Camerun, U.R.S.S., România), 
, Suedia, Costa Rica, Scoția) și F (Anglia, Irlanda, 
ipt). Italia are de partea ei toate șansele, fiind re- 
i cea mai ușoară grupă (A), cu mari posibilități să 
inală".
Ricini (antrenorul echipei Italiei) : „La prima ve- 
. grupă ușoară pentru noi. Cehoslovacia este o for- 
rnică. a eliminat Portugalia... Nici un meci nu sea- 
itul. Sînt zile cînd o echină n-are șansă, deși domină 
2am în plan un -«amical» la 28 martie cu S.U.A., 
icanii nu mai vor acest joc test..." 
ma (internațional italian) : „Trebuie să cîștigăm gru- 
e-au favorizat".
iansler (antrenorul echipei S.U.A.) : „Vom fi pre- 
îștigăm experiență pentru «Mondialul» din ’94, pe

care-I vom organiza noi. Dar să nu se creadă că vom veni în 
Italia pentru a face o simplă plimbare

Ce spun unii internaționali spanioli despre grupa E ? Roberto 
(F. C. Barcelona) : „Trei echipe smt de valori ridicate : Bel
gia. Uruguay si cea a noastră. Dar nu trebuie neglijată nici 
Coreea de Sud. Uruguayanul Chilavert, de Ia Zaragoza, care 
va apăra poarta reprezentativei sale mi-a spus că «Celesta» 
va cuceri grupa..." Buțragueno : „Ne-ar fi convenit grupa F, 
dacă noi am fi fost cap de serie și nu Anglia. Dar și așa eș.e 
bine î in felul acesta ne vom verifica potențialul de joc cu 
Uruguay si Belgia". Presa spaniolă (ABC, El Pais ș.a.) critică 
vehement faptul că Spania nu a fost numită cap de serie In 
locul Angliei, acuzînd conducerea federației spaniole că n-a 
făcut nimic pentru ca Spania să primească „locul care 1 s« 
cuvenea".

Etapa s-a închei at, 

comentariile continuă 

PÎNĂ ÎN ULTIMA SECUNDĂ
Sîntem obligați să Începem 

prin a repeta oele scrise și in 
cronica meciului Sportul Stu
dențesc — Politehnica Timișoa
ra: nici că se putea o ilustra
re mai vie a dictonului — atit 
de cunoscut în fotbal — .oca
ziile ratate se răzbună". Și 
cum încă!... Dacă în prima re
priză tabela de marcaj ar fi 
consemnat scorul de 2 sau chiar 
3—0 în favoarea gazdelor, nu 
ar fi fost nimic exagerat, ți- 
nînd cont d« desfășurarea par
tidei. Către finalul intilnirii. de 
asemenea, Stanca putea majo
ra rezultatul la 3—1 în favoa
rea formației sale, dar Almă- 
șan a deviat uluitor balonul, 
acesta lovind bara și ieșind in 
corner. Pentru ca tot Stancu. 
în ultimul minut, să scape sin
gur cu același Almășan, dar să 
rateze incredibil. Urmarea se 
știe: „Poli" a contraatacat și, 
în chiar ultimele secvențe ale 
partidei. Crăciun a înscris, e- 
gaiînd!

Aparent, deci, mare neșansă 
pentru studenții bucureșteni. 
respectiv, s-ar putea spune, no
roc în doză masivă pentru oas
peți. Numai că, la o analiză 
mai atentă, ne vom întîlni și 
cu confirmarea unui alt bine- 
știut proverb: acela care susți
ne că norocul și-l mai face și 
omul cu mina lui. Iar celor 
dispuși să creadă că, în cazul 
de față, mina a fost — fotba
listic, nu? — înlocuită de... pi
cior, le vom preciza că. de

PROMIȚĂTORUL FINAL DE SEZON
Duminică, la Brașov a nins 

ca-n povești. Din zorii zilei, 
fulgi mari și deși au acoperit 
orașul de la poalele Tîmpei cu 
o groasă mantie de nea. Cu 
atit mai mult trebuie să evi
dențiem eforturile gazdelor 
(organele locale, clubul de fot
bal), care, de dimineață și pînă 
la ora meciului, au curățat 
straturile de zăpadă și terenul 
s-a prezentat peste așteptări, 
în timp util, prin intervenția 
observatorului federal Gh. Plo
dea și a brigăzii de arbitri, s-a 
rezolvat șl „acuta prob’emă a 
crampoanelor" și meciul avea 
să înceapă conform planifică
rii. Doar „peisajul" tribunelor 
a făcut discordanță, prin pre
zența a mai puțin de o mie de 
spectatori... pierduți în marele 
oval de 30 000 de locuri.

Dar echipele au trecut repe
de peste aoest nedorit anoni
mat și și-au văzut de joc. Mai 
ales echipa locală. Cu Dumitru 
Anescu la conducere (cel cu

PENTRU C.M.
notăm : „Grupă foarte dificilă, 
in cadrul căreia selecționata 
dumneavoastră va fi pentru 
toți un adversar dur. în pri
vința calificării, intuiesc că 
noi, românii și sovieticii,, por
nim cu șanse aproximativ ega
le, totul depînzind de formă și 
de inspirația de moment. Pe 
unii ii impresionează faptul că 
Argentina va veni la C.M. în 
calitate de campioană a lu
mii. Desigur, așa e, asta îți dă 
o aureolă, un plus de publici
tate, cu avantajele și dezavan
tajele pe care le presupune. 
Numai că dobîndirea titlului 
suprem s-a petrecut în urmă 
cu 4 ani și. chiar dacă ierarhia 
trebuie privită ca atare, de 
atunci s-au schimbat multe pe 
scena fotbalului. De exemplu, 
sovieticii s-au impus Ia „Euro 
’88", iar românii au realizat o 

fapt, principalul suport al ti
mișorenilor in obținerea aces
tui prețios punct a fost VOIN
ȚA. A fost puterea lor de a 
lupta, de a nu se considera în
cinși, pînă în ultima clipă a 
Jocului, așa cum au procedat 
și la Cluj-Napoca sau Bacău, 
unde, după cum se știe, au 
cîștigat în aoest tur de cam
pionat. Bineînțeles că singură 
ambiția nu poate asigura izbîn- 
da. dar „Poli" a avut și argu
mentul unei excelente condiții 
fizice, care i-a permis să sus
țină asaltul din finalul jocului. 
După cum, prin extensie la 
scara campionatului, aceeași 
„Poli" a avut resursele să joa
ce în ritm crescînd. din prima 
etapă (a unei întreceri începu
tă cîtuși de puțin promițător) 
și pînă, am văzut, în ultima 
secundă a ultimei etape.

La pauza meciului de dumi
nică, antrenorul Constantin Ra
dulescu (și el, o foarte plăcută 
reconfirmare...) le spunea bă
ieților săi, evident nemulțumit 
de comportarea lor de pînă 
atunci: „Arătați ca o echipă 
săiulă, saturată de fotbal. Mai 
avem 45 de minute din aoest 
tur. Doresc să fie 45 de minu
te în care să vă arătați înse
tați de luptă, dc gol".

Superb îndemn și (poate nu 
lntîmplător) superbă repriză 
secundă a timișorenilor...

Soiîn SATMARI

care, cu ani în urmă, Chimia 
Rm. Vilcea cucerea „Cupa 
României"), ajutat de mai ti
nerii C. Gyorfi și A. Hîrlab, 
F.C.M. avea să încheie sezonul 
cu un succes meritat, deși, la 
începutul partidei, Gogu Tonca, 
antrenorul Jiului, avertiza gaz
dele, mai în glumă, mai in se
rios, că va face o remiză, dacă 
nu cumva va cîștiga. A fost- 
însă o glumă. La început au 
avut brașovenii emoții, atunci, 
în min. 5 și 6, cînd Bîcu și 
Lasconi au avut bune situații, 
în rest, partida a fost la dis
creția gazdelor, mereu cu fun
dașii aproape pe linia de cen
tru, cu o linie de mijloc (deși 
handicapată de absența unui 
jucător foarte bun ca Mandoca) 
laborioasă, chiar dacă Barbu 
n-a fost în zilele lui de inspi
rație, și un atac desfășurat pe 
un front larg. Și, mal bine de 
75 de minute, jocul a „curs" 
spre buturile tînărului și talen
tatului portar Ghițan, care a 

calificare spectaculoasă și, din 
cite știu, pe deplin meritată 
la Coppa del Mondo. Dacă 
adaug și handicapul că noi vom 
susține un meci și la Milano 
(n.n. — cel cu Camerunul, din 
deschiderea competiției), adică 
la o temperatură mai scăzută, 
pentru a termina apoi in cup
torul de la Napoli, ajung de 
unde am plecat : grupa B e 
una care se joacă fără favori
te ! Nici chiar reprezentativa 
Camerunului nu mi se pare 
dinainte învinsă".

I-am mulțumit lui Bilardo și 
am dorit, în sinea noastră, ca 
pronosticurile sale să se ade
verească măcar în ceea ce pri
vește echipa României. După 
care am urcat în trenul de 
Napoli, oraș de unde vom 
transmite următoarea și ultima 
noastră corespondență de aici, 
ca „prefață" a marelui rendez
vous fotbalistic „Italia ’90".

Biro șutează și deschide scorul 
F. C. Argeș

MÂI MULT DECÎT
Frumoasă și, în consecință, 

aplaudată ispravă reușește, ia
tă, în final de sezon, „U“ Cluj- 
Napoca. Sprintînd pe ultimii 
metri, precum odinioară Moina 
pe întreaga sută, și punînd 
suflet în joc ca Mircea Luca, 
cu decenii în urmă, echipa lui 
Anca și Cavai a urcat „din- 
tr-un foc" cu cîteva locuri, 
grație victoriei obținute pe 
propriul teren în dauna veci
nei de clasament, F.C. Argeș. 
N-a fost vorba, în realizarea 
spectaculosului salt, doar de 
un elan propriu formațiilor 
studențești, cu precădere, prin 
tradiție, aceleia din Cluj-Napo
ca, ci și de altceva. Urmă
rind-o, în două rînduri, în- 
tr-un interval scurt (la 26 no
iembrie, cu F.C. Olt, și du
minică, în compania lui F.C. 
Argeș) ne-am putut convinge 
de faptul, că prestațiile el sînt 
superioare poziției deținute în 
ierarhia divizionarelor A. în 
funcție de locul de desfășura-

AL BRAȘOVENILOR»
limitat proporțiile scorului prin 
3—4 intervenții excelente, la 
ocaziile lui Selimeși sau pirvu, 
de pildă. în defensiva Jiului a 
mai contat și jocul bun al altui 
tînăr, fundașul central Scdeca- 
ru, în mare progres. Dar di
ferența de numai două goluri 
s-a datorat și ratărilor jucăto
rilor brașoveni, Drăgan, Seli- 
meși și Moldovan înscriindu-se 
pe această listă, cu marile lor 
ocazii, intercalate în „ploaia" 
celor 33 de șuturi expediate 
spre poarta lui Ghițan.

Să notăm insă că această 
victorie completează o frumoa
să serie brașoveană, echipa fi
ind neînvinsă patru etape con
secutiv: 0—0 la Ploiești, 0—0 
acasă, cu „Poli" Timișoara, 
o altă revelație a finalului de 
sezon, 2—2 la Hunedoara și 
acest 2—0 de acum. Un final 
încurajator pentru această e- 
chipă, care s-a întinerit din 
mers, cu Patru șl Pirvu, ulti
mul inspirat promovat pe pos
tul de „vîrf".

Constantin ALEXE

PRIMUL
Am subliniat deseori fap

tul că minifotbalul a 
„prins" foarte repede, că 
un număr tot mai mare de 
copii se aliniază cu o plă
cere și un entuziasm care 
le este caracteristic la star
tul întrecerilor organizate 
de asociații si cluburi a- 
cum, in perioada cînd nu 
se mai poate juca afară, 
in vacanta de iarnă a e- 
levilor. La Rimni- 
cu Vilcea, la Pia
tra Neamț, ta Arad,
la Timișoara, Constanta, 
Buzău. Buhuși etc., sălile 
se transformă in amfi
trioni primitori pentru mi
cuții fotbaliști, pentru cei 
care, in anii următori, vor 
deveni purtătorii tricourilor 
divizionarelor A, B, C. In 
fond, așa au început aproa
pe toți internaționalii noș
tri de astăzi si ștafeta tre
ce, trebuie să treacă, de la 
o generație la alta, ca in
tr-un perpetuum mobile, 
sita nevăzută cernind talen
tele. permițîndu-le celor ve
ritabile să „urce" treaptă 
cu treaptă spre marea sce
nă a fotbalului.

Că este așa ne-o demon
strează si telefonul primit 
ieri, la redacție, de la Pi
tești, la celălalt capăt al fi- 

în meciul „U“ Cluj-Napoca — 
Foto : Ioan LESPUC

UN SIMPLU ELAN
re a meciului, echipa „alb- 
negrilor" se pricepe să schimbe 
registrul tactic de la un meci 
la altul, precum și pe par
cursul aceluiași joc, trecînd de 
la o apărare bine grupată, lu
cidă, la rapidele „contre" sau 
Ia o ofensivă elaborată, cu 
participarea, multora dintre ju
cătorii de cîmp. Totul (orga
nizare, dinamică, scheme), a- 
vind, se înțelege, la bază ap
titudinile celor care alcătuiesc 
„11 “-le clujean, începînd cu 
veteranul echipei, Cavai (care 
îl înlocuiește cu succes pe mai 
tînărul Prunea, actualmente 
accidentat) și continuînd cu 
Gherman, Neamțu, Cadar, Su- 
ciu, Movilă ș.a., piese utile 
aparținînd tuturor liniilor.

„Mai bine mai tirziu decît 
niciodată", argumenta trezirea 
„șepcilor roșii" în final de se
zon prof. Liviu Maior, pre
ședintele lui „U“ Cluj-Napoca, 
care, dorindu-se cît mai exact 
în a explica ultimele succese 
ale formației studențești, adău
ga următoarele : „Prin pleca
rea lui Cornel Dinu, s-a sim
țit nevoia ca Anca și Cavai să 
fie, temporar, sprijiniți. Ca și 
în alte asemănătoare situații, 

am apelat pentru o mină de 
ajutor Ia reputatul nostru con- 
citadin Ștefan Covaci".

„Sînt destui fotbaliști pe 
care se poate conta la Univer
sitatea Cluj-Napoca, aprecia, 
după joc, Ștefan Covaci. Bine 
pregătiți în perioada de iarnă, 
ei sint în stare să dea și mai 
mult, în așa fel îneît sfîrșitul 
returului să-i ’ găsească pe o 
poziție mai liniștitoare, undeva 
pe la mijlocul clasamentului. 
Cu condiția, ca pînă atunci 
spiritul de boemă care carac
terizează în continuare pe unîi 
dintre componenții acestei for
mații studențești să fie com
plet dat Ia o parte. Altfel, ne 
putem întîlni cu înfringeri la 
scor, cum a fost aceea dc Ia 
Constanța, sau cu situații ase
mănătoare aceleia dc astăzi, 
în care, deși, la un moment 
dat, a condus lejer pe tabela 
de scor, echipa noastră a ter
minat cu ochii pe ceas".

Gheorghe NICOLAESCU

EXEMPLU...
rului fiind Mihai Ianovschi. 
antrenor la Centrul de co
pii și juniori F. C. Argeș. 
„Vreau să vă spun, a în
ceput el. că organizăm si 
în acest an «Cupa F. C 
Argeș» la minifotbal, com
petiție atit de mult îndră
gită de copiii din orașul 
nostru și sperăm mult ca 
ea să se bucure de același 
succes de care s-au bucu

rat și edițiile tre
cute". Și, in con
tinuare, antrenorul 

piteștean ne-a oferit amă
nuntele referitoare la în
trecerea care va începe luni. 
18 decembrie, lată-le. Pot 
participa copii născuți după 
1 august 1576 și 1977. Au 
răspuns invitației cluburile 
Sportul Studențesc. Steaua, 
Dinamo. C. S. Tîrgoviște. 
C.S.Ș. Aripi Pitești și. de
sigur. F. C. Argeș. Aproape 
200 de copii se vor perinda 
prin frumoasa sală a spor
turilor din T rivale, intr-o 
competiție lansată in 1978. 
care a ajuns la ediția a 
11-a și care, sîntem siguri, 
se va bucura de un real 
succes. Cine urmează e- 
xemplul ?

Lourențiu DUMITRESCU
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S-A ÎNCHEIAT c.m. DE HANDBAL FEMININ

Etna
ACTUALITATEA ÎN TENIS

vind majorarea retribuțiilor, 
creșterea adaosului de acord, 
atribuirea de stimulente pen
tru producția de export și ma
jorarea cotelor de constituire 
a fondului de participare la 
beneficii reprezintă o elocven
tă expresie a grijii permanente 
a partidului și statului . nostru 
pentru ridicarea continuă a 

. nivelului de trai al întregului 
popor.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat PROPUNERILE CU 
PRIVIRE LA ORGANIZAREA 
REVELIONULUI 1990 ȘI A 
POMULUI DE IARNA. Pentru 
tradiționala serbare a Pomu
lui de iarnă, organizațiile de 
masă și obștești au asigurat, 
din venituri proprii, fondurile 
necesare, care se ridică la 
suma de peste 273 milioane lei, 
de care vor beneficia aproape 
4 000 000 de copii.

De asemenea, s-a botărît ca, 
în acest an, pentru studenți și 
elevi din licee și școli profe
sionale, care iau masa la can
tină, să so acorde cîte 10 lei 
de persoană pentru suplimen
tarea meniului de revelion.

Organele și organizațiile de 
partid, comitetele 
consiliile oamenilor 
ganizațiile U.T.C. 
nieri, comisiile de 
iniția, cu prilejul 
precum și al serbării Pomului 
de iarnă, ce va avea 
perioada 28 decembrie 
3 ianuarie 1990, acțiuni 
racter politico-ideologic 
grame cultural-artistice 
bogat conținut educativ, pa
triotic ți revoluționar.

Avînd în vedere importanța 
sistemului de prețuri în apli
carea mecanismului economico- 
financiar, Comitetul Politic E- 
xecutiv a aprobat PROPUNE
REA CU PRIVIRE LA ORGA
NIZAREA COMITETULUI DE 
STAT PENTRU PREȚURI CA 
DEPARTAMENT AL MINIS
TERULUI FINANȚELOR. S-a 
apreciat că, astfel, se asigură 
aplicarea fermă și unitară a 
pîrghiilor financiare și de pre
turi, o mai bună corelare a 
■planurilor financiare, ceea ce 
va conduce Ia creșterea efi
cienței economice în toate do-, 
meniile de activitate.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit TRECEREA UNITĂȚI
LOR DE GRĂNICERI DIN 
SUBORDINEA MINISTERULUI 
APARARII NAȚIONALE IN 
SUBORDINEA MINISTERU
LUI DE INTERNE.

Invederea îmbunătățirii func
ționării sistemului de control, 
printr-o unificare și coordonare 
comună a tuturor organismelor 
cu atribuții în acest domeniu, 
Comitetul Politic Executiv a 
hotărit crearea CONSILIULUI 
SUPERIOR DE COORDONARE 
A CONTROLULUI ASUPRA 
ACTIVITĂȚII ECONOMICE, 
FINANCIARE ȘI SOCIALE, ca 
organ de partid și de stat, cu 
dreptul de a controla și lua 
măsuri ferme de întărire a 
răspunderii, ordinii și discipli
nei în aplicarea hotărîrilor și 
legilor țării în toate domeniile 
de activitate.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat si aprobat PROPU
NERILE PRIVIND ORGANI
ZAREA ALEGERILOR GENE
RALE DE DEPUTATI ÎN MA
REA ADUNARE NAȚIONALA

sindicale, 
muncii, or- 
și de pio- 
femei vor 

Noului An.

Ioc în 
1989 — 
cu ca- 
și pro- 
cu un

ȘI IN CONSILIILE POPU 
LARE, CARE SE VOR 1 
FAȘURA LA II MARTIE 1990.

Subliniind importanța deose- 
bită a acestor alegeri, ca eve- 
niment de seamă în viața so- 
cial-politică a țării, in dezvol7 
tarea continuă a democrație! 
societății noastre socialiste, Co- Ș 
mitetul Politic Executiv a ho- jî 
tărit ca propunerile privind 
organizarea alegerilor de ia 11 
martie 1990 să fie puse in J; 
dezbaterea Plenarei Comitetu- 
lui Central al partidului

Trecînd Ia următorul punct 
de pe ordinea de zi Comite- S; 
tul Politic Executiv a aprobat 
propunerile privind componența 
COLEGIULUI CENTRAL DE 
PARTID. De asemenea, Corni- 
tetul Politic Executiv a apro- 
bat propunerile privind COM- § 
PONENȚA COMISIILOR PE g 
PROBLEME ALE COMITETU- g 
LUI CENTRAL AL PARTIDU- § 
LUI COMUNIST ROMAN. Am- g 
bele propuneri urmează să fie g 
prezentate spre dezbatere și 
aprobare Plenarei Comitetu- îs 
lui Central al partidului.

In continuare, în cadrul 
dinței, a fost 
□ INFORMARE 
VIRE LA ____________
DINTRE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU " 
TOVARĂȘUL MIHAIL 
BACIOV ȘI CU PRIVIRE LA $ 
ÎNTlLNIREA LA NIVEL I 
ÎNALT A CONDUCĂTORILOR $ 
STATELOR PARTICIPANTE £ 
LA TRATATUL DE LA VAR- 
ȘOVIA, care an avut loc. Ia 
Moscova, în ziua de 4 decern- ă 
brie a.c.

Comitetul Politic Executiv a g 
apreciat că în cursul intilnirii 
și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul $5 

“ - care sc g
dialogului g

‘ laă
a fost exprimată g;

acțio- g 
extin- g 
Parii- g 
Parti- g 

So- |

Duminică seara s-au încheiat 
la Randers, în Danemarca, în
trecerile Campionatului Mon
dial de calificare în grupa A 
la handbal feminin. In finala 
competiției reprezentativa R.F. 
Germania a învins cu 20—18 
(7—8) formația Suediei (după 
cum se știe, pentru locul 3 :

»

R.D.G. — România 25—23). în 
disputele pentru locurile ur
mătoare : .5—6 : Austria — Po
lonia 24—23 (10—11), 7—8 :
Bulgaria — Danemarca 19—18 
(9—10), 9—10 : Franța — Ceho
slovacia 30—29 (20—20, 
11—12 : Japonia —
27—26 (13—11).

10—7), 
Olanda

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ

BALCANIADA
(Urmare din naa. 1)

premieră, element ce ii sporeș
te considerabil cota de atracție.

Lotul nostru, deplasat sub 
conducerea antrenorilor Cornel 
Oțelea și Valentin Samungi, îi 
cuprinde pe A. Buligan, V. Co- 
cuz, L. Ianoș, M. Dumitru, Ad. 
Ghimeș, Cr. Zaharia, D. Ber
bece, R. Lieu, C. Neagu, P. Ci- 
cu, Gh, Andronic, N. Popescu, 
N. Dobrescu, S. Săftescu. Din
tre aceștia, majoritatea au par
ticipat recent la Supercupa 
campionilor mondiali și olim
pici, desfășurată în R.F.G., 
unde. într-o companie selectă, 
echipa României a ocupat lo
cul 3, învingînd in finala mică 
pe Iugoslavia — viitoare ad
versară la Atena — cu 35—22, 
după ce în grupă echipa noas-

re
prezentată 

CU PRI- 
ÎNTÎLNIREA

I

81^ 
GOR- f

• SCHI FOND. Proba mas
culină de 15 km (stil liber) din 
cadrul concursului de la Salt 
Lake City (Utah) a fost cîștigată 
de norvegianul Bjorn Daehlie, 
cu 45:17, urmat de compatriotul 
său Vegrad UI vang 45:22 și 
vest-germanul Jochen Behle 
45:40. în proba feminină de 5 
km, victoria a 
vei finlandeze 
nen, cu timpul

e SĂRITURI 
LE. Concursul 
trambulina de la Lake Placid a 
fost cîștigat de sportivul aus
triac Emst Vettori, cu 234 p

(sărituri de 117,5 m și 112 m). 
L-au urmat finlandezul Matty 
Nykaenen — 226 p și suedezul 
Jan Boklov 223,5 p. în clasa
mentul general al „Cupei Mon
diale", după trei probe, condu
ce austriacul 
p, secundat de

• „Turneul Campionilor" 
pentru proba de dublu, deru
lat la Royal Albert Hall din 
Londra, s-a încheiat cu victo
ria perechii americane Patrick 
Mc Enroe, Jim Grabb, care 
i-au învins în finală pe An
ders Jarryd (Suedia), John 
Fitzgerald (Australia) cu sco
rul de 7—5, 7—6, 5—7, 6—3. în 
semifinale au fost consemnate 
următoarele rezultate : Mc En
roe, Grabb — Pieter Aldrich, 
Danie Visser 6—4, 6—1,, 6—3 și 
Jarryd, Fitzgerald — Darren 
Cahill, Mark Kratzmann 7—6, 
7—6, 6—3.

Heinz Kuttin 45 
Jan Boklov 38 p.

revenit sporti- 
Janna Savolai- 
de 15:59.
CU SCHIURI- 

desfășurat pe

AZI, CUPLAJ LA POLO

VITEZA. Proba 
1500 m din ca- 

Skien

9 PATINAJ 
masculină de 
drul concursului de la 
(Norvegia) a revenit olandezu
lui Van den Berg, cu timpul 
de 2:02,44, urmat de norvegia
nul Aadne Soendraal 2:02,50 și 
suedezul Joakim Karlberg 
2:02,56.

® Campionatele Internațio
nale ale Australiei, primul 
mare turneu al anului viitor, 
se vor desfășura între 15 și 28 
ianuarie la Melbourne. Printre 
favoriții concursului se numă
ră cehoslovacul Ivan Lendl, 
vest-germanul Boris Becker, 
suedezul Stefan Edberg și ame
ricanul John Mc Enroe. La 
turneul feminin și-au anunțat 
participarea, printre altele, cu
noscutele jucătoare Steffi Graf 
(R.F. Germania) și Arantxa 
Sănchez (Spania).

Mihail Gorbaciov • 
înscriu în eadrul 
tradițional româno-sovietic 
nivel înalt — t_ __r
dorința comună de a se 
na in continuare pentru 
derea conlucrării dintre 
dui Comunist Român și 
dul Comunist al Uniunii 
vietice, dintre România 
Uniunea Sovietică, atil pe plan 
bilateral, cît și în domeniul 
vieții internaționale.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere și 
a. aprobat în unanimitate po
ziția exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul 
întîlnirii la nivel înalt a con
ducătorilor statelor participante 
la Tratatul de Ia Varșovia, su
bliniind că aceasta corespunde 
intru totul orientărilor stabilite 
de Congresul al XIV-lea al 
partidului, intereselor și aspi
rațiilor poporului nostru, cau
zei generale a socialismului și 
păcii in lume.

Comitetul Politic Executiv a 
reafirmai hotărirea Partidului 
Comunist Român, a României 
socialiste de a acționa pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate 
țările socialiste, pentru întări
rea unității, solidarității șl 
colaborării lor, atit în construc
ția socialistă, cît și în lupta 
pentru dezarmare, colaborare 
șl pace. în acest cadru, a fost 
subliniată necesitatea de a se 
organiza, în cel mai 
timp, o consfătuire la 
înalt a țărilor socialiste, în ve
derea discutării în comun a 
problemelor legate de dezvol
tarea construcției socialiste în 
aceste țări.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.

Bazinul bucureștean Floreas- 
ca găzduiește astăzi un inte
resant cuplaj de polo. Unul 
dintre meciuri (care va înce
pe la ora 16) are caracter in
ternațional amical : Steaua 
București — T-S.K.A. Sofia. 
Cealaltă partidă, Sportul Stu- 
dențesc-T.M.U.C.B. — Crișul 
Oradea are loc (de la ora i7) 
în cadrul Campionatului Divi
ziei A, restanță din etapa 
a 10-a.

CAMPIONATE

scurt 
nivel

B
5

3
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PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BADMINTON • Semifinale 

masculine în „Cupa Mondială", 
la Singapore : Xiong Guobao 
(R. P. Chineză) — Joke Suprian- 
to (Indonezia) 15—10, 13—15,
15—7 ; Foo Kok (Malayezia) — 
Erik Larsen (Danemarca) 15—7, 
5—15, 15—10.

BOX 0 Tunisianul Bou AII 
Kamel a cucerit titlul de cam
pion mondial la categoria super-

pană (WBC), !nvlngindu-l prin 
k.o., în repriza a 8-a, pe por- 
torlcanul Antonio Rivera, în me
dul disputat la Teramo (Italia).

CĂLĂRIE 0 Proba de obsta
cole din cadrul concursului de 
la Paris a revenit sportivei vest- 
germane “ ‘ 
timpul de 38,15 și 
penalizare. Pe locul secund s-a 
clasat concurenta norvegiană Mo
nica Campbell, care a obținut 
timpul de 39,59.

Barbara Reitter cu 
zero puncte

SPANIA (et. 15). Real Madrid 
s-a distanțat în clasament. Con
duce cu 25 p, urmată de F. C. 
Barcelona, Oviedo, Osasuna, Va
lencia șl Atletico Madrid — 
toate cu 19 p. Realul a dispus 
cu 4—0 de Valladolid (Schuster, 
Moreno — autogol, H. Sanchez șl 
Vasquez), iar F. C. Barcelona a 
surclasat pe Cadiz cu 5—o (Bakero 
2. R. Koeman din 11 m. Begul- 
ristain și J. Salinas). Dar Cadiz 
deține locul 18 1 Alte rezultate : 
Tenerife — Atletico Madrid 2—3 
Ide la Învingători au înscris 
Manolo 2 și Alfredo), Real So- 
eiedad — Gijon 1—2 1 (Gorriz, 
respectiv ' Emilio și Narciso), 
Vigo — Logrones 0—1 (Aragon), 
Vallecano — Valencia 2—2 (Me
jias 2, respectiv Fernando șl Pe- 
nev. La scorul de 1—2, Penev a 
fost eliminat de pe teren), Ma
llorca — Mallaga 2—0, Castellon 
— F. C. Sevilla 3—1. Osasuna — 
Zaragoza 2—0, Oviedo — Atleti
co Bilbao 1—0.

FRANȚA (et. 22). Fruntașele 
învinse. La Sochaux echipa lo
cală a dispus de Bordeaux cu 
2—o (Croci și Carrasco), iar la 
Metz, formația cu același nume 
a întrecut Marsilia cu 3—2 
(Black 2, Mlcciche, respectiv 
Waddle și Vercruysse — toți ju
cători de peste hotare). Alte re
zultate : St. Etienne — Monaco 
0—2, Toulouse — Auxerre -1—1, 
Montpellier — Paris St. Germain 
2—0, Nisa — Lyon 1—0, Racing 
Paris — Nantes 2—1,
Cannes 2—1, Caen — 
Toulon — Mulhouse 
clasament : Bordeaux 34 p. Mar
silia 31 p. Sochaux 26 p.

Racing
Lille —

Brest 2—1.
2—1. tn

DE HANDBAL MASCULIN
tră cedase la limită in fața 
„plavllor". 23—24.

Sîmbătă seara, intr-un meci 
amical, formația noastră a dis
pus de Grecia cu 24—20 (8—11), 
dar replica gazdelor a fost ne
așteptat de puternică, ea pre- 
fațind, probabil, o ripostă dîr- 
ză în partida de debut a tri
colorilor, parteneri fiindu-le 
mi ine (n.r. azi), ați ghicit, 
handbaliștii eleni. Cele mai 
multe puncte au fost înscrise 
sîmbătă de Zaharia 8, Andronic 
5, Neagu 4 (golgeterul Dumi - 
tru nu a jucat). In continuare, 
miercuri va fi zi de pauză pen
tru reprezentativa României, 
joi ea va juca cu Turcia, vi
neri cu Bulgaria, iar sîmbătă. 
in derbyul competiției, cu Iu
goslavia. Pînă în momentul 
transmisiei noastre, orele me
ciurilor nu au fost stabilite de 
organizatori, din rațiuni legate,

probabil, de adaptarea la pro
gramul televiziunii. Oricum, 
marți primul joc începe la ora 
15,30.

„Sîntem încrezători în forța 
și capacitatea de mobilizare a 
echipei, ne-a declarat antreno
rul emerit Cornel Oțelea. Vom 
lupta, evident, pentru locul I, 
neuitînd ins it că trebuie 
Iosim această întrecere 
derea unei cit mai bune 
tiri a lotului, pe care, la 
tul lui februarie viitor, 
teaptă exigentul

să fo- 
în ve- 
pregă- 
sfîrși- 
îl aș- 

examen al 
Campionatului Mondial — gru
pa A. din Cehoslovacia". Adău
gind că, începînd de duminică, 
antrenamentele sportivilor ro
mâni au loc zilnic, chiar și In 
diminețile de dinaintea parti
delor Balcaniadei, vom încheia 
prin a aminti că arbitrii români 
care vor oficia aici sînt Jean 
Mateescu si Valter Dănoescu.

IUGOSLAVIA (et. 18, prima 
din retur). Subotica — Dinamo 
Zagreb 6—7 (după 11 m), Vardar . - - _ jța<jnjckj

Borac 2—1. 
— Buducnost 1—0, Zelez- 
— Sarajevo 1—0, Vojvodi- 
Llubllana 3—1, Tuzla — 
Roșie 3—0 !, Hajduk — 
6—7 (după 11 m). In cla- 
: Dinamo Zagreb 25 p 
Steaua Roșie 20 p (17 j),

— Rad 2—1, Velez 
Niș 3—2, Partizan - 
Osijek “ ‘ 
nicear 
na — 
Steaua 
Rijeka 
săment 
(18 j), 
Hajduk 19 p (18 j).
• Miercuri, la Tenerife : Spa

nia — Elveția (med amical).

ÎNOT $ La Sabadell (Spania), 
olandeza Marianne Muis a cîști
gat proba de 200 m liber cu 
timpul de 1:58,57, iar Maria Ko- 
ceva (Bulgaria) s-a clasat pe 
primul loc la 100 m spate' cu 
1:03,03. Rezultate din concursul 
masculin : 200 m spate — Vla
dimir Selkov (U.R.S.S.) 1:58,06 ;
100 m liber — Jochen Bruha 
(R. F. Germania) 49,87 : 200 m 
mixt — Christian Gessner (R. D. 
Germană) 1:59,78.

SCRIMA ® Concursul de sa
bie de la Nancy (Franța), con- 
tînd pentru „Cupa Mondială", a 
fost cîștigat de scrimerul Italian 
Giovanni Scalzo. Pe locul secund 
s-a situat coechipierul său Fer- 
nandino Meglio.
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Organizatorii concursuri
lor atletice de sală din Sta
tele Unite au observat cu 
îngrijorare că, în ultima 
vreme, interesul marilor 
vedete pentru astfel de în
treceri a scăzut îngrijoră
tor. Carl Lewis, Evelyn 
Ashford, Edwin Moses ori 
„prăjinistul" Joe Dial pre
feră transbordările peste 
Ocean spre reuniuni orga
nizate pe vechiul continent 
unde, pare-se, pot fi cîștigați 
mai mulți bani, căci și at
letismul se aliniază la prin
cipiile profesioniste ale per
formanței actuale. Așa că 
sălile din New York sau 
Los Angeles au pierdut din 
atractivitate, numărul spec
tatorilor a scăzut la o trei
me în 1989 față de 1988, 
contractele (și sumele) pe 
care companiile de televi
ziune sînt dispuse să le ofere 
fiind mult mai puțin ten
tante. Și-atunci sigur că — 
din punctul de 
organizatorilor 
trebuie readuse cel 
unde au fost, 
atletice de sală sâ refacă, 
altfel spus, profiturile di
nainte sau să le facă chiar 
mai mari. Căile sînt două : 
banii și spectaculosul.

Cu banii, Al Franken, 
promotorul ultrabogat al 
mitingului „Sunkist Invi
tational", care urmează a fi 
organizat la Sport Arena din 
Los Angeles ia sfîrșitul - lui 
ianuarie viitor, a rezolvat-o 
cam așa : a anunțat un prer 
miu uriaș (100 000 de do
lari) celui sau celei care va 
doborî, în reuniunea res
pectivă, recordul oficial de 
sală al lumii pe o milă. 
Premiul va aduce fără în
doială cele mai mari nume

vedere al 
lucrurile 

puțin 
reuniunile

la start. Iar cu spectatorii, 
lucrurile merg mult mai 
simplu : una dintre atrac
țiile cursei o va constitui 
un spot luminos, condus de 
calculator, care să „alerge" 
pe pistă în ritmul recordu
rilor mondiale actuale și 
care trebuie doborîte ! So
luție simplă, dar și pericu
loasă, pentru că, în confor
mitate cu regulamentele în 
vigoare, unda de lumină ar 
juca rolul de „iepure", aju- 
tînd pe concurenți, iar pro
cedeul este interzis, even
tualul nou record puțind 
fi... nevalidat !

Premiul uriaș — premieră 
în materie — va atrage de
sigur mari atleți, unii (Jeff 
Atkinson, Steve Scott, Abdi 
Bile) și-au și dat avizul, 
problema banilor neridicînd 
decît unele aspecte de ordin 
general moral (Patti Sue Pal
mer, recordmana S.U.A., a 
probei : „O idee interesan
tă, pentru că noi am deve
nit o societate care nu se 
mișcă decît în sunetul do
larilor !“). Cu toții însă 
și-au și schimbat planurile 
de pregătire, pentru a pu
tea intra în maximă formă 
la ora celor 100 000 de do
lari, ceea ce, în nici două 
luni de zile, e problematic 
să se poată petrece, căci Al 
Franken nu e numai un bun 
organizator, ci și un bun 
afacerist. Anunțînd abia 
acum oferta celor o sută de 
mii, oferite noului record
man mondial, el nu face 
altceva decît să încerce to
tul pentru ca recordul vechi 
să nu cadă, iar banii — și 
mai cu seamă profiturile — 
să-i rămînă în buzunar.

Radu TIMOFTE
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