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COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI 
CREȘTE MEREU NUMĂRUL

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT PERFORMERILOR IN ARENA DACIADEI
Combinatul siderurgic din 

Galați, care din 1965 a luat o 
mare amploare, este conside
rat, pe bună dreptate, o „navă 
amiral" a siderurgiei româ- 

g: nești. Bilanțul remarcabil ra- 

Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU gȚ comuniștilor, a ilustrat 
sg competența și dăruirea oame- 

—--------------- -—------------------------------------------------------------ ----------------------- -------------------------------------------gg nilor muncii de aici, despre
u g2 care, pe drept cuvînt, se spu-

PLENARA COMUNA A COMITETULUI CENTRAI
gî tr-o împrejurare mai grea: ro-

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, A BIROULUI
• fluxul tehnologic. Trecem pes-

PERMANENT SI BIROURILOR SECȚIUNILOR CONSILIULUI fwSEB"*  
5 ducem finalul, asa cum ni l-a

SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE
stitutului Politehnic din Capi-
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tală, juca în echipa diviziona
ră de handbal Știința Bucu
rești) : „N eâvînd la îndemină 
piesa de schimb necesara, am 
hotărît ca utilajul respectiv 
să-I echilibrăm, cum se spune, 
din... mers. După mai bine do 
24 de ore de muncă neîntre
ruptă, a fost dată în funcțiu
ne, în timp util, și eea de-a 
4-a linie de preparare a mi
nereului pentru furnale"...

V-a fost greu ? Interlocuto
rul zîmbește intr-un fel care 
face răspunsul inutil. Apoi 
aflăm de la ing. Cornel Do- 
niga, care a condus echipa de 
intervenție, că printre cei ce 
au muncit cu tenacitate și o- 
perativitate pentru 
ritmului de producție 
mărat ing. Nicolae 
maiștrii Alexandru 
Gheorghe Chelmuș, 
Mihai Constantin, Mihai Har- 
don și alți oameni ai

păstrarea 
s-au nu- 

Ghirtoi, 
Dobrc, 

lăcătușii

(Continuare in pag. 2—3)
Sub

Nicolae 
general 
Român, 
crările

președinția tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
marți au continuat lu- 

plenarci comune a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Romjjn, a Biroului 
Permanent și bigurilor secțiu
nilor Consiliului Suprem 
Dezvoltării Economice și 
ciale.

în cadrul dezbaterilor 
vind documentele aflate pe 
dinea de zî au luat cuvîntul 
tovarășii Radu Bălan, Dumitru 
Constantin, Dinu Danili-uc, 
Barbu Petrescu, Eugen in Radu
lescu, Csillag Andrei, Ion Bu- 
gariu, Dan Dulamă, Simion 
Cotoi, loan Ungur, Ion Marin, 
Floarea Leuștian.

Toți cei care au luat cuvîn
tul au dat o înaltă apreciere 
rolului determinant al tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea și 
planurilor de dezvoltare eco- 
nomico-socială 
tregii politici interne și externe 
a partidului și statului nostru 
socialist, care asigură crește
rea neîntreruptă a nivelului 
trai material și spiritual 
întregului popor, afirmarea 
mai puternică a României 
țară liberă, independentă 
suverana.

Plenara a aprobat în 
mitato :

— Proiectul Planului 
nai unic de dezvoltare 
mico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1930 ; 

Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și 
gospodăririi apelor pe anul 
1990 ;
—- Proiectul Planului finan
ciar centralizat al 
economîco-sociale și proiectul 
Bugetului ‘ ‘ “ “ .........
Socialiste 
1993.

Plenara

al
So-

pri- 
or-

fundamentarea

a țării, a în-

do Stat al 
România

de 
al 

tot 
ca 
Si

unani-

națio- 
econo-

dezvoltării

Republicii 
pe anul

a hotărît ca toate a- 
ceste documente, care asigură, 
prin prevederile lor, dezvolta
rea în continuare a economiei 
naționale, modernizarea activi
tății în industrie și agricultură, 
în toato domeniile vieții eco- 
nomîco-sociale, să fie dezbătute 
și aprobate în sesiunea Marii 
Adunări Naționale.

Plenara a aprobat în unanimi
tate Ilotărîrca privind organi-

zarea alegerilor generale de 
deputați in Marea Adunaro 
Națională și'în consiliile popu
lare, care se vor desfășura la 
11 martie 1990. S-a apreciat că 
alegerile de deputați reprezintă 
un eveniment <le seamă în via
ța social-politică a țării și s-a 
subliniat că prin buna lor or
ganizare și desfășurare alege
rile de la 11 martie trebuie să 
constituie o puternică manifes
tare a democrației noastre 
muncitorești-revoluționare, a u- 
nității întregului popor în ca
drul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, sub condu
cerea partidului — garanție a 
mersului neabătut înainte pe 
calea edificării socialismului si 
comunismului în patria noastră.

Pit nara a hotărît crearea Con
siliului superior de coordonare 
a activității de control econo
mic, financiar și social, care 
asigură conducerea unitară a 
întregii activități de control, 
coordonarea și îndrumarea tu
turor organelor și organisme
lor care exercită, potrivit legii, 
atribuții de control. S-a hotărît 
ca propunerea privind crearea 
acestui organism de coordonare 
a controlului să fie pusă în 
dezbaterea Marii Adunări Na
ționale.

Plenara C.C. al P.C.R. a apro
bat componența Colegiului 
Central de Partid.

Plenara a aprobat, de ase
menea, comisiile pe probleme 
ale Comitetului Central al par
tidului .și componența acestora. 
S-a hotărît ca, pe 
siile existente, să 
comisie specială 
pentru problemele 
voiului de trai și 
zionării, a cărei sarcină o con
stituie înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a prevederilor 
planului privind creșterea 
bunăstării materiale și spiri-, 
tuale a poporului. S-a subli
niat că prin crearea acestor 
comisii s-a încheiat activitatea 
de organizare în cadrul Comi
tetului Central, asigurindu-se 
toate condițiile pentru creșterea 
rolului său ca organ colectiv 
de conducere pentru perfecțio
narea activității tuturor orga
nelor și organizațiilor de par
tid, do unire a eforturilor în
tregului popor în vederea înfăp
tuirii neabătute a hotărîrilor

lîngă comi- 
fie creată o 
— Comisia 
ridicării ni- 
autoaprovi-

alcelui de-al XIV-lea Congres 
partidului.

Participanții la plenara co- gț 
mună au aprobat în unanimi- 
lațe și au dat o înaltă apre- g; 
ciere poziției exprimate de con- gr 
ducătorul partidului și statu- gr 
lui nostru, tovarășul^ 
Nicolae Ceaușescu, în cadrul g; 
întilnirii la nivel înalt a con- gî 
ducătorilor statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, care 
a avut loc la Moscova, la 4 
decembrie 1989. A fost reafir
mată și cu acest prilej ade
ziunea -deplină a comuniștilor, 
a întregului popor față de po
litica externă principială, con
structivă a Partidului Comunist 
Român, a României socialiste 
de dezvoltare largă a colabo
rării cu partidele comuniste si 
muncitorești, cu forțele progre
siste de pretutindeni, cu sta
tele socialiste, cu toate țările 
lumii, de participare activă la 
soluționarea, în interesul tutu
ror popoarelor, a problemelor 
complexe alo lumii contempo
rane, Ia edificarea unui climat 
de pace, înțelegere si conlu
crare între națiuni.

Tn încheierea lucrărilor, a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

Cuvîntarea a 
cu viu interes, cu deplină a- 
probare, fiind 
repetate rînduri. cu îndelungi 
șt puternice aplauze.

Insușindu-și întru 
cierile, orientările 
rile cuprinse în 
secretarului general 
lut, participanții la plenara co
mună s-au angajat ca, strîns 
uniți în jurul partidului, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
să acționeze cu toate forțele, 
în spirit revoluționar, pentru 
a încheia anul 1989 cu rezultate 
tot mai bune în toate sectoa
rele de activitate și pentru tre
cerea la realizarea cu succes a 
prevederilor planului pe anul 
viitor și pe întregul cincinal, 
pentru înfăptuirea neabătută a 
istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XIV-lea al partidului, 
pentru înaintarea fermă a 
României pe calea socialismu
lui și comunismului.

fost urmărită

subliniată, în

totul apre- 
și chemă- 
ouvintarea 

al partidu-

ln primul meci al Balcaniadei de handbal masculin

ROMÂNIA GHECIA 27-22
ATENA, 12 (prin telefon, de 

ia trimisul nostru special). 
Partida inaugurală a celei de 
a șaptea Balcaniade masculine 
de handbal (și, în același timp, 
primul joc în 7. disputat vreo
dată în „Sala Păcii și Priete
niei" din capitala elenă) a adus 
față în față reprezentativele 
României și Greciei, jucătorii 
noștri repurtînd, în final, vic
toria cu 27—22, după ce la 
pauză rezultatul le era favo
rabil cu 16—10. Trebuie subli
niat însă, din capul locului, că, 
dacă scorul înregistrat concordă 
pe deplin cu ceea ce s-a în- 
tîmplat în teren, el nu reflectă 
nici pe departe diferența reală 
de valoare dintre cele două 
formații. Vrem să spunem că, 
deși am fi dorit altceva, selec
ționata României a prestat un 
joc sub posibilități, în fața u- 
nui adversar care, dincolo de 
dîrzenie și ambiție, nu a ară- 
tat mai nimic. In condiții obiș- 

g: nuite, întîlnirea s-ar fi putut 
j? încheia cu o diferență de cel 
rf puțin zece-cincisprezece goluri 

în favoarea handbaliștilor noș- 
tri, prea adesea lipsiți de nerv 

j? în disputa de marți cu parte- 
2; nerii eleni. De altfel, gazdele 
J; au condus cu 1—0 
|2 (gol Kalaitsis, cel 
g; los atacant grec) 
g: ținut rezultatul 
g: spre jumătatea primei reprize, 

cînd, la 5—4 pentru jucătorii 
g: români, Lieu a înscris întîiul 
J? gol al desprinderii (min. 13:17,

în min. 0:28 
mai pericu- 
șt au men- 
strîns pînă

6—4), urmat de altele trei — 
autori: Cicu, Licu și Popescu 
—, diferența ajungînd, astfel, 
la 5 goluri în min. 15:43 (9—4). 
în continuare, s-a jucat, practic, 
de la egal la egal, și, chiar daeă 
în min. 26:26, după golul lui 
Berbece, am condus cu șapte 
puncte (16—9), iar în mai multe 
rînduri adversarii s-au apro
piat la patru goluri (a fost, de 
pildă, 9—5, 12—8, 19—15 și,
spre final, 25—21. în min. 
53:15), diferența de cinci goluri 
consemnată în acel min. 15:43 
s-a „conservat" pînă la ultimul 
fluier al arbitrilor.

De remarcat, înainte de ori
ce, verva ofensivă și eficacita
tea excelentă ale lui Robert 
Licu, cel care a înscris din 
toate pozițiile, de pe semicerc, 
de la distanță, de pe extreme, 
cu aruncări puternice sau cu 
„boite" de efect. Celelalte ata
curi ale formației noastre au 
constat în forma bună a celor _ 
trei portari (Cocuz, în special) 
și în forța șuturilor lui Zaha- 
ria. în rest' destule erori de 
apărare, ori atacuri pripite, cu 
intercepții nereușite saji ratări 
din poziții favorabile. Aștep
tăm, în continuare, mult mal 
mult de la Ghimeș, Berbece 
Andronic și ceilalți. în ceea 
ce-1 privește pe M. Dumitru, 
el a fost, din păcate, indispo-

(Continuare în pag. a 4-a)

AZI, IN DIVIZIA A DE VOLEI (HI)
în campionatul masculin al 

primei divizii de volei sînt pro
gramate astăzi patru partide 
contind pentru etapa a X-a 
(altele două, Dinamo — Elcond 
Dinamo Zalău 3—1 si Rapid 
— Steaua 0—3, desfășurîndu-se 
în devans). Partidele de astăzi, 
în care gazdele sînt în gene
ral favorite, au mai mare im
portanță pentru echipele din 
plutonul secund, aflate în acu
tă nevoie de puncte. Pentru 
menținerea în grupul fruntașe
lor capătă o mai mare cotă de 
intere; partida de la Bistrița.

Iată programul jocurilor : 
C.S.M. Minaur Baia Mare — 
C.S.M.U. Suceava, Electrotehni
ca Bistrița — Calculatorul 
București, Relonul Săvinești — 
V-’torul Dinamo Bacău și Uni
versitatea C.F.R. Craiova — 
Tractorul Brașov.

I
steaua a Învins pe j.s.k.a. sofia, ea polo

Marți după-amiază, în Bazi
nul Floreasca din Capitală a 
avut loc prima întîlnire inter
națională amicală dintre for
mațiile Steaua și Ț.S.K.A. So
fia. La sfîrșitul celor patru

& reprize, tn urma unui joc a-

Prim popas în orașele în care vor juca „tricolorii41 la C.M

LA BARI Șl LA NAPOLI, FOTBALIȘTII NOȘTRI
VOR GĂSI NUMEROȘI SUPORTERI !

NAPOLI, 12 (prin 
de la trimisul nostru 
Ambele 
volua 
„Coppa 
sud de 
Napoli, 
pania, trebuie să parcurgi din 
„cetatea eternă" vreo 250 de 
km, pentru ca de acolo pînă 
la -Bari să-ți mai rămînă, tăind 
peninsula către carîmbul ciz
mei, de la Marea Tireniană la 
cea Adriatică, tot atîția. I-am 
străbătut, poposind însă mai 
întîi la Barr, tot o capitală,

telefon, 
special), 

e- 
la

vor 
noștri

orașe în care 
fotbaliștii 
del Mondo" se află la 
Roma. Ca să ajungi la 
capitala regiunii Cam-

provinciei Puglia, numai căa . _ .
n-am nimdrit, recunoaștem, în- 
tr-o împrejurare prea veselă. 
Iubitorii fotbalului din oraș 
păreau încă sub impresia me
ciului de campionat de dumi
nică, dintre Bari șl Napoli (ce 
coincidență !), care s-a sfîrșit 
cu o încăierare și, după c» 
una dintre balustradele vechiu
lui stadion „Delia 
cedat, cu numeroși 
tre care 14 au fost 
ternați în spital ! 
mult să se producă 
lea Sheffield, dar totul s-a pe-

Vittoria" a 
răniți, din- 
grabnic in- 
N-a lipsit 
un al doi-

din cauza... 
s-a mulțu- 
jucător de

trecut, am înțeles, 
arbitrului,'care nu 
mit să elimine un 
la Bari, pe Terragenere, ci a 
și validat, cu 7 minute înainte 
de final, un gol din ofsaid prin 
care Carnevale a egalat pentru 
Napoli, partida încheindu-se la 
egalitate: 1—1. Deși marcat de 
întîmplare, președintele Comi
tetului local „Italia ’90", Mi
chele Costantini, care e de 
profesie notar, ne-a primit os-

(Continuare în pag. a 4-a)

greabil, echipa Steaua 
nut victoria cu scorul 
(1—0, 3—2, 2—1, 2—2). 
reștenii s-au desprins 
de tîrziu, incomodați 
rarea agresivă a 
dar și datorită formei bune a 
portarului Volkov, care a 
oprit din traiectoria lor spre 
gol multe mingi expediate cu 
precizie. Așa se explică faptul 
că prima repriză s-a încheiat 
cu un singur gol, reușita lui 
Fruth, în min. 4:36.

Totuși, superioritatea teh
nică a poloiștilor de la Steaua 
avea să-și spună în final 
cuvîntul, ei reușind să-și mă
rească avantajul cu cite un gol 
în fiecare dintre următoarele 
două „sferturi", diferență care 
s-a menținut pină la sfîrșitul 
timpului regulamentar de 
joc. Elevii antrenorului Viorel 
Rus au meritul de a fi con
trolat în permanență jocul și, 
fără să forțeze, s-au menținut 
mereu în avantaj pe tabela de 
punctaj. Au înscris: Fruth 
2, Angelescu, Ragea, Chețan, 
L. Balanov, Pop și Fulgeanu ; 
pentru echipa sofiotă au mar
cat Danovskl 3, Țanev și Șuș- 
kov. Au arbitrat V. Median și 
B. Băjenaru. (M. IR).

a obți- 
de 8—5 

Bucu- 
destul 

de apă- 
oaspeților, -



PLEDOARIE PENTRU SPORT
Activitatea de masă cunoaș

te în rîndul studenților o răs- 
pîndire tot mai spectaculoasă, 
pe măsura atracției, a bucu
riei de mișcare în aer liber, 
a exercițiului fizic practicat 
sistematic, ceea ce răspunde 
cel mai direct aptitudinilor și 
preferințelor lor.

Drept urmare, calendarele 
competiționale ale tuturor fa
cultăților se prezintă de la an 
la an mai bogate, mai cuprin- 

x zătoare, mai diversificate.
Din dorința de a se stimula 

activitatea sportivă a „boboci
lor" a fost lansată „Cupa Ani
lor 1“ de către catedra de 
educație fizică și sport a
I.M.F.  Manifestarea, aflată la 
a 3-a ediție, se organizează 
anual la un număr de 15 ra-

O frumoasă acțiune sub panou, 
intr-unui din meciurile elevilor 
baschetbaliști reuniți in între
cerea de la Bacău.

Foto: Gabriel MIRON

ACTUALITATEA COMPETIȚIONALA LA ȘAH

la se- 
Repu- 
Eforie 
1990) : 
Maria

Campionatul Capitalei la șah- 
juniori și copii, edița 1989 
s-a încheiat cu rezultate în 
general scontate. O remarcă de 
fond : puternica afirmare a 
reprezentanților Clubului Spor
tiv Școlar nr. 1 cu cele mai 
multe locuri pe podium, îna
intea celor de la I.T.B. și 
Calculatorul. C.S.S. 1 (antrenor 
coordonator : Iulian Drăghici) 
păstrează atuul de a fi una 
dintre cele mai activ și labo
rioase pepiniere de șahiști din 
Capitală și chiar din țară. Me
ritele revin atît colectivului de 
antrenori care funcționează aici, 
cît și conducerii clubului (di
rector : prof. Marinei Oancea), 
totdeauna alături de cerințele 
consolidării secției de șah, de 
altfel fruntașă de mai mulți 
ani.

Să consemnăm și numele ti
nerilor jucători care au urcat 
pe podium și urmează a fi 
prezenți (împreună cu șahiștii 
clasați pe locurile 4—6) 
mifinalele Campionatului 
blican de juniori de la 
Nord (5—16 ianuarie 
fete, junioare 1:1. Ana 
Osiceanu (I.T.B.) 6 p, 2. Mire- 
la Negraru (Calculatorul) 6 p, 
3. Cristina Nicolcea (C.S.Ș. 1)
5,5 p (de notat că Osiceanu 
și Nicolcea sînt — ca vîrstă — 
junioare III) ; junioare II : 1. 
Elena Muntcanu (C.S.Ș. 1) 6 p,
2. Amalia Vicol (C.S.Ș. L) 5,5 
p, 3. Roxana Chiru (I.T.B.) 4,5 
p, ; junioare III : 1. Liliana
Grigoriu (Calculatorul) 6 p, 2. 
Rita Ccaușu (C.S.Ș. 1) 5 p, 3. 
Nicoleta Coșariu (Mecanică Fi
nă) 5 p ; junioare IV : 1. Ma
rina Munteanu (C.S.Ș. 1) 6 p,
2. Adina Bogza (I.T.B.) 5 p, 3. 
Ana Maria Ccaușu (C.S.Ș. 1) 
5 p ; fetițe : 1 Elena Osiceanu 
(Sănătatea) 6.5 p. 2. Adina Ur- 
suianu (C S.Ș. 1) 5,5 p, 3. Sa
bina Popescu (I.T.B.) 5,5 p ; 
băieți, juniori I : 1. FI. Militaru 
(ICEC1IIM) 5,5 p, 2. A. Mun- 
teanu (Calculatorul) 5,5 p, 3. 
M. Crețu (I.T.B.) 5 p - juniori 
II : 1. V. Ncdcl (Calculatorul)
5.5 p, 2. C. Ionescu-Bujor 
(C.S.Ș. 1) 5 p, 3. P. Negraru 
(Calculatorul) 5 p ; juniori III :
1. A. Stanca (C.S.Ș. 1) 6 p. 2. 
C. Eurnoiu (I.T.B.) 5,5 p, 3. 
B. Manoîcscu (I.T.B.) 5 p ; ju
niori IV : 1. S. Mihai (I.T.B.)
6.5 p. 2. C. Predescu (Calcula
torul) 6,5 p 3. 8. Olteanu
(C.S.Ș. 1) 5.5 p ; copii : 
G. Măicuță (Radio TV) 6,5
2. R. Mtirgescu (I.T.B.) 6 p, 
R. Iosub (Locomotiva) 6 p.

1. 
P,
3.

Tiberiu STAMA

® Cea de-a III-a “ediție a 
Turneului internațional organi
zat de C.S.M. Electromureș Tg. 

muri sportive Ia nivel de fa
cultate, institut și centru uni
versitar, angajînd un număr de 
8 000 de studenți.

Astfel, zilele acestea, secția 
de schi și-a desemnat cîștigă- 
torii în Valea Dorului. A fost 
un adevărat zîmbet de sărbă
toare a studenților, din care 
numele cîștigătorilor Ioana Di- 
nulescu (I.P.B.) și Răzvan Ior- 
dache (I.M.F.) pare a fi mai 
puțin important decît pledoa
ria pentru sport. Să mai spu
nem că, pe echipe, la fete s-au 
clasat in ordine reprezentanții
I.P.B.,  I.M.F., Universitate, 
A.S.E., iar la băieți I.M.F.,
I.P.B. , I.C.B., Universitate,

A. TÎRNECI, coresp.
E3

EDIȚIA INAUGURALĂ A „CUPEI BISTRIȚA"

LA BASCHET MASCULIN
In mica și cocheta sală a 

Liceului industrial energetic 
din Bacău s-a desfășurat, cu 
participarea 'a șase echipe li
ceale, ediția inaugurală a „Cu
pei Bistriței" la baschet mas
culin (copii nâscuți în 1973 și 
mai mici). Scopul acestui tur
neu (tutelat de Comitetul ju
dețean al U.T.C.) a, fost depis
tarea elementelor de talie (atit 
la propriu, cît și la figurat) 
pentru sportul de performan
ță și, în același timp, o mai 
largă popularizare a acestuia.

După jocurile din serii, au 
urmat partidele pentru stabi
lirea clasamentului final. Lo
cul V a fost ocupat de elevii 
Liceului de biologie „E. Raco- 
viță" din Iași, victorioși cu 
40—31 asupra celor de la Li
ceul de matematicâ-fizică 
„Dragoș Vodă" (Sighetul Mar- 
mației). Finala mică s-a dis
putat între liceele de mate- 
matică-fizică „A. Șaguna" 
(Brașov) și „N. Bălcescu"

j
Mureș a dat cîștig de cauză 
Ici A. Brkliaca (Iugoslavia), cu 
9 victorii (din 13). Același nu
măr de victorii — dar coefi
cient Bucholz mai slab — au 
totalizat O. Berechet și Gh. 
Ciolac (România), (Const. 
ALBU, coresp.).
• La Clânești—Vîlcea se 

află în plină desfășurare cea 
de-a Il-a ediție a Festivalu
lui intitulat „Tumul Livadiei", 
întrecere inițiată de A.S. Me
talul — I.U.C.F. Rm. Vîlcea, in 
colaborare cu C.J.E.F.S. Vîlcea 
și Consiliul județean al sindi
catelor, cu sprijinul federației 
de resort și al O.J.T. Vîlcea.

• In perioada 17—23 decem
brie. in plină 
nă. Ia cabana 
munții Bucegi, 
turneu de șah 
feul Chindia", 
prezenți copii ______ ,__
la 14 ani din județul Dîmbovi
ța și din cele limitrofe.

vacanță de iar- 
Vînătorul, din 
va avea loc un 
dotat cu „Tro- 
ediția I. Vor fi 
și juniori pînă

i :,++

fe.

„ IR
Secția de tenis a clubului bucureștean Dinamo — ani de-a 

rîndul veritabilă pepinieră pentru „sportul alb" românesc _  are
acum in pregătire o nouă grupă de copii. lată-i pe cițiva dintre 
aceștia la unul din ultimele.. antrenamente fn aer liber in aceas
tă toamnă. In speranța că printre ei se află fi viitori campioni 
ai țării noastre, să reținem, pentru moment, numele celor din 
fotografie (de la stingă): Vlad Vâlcea, Cătălin Budescu. Andreea 
Vtlciag, Irina Segărceanu, Lucian Budespu, Daniela Maxim, Că
tălin Bercu, Dan Cuncea fi Tudor Toncea. In planul secund, 
instructorul sportiv Emilian Negoiță.

DOUA NOI RECORDURI ÎN „CUPA CARPATI“ LA ÎNOT

Carpați", 
de sportivi 

la întrecere 
din 

învingătorii

Piscina olimpică acoperită „1 
Mai" din cartierul reșițean
Lunca Bîrzavei a găzduit, la 
sfîrșitul săptămînii trecute,
tradițonalul concurs internațio
nal de înot „Cupa 
celor peste 150 
români prezenți 
alăturîndu-li-se și tineri 
Bulgaria. Dintre * ’ _

• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 10 DE
CEMBRIE 1989. Categoria i (13 
rezultate) t 6 variante 100% a 
6.030 lei și 414 25% a 1.570 lei ; 
categoria 2 (12 rezultate) : 112
100% a 410 lei șl 7.773 25% a 102 
lei ; categoria 3 (11 rezultate) :
1.072 100% a 88 lei Șl 59.488 25% 
a 22 lei.
• Astăzi, miercuri, 13 decem

brie, va avea Ioc tragerea obiș
nuită Pronoexpres — penultima

disputelor în aceste trei zile, 
remarcăm comportarea reși- 
țencei Luminița Dobrescu, au
toare a patru spectaculoase vic
torii în probele 
50, 100, 200 și 400 metri —, 
ea reușind, cu 894 de puncte 
obținute pentru 
56,94 la 100 m 
ge și „Cupa Carpați", 
1989. Am reținut, 
nea, și faptul că Anca

de liber — la

rezultatul de 
liber, să cîști- 

ediția 
de aseme- 

Pă-

(Brăila). Au ciștigat brașove
nii cu 48—41

Finala mare a opus echipele 
băcăuane Lie. ind. energetic 
și Lie. ind. „Letea". A fost un 
meci de o bună factură teh
nică și cu răsturnări specta
culoase de scor. La pauză : 
34—30 pentru cei de la Lie. 
ind. energetic, dar soarta me
ciului rămîne incertă pînă în 
min. 38 cînd, la 59—59, „lete- 
nii“. prin buna dispoziție a lui 
Zvolinschi, Leibu și Arădă- 
voaicei, realizează 8 puncte 
consecutiv, permițîndu-și și al
te ratări. Așadar, 
„Letea" cucerește

Iată și celelalte 
mai tînăr jucător 
Cr. Popescu (Iași) 
înalt jucător — M. 
ind. energetic Bacău) 1,98 m ; 
ceșgeterul competiției — S. 
Tudoriu (Lie. ind. energetic 
Bacău) 46 p, de la același li
ceu fiind desemnat și cel mai 
tehnic jucător — C. Măgdăll- 
noiu. Ia care noi l-am adăuga 
pe D. Pena (Brașov) ; cel mai 
bun jucător al finalei — A. 
Zvolinschi (Letea).

S-a desfășurat și un concurs 
de aruncări libere ciștigat de 
H. Trifan (Brăila) cu 5 din 5. 
La aruncările de trei puncte, 
la egalitate eu 2 din 5, au 
fost A. Arădâvoaicei (Letea) 
și B. Comșa (Brașov).

In general, a fost o mani
festare reușită, felicitări cuve- 
nindu-se tuturor antrenorilor 
care au înțeles să onoreze 
această invitație O cupă pe 
care publicul ca și organiza
torii o doresc tradițională, 
frumoasă prezență anuală 
calendarul 
Daciadei. 
Alexandru 

67—59 și 
primul loc. 
premii : cel 
(13 ani) — 
; cel mai 
Velea (Lie.

o 
în 
alcompetițional

RUSU — coresp.

CITADELE ALE SPORTULUI
(Urmare din vao. I)

muncii, sportivi activi 
sau principali animatori 
ai secțiilor de fotbal, handbal, 
volei, atletism, haltere, tenis

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
a anului 1989. Operațiunile de 
tragere vor avea loc In Bucu
rești, in sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, tnceplnd de la 
ora 15,50. Acestea vor fi trans
mise la radio, la ora 16,15, pe 
programul I. Numerele extrase 
vor fi transmise șl tn reluare, 
pe același program, la ora 23,15 

trășcoiu a fost învinsă de mai 
tinerele sale adversare în pro
bele preferate ale dinamovis- 
tei : la 200 m spate a ciștigat 
Caria Negrea (C.S.Ș. Reșița), 
iar la 100 m spate, în ultima 
zi de concurs, a învins Diana 
Ureche de la C.S.M.Ș. Cluj- 
Napoca — Centrul Olimpic 
Baia Mare. Două victorii au 
fost trecute și în dreptul ta- 

'lentatei junioare din Brăila, 
Beatrice Coadă, în probele de 
800 m liber și 200 m bras. Din 
concursul băieților, reținem ce
le două recorduri realizate de 
Marius Crișan de la C.S.Ș. Hu
nedoara — Centrul Olimpic 
Reșița, în proba de 100 m spa
te el realizind timpul de 59,25, 
nou record al României pen
tru seniori și juniori, iar în 
proba de 200 m spate, cu 
2:07,92. el îmbunătățește per
formanța optimă a juniorilor.

La finalul competiției, Fede
rația Română de Natație a 
acordat cupe principalilor per
formeri. în concursul seniori
lor, Luminița Dobrescu s-a 
impus cu 894 de puncte, în 
timp ce la seniori trofeul a 
revenit lui Ionuț Mușat (Dina
mo- București), cu 845 de 
puncte. Clujeanca Diana 
Ureche și hur.edoreanul Ma
rius Crișan (juniori I). brăi- 
lcanca Beatrice Coadă și suce
veanul Sorin Pînzaru (juniori 
II) sînt ceilalți dintre laurea- 
ții „Cupei Carpați" 1989.

Teri seară, Bazinul Floreas- 
ca a găzduit prima intîlnire 
din etapa dublă restantă din 
cadrul Campionatului Națio
nal de polo, dintre formațiile 
Sportul Studențesc T.M.U.C.B. 
și Crișul Oradea. Cu doi ju
cători din formația de bază ab
senți (Gordan și Ileș), Crișul 
n-a mai evoluat la nivelul 
prestațiilor cu care ne obiș
nuise, părăsind bazinul în
vinsă. Și încă la un scor ne
așteptat : SPORTUL STU
DENȚESC T.M.U.C.B. — CRI
ȘUL ORADEA 12—8 (3—2,
5—1, 1—2, 3—3) !

Meciul a început conform 
așteptărilor, oaspeții deschi- 
zînd relativ repede scorul 
(Bonca, min. 0:32). Un mi
nut mai tîrziu, Ciobâniuc a e- 
galat dintr-o lovitură de la 4 

sub 
la 

dar

m. Jocul a continuat 
semnul echilibrului pină 
sfințitul primului „sfert", 
Chiru șt Niță au înscris pen
tru bucureșteni, Fejer făcînd 
ca repriza să se termine cu a- 
vantaj numai de un punct 
pentru Sportul Studențesc, 
în următoarele șapte minute,

de masă și șah. Pe vechea 
noastră cunoștință aveam să 
o reîntilnim pe kartodromul 
municipal. Aici se desfășura 
un concurs popular de moto- 
ciclism viteză, organizat de 
C.S. Oțelul, unde ing. Cornel 
Doniga, împreună cu ing. Pom- 
piliu Severineanu, directorul 
uzinei de piese de schimb și 
președintele secției de moto- 
ciclism, nu mai pridideau, dînd 
mereu îndrumări. Profesorul 
de educație fizică Valentin 
Le ca, instructorul cu activita
tea sportivă de masă din ca
drul clubului oțelarilor, ne-a 
spus că fostul handbalist de 
performanță, care în ultimii 
ani a luat al doilea start, de
venind un pasionat automobi
list, a fost ales în consiliul de 
conducere al clubului și este 
în prezent un susținător În
focat al tuturor acțiunilor 
sportive. Datorită faptului că 
în fruntea celor 8 uzine din 
combinat se află prieteni sta
tornici ai exercițiului fizic, 
cei peste 25.000 de membri ai 
clubului, organizați In 65 de 
cercuri sportive, participă cu 
însuflețire la entuziastele în
treceri ale Dacladei. Fiecare 
uzină are campionate proprii 
de fotbal, șah, tenis de masă, 
volei, handbal, iar echipele 
care au' mers din victorie in 
victorie s-au lntîlnit in fina-

M

șl mîlne, joi, 14 decembrie, la 
ora 8,55.

• După cum am mal anun
țat, duminică, 17 decembrie, va 
avea loc și ULTIMA TRAGERE 
EXCEPȚIONALA LOTO a anu
lui 1939, cu avantajele binecu
noscute de către masa partlci- 
panțllor. Reamintim că se ex-

»
REZULTATE TEHNICE (în

vingătorii la feminin, respec
tiv masculin). Liber, 50 m : 
Luminița Dobrescu (C.S.Ș. Re
șița) 26,53 — tonuț Mușat (Di
namo) 24,30 ; 100 m : Dobrescu 
56,94 — Robert Șovar (Dina
mo) 53,91 ; 200 m : Dobrescu 
2:02,73 — Cristian Ponta (Di
namo) 1:57,43 ; 400 m: Do
brescu 4:19,72 — Ponta 4:09,54... 
Sorin Pînzaru (C.S.M. Suceava) 
4:22,31 ; 800 m : Beatrice Coa
dă (C.S.Ș Brăila) 8:50,45 ; 1500 
m : Cătălin Ilazotă (C.S.M.Ș. 
Baia Mare) 16:19,43; bras, 100 
m : Ramona Talpalariu
(C.S.M.Ș. Suceava) 1:15,41 —
Daniel Lăpău (Steaua) 1:09,01 ; 
200 m : Coadă 2:39,76 — Dan 
Drăguleț (Steaua) 2:30,68 ; spa
te, 100 m : Diana Ureche 
(C.S.M.Ș. Cluj-Napoca — Cen
trul Olimpic Baia Mare) 1:05,59
— Marius Crișan (C.S.Ș. Hu
nedoara — C. O. Reșița) 59,25, 
rec. național sen.+jun : 200 m : 
Caria Negrea (C.S.Ș. Reșița) 
2:20,42 — Crișan 2:07,92 rec. 
jun. ; fluture : 100 m : Ureche 
1,03,90 — Ponta 59,04 ; 200 m : 
Stela Pura (C.S.M.Ș. Baia Ma
re) 2:16,99 — Radostin Varba- 
nov (Bulgaria) 2:12 15 ; mixt : 
200 m : Georgiana Ștefan 
(C.S.Ș. Petrolul Ploiești) 2:25,45
— Marian Satnoianu (Dinamo) 
2:12,21 ; 400 m ; Corina Tără- 
poancă (C.S.Ș. Reșița) 5:03,40
— Varbanov 4:44,29.

Doru D. GLĂVAN, coresp.

c
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Activ 
sărituri 
tămîna 
pînă si 
în bazi 
naiul c 
speranț 
între 1 
ma că 
Ia mai 
vîrstă 
trecere: 
al celo 
viitor,

orădenii au fost de nerecunos
cut (pase greșite,, ratări din 
poziții deosebit ' de favora
bile), situație de care au știut 
să profite gazdele, marcind 
de cinci ori (!) față de un sin
gur gol al adversarilor. Cu 
avantaj de cinci puncte la ju
mătatea timpului de joc, 
partida era ca și jucată... Au 
marcat : Găvruș 2, Paolazzo 
2, GrancCrof 2, Staciuc 2, Cio- 
băniue, Chiru, Niță și Mușat 
(Sp.), respectiv Fejer 3, Ila- 
șaș 2, Bonca, Toth și Costrăș. 
Au arbitrat V. Goian și A. 
Gere. (M. Tr.).

într-o altă dublă intîlnire 
restantă, VAGONUL ARAD 
— RAPID 13—20 (3—4, 3—7,
2—5, 5-4) și 6—11 (1—2, 2—2, 
1—2, 2—5). Marcatori : Ândra- 
șoni 6, Zoldhegy 3+î, Iegariu 
2+2, Huber 1+1, Bella 1+1, 
loncscu (V), respectiv, Rusii 
4+1, Lupescu 3+3, Dingu 2+1, 
Floriucescu 2+1, Fărtăis 2+1, 
Crețu 1+3, Abrii 1+1, Ștefă- 
ncscu 3, Tschiltsclic 2. Arbitri: 
G. Chirculete și D. Paraschi- 
vescu. (O. BERBECARU — co
resp.).

Vn c 
bazinu 
P. Dec 
de ap
Pe ir'- 
intre

SCOBI
GI.ni 

vor„,“ 
(4-2). 
Neguțo 
la un 
meciuk 
imprest 
pa trec 
ale fort 
476, Ar 
gareta i 
Octavia 
luat cu

lele - pe combinat. Trofeele pu
se in joc au fost cucerite a- 
nul acesta de reprezentanții u- 
zinelor de laminate plate, la 
fotbal (antrenor — tehnicianul 
Iosif Căstoian), piese de schimb, 
la șah (instructor — strungarul 
Ion Pojogu) și tenis de masă 
(instructor — lăcătușul Emil 
Stoian), producere și distribui
re a energiei, la volei (instruc
tor — ing. Mareei Arfire), o- 
țelării refractare, la handbal 
(instructor — maistru Mircea 
Brat). Peste 21.000 de amatori 
de mișcare își dispută anual 
întîietatea în tradiționalele con
cursuri dotate cu cupe, pe ra
muri de producție. De aseme
nea, aproape 8 000 de tineri au 
trecut cu succes normele com
plexului „Sport și sănătate", 
iar la fiecare sfîrșit de săp- 
tămînă mii de oameni de di
verse vîrste pleacă în excursii, 
la munte și la mare, ori își 
petrec orele de răgaz în mod 
plăcut și instructiv in zonele 
de agrement, amenajate prin 
forțe proprii la Țigănești și pe 
malul Dunării, ambele dotate 
cu tot ce este necesar pentru 
practicarea sporturilor pre
ferate.

Cifrele menționate vorbesc 
de la sine despre o bogată și 
ritmică activitate competițio- 
nală de masă, marea arenă a 
Dacladei constituind pentru cei 
25 de antrenori calificați un 
teren fertil în acțiunea de 
depistare a elementelor talen
tate. La fel, grupul școlar al 
combinatului, cu mii de elevi

66 de nu- 
extragerl, 
se obține 
1 numere

trag nu mai puțin de 
mere, in cadrul a 7 
cu posibilitatea de a 
cîștiguri șl cu numai 
din 24 șl, respectiv 18 extrase 1
Cîștlguriie slnt șl ele pe măsura 
numelui șl renumelul tragerii, 
dacă se are in vedere gama, lar
gă șl variată a acestora, care 
cuprinde autoturisme, excursii 
peste hotare și Importante sume 
de bani, de valori fixe și va
riabile 1

dornici 
de spr 
bil Ie 
Ză „SCn 
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ind de 
de preg 
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, in bazinul din Bacău

IANjtlOII“, UIUMUL CONCURS
SĂRITURI Al AMU Ol
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tițională La 
îcheie sap
ei, de joi 

■desfășura, 
i,' tradițio- 
eu „Cupa 

rat copiilor 
Finind sea- 
t se ajunge 
nță la o 
ragedă, tn- 
un examen 
chiar anul 

ta Români®

ta competițiile de juniori și
de seniori.

Programul concursului — 
joi, de la ora 9,30: trambuli
nă 1 m fete, de la ora 16 : 
tsambulixă 3 m băiețivi
neri, de la ora 9,30 : trambu
lină 1 m băieți, de la ora 16 : 
platformă fete ; sîmbătă. de 
la ora 9,30': trambulină 3 m 
fete, de la ora 16 : platformă 
băieți. Se vor alcătui clasa
mente individuale și pe echipe.

ori de la S.C. Racău la un antrenament in 
“ din... Capitală. Elevii fostului internațional 
dosit, înaintea „Cupei speranțelor", instalația 
lenajată nu de mult in bazinul bucureștean. 
t rr micuța Clara Ciocan, una din favoritele 
ici Foto: Aurel D. NEAGU

de popice, grupa a 2-a valorică
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2 5b\ - 2 328 
■enorului C. 
aninat de 

altul al 
să îndrepte 
lă din eta- 
ele de bază 
:a Neguțoiu 
1 476. Mar- 
4 și, parțial, 
03, au evo- 
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pe terenul 
un -erita- 

se nea- 
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. Bfenefici- 
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7 tineri au 
sportului, 3

34- și-au 
de clasifi- 

155 de ca- 
iproape 250 
miorilor, în 
gurînd pes- 

legitlmați, 
ții afiliate 
specialitate, 
e stau scri-

Lidia Po- 
,’ereuță, ai 
'atrichi- ale 
uța Borș, 
seu, Nicole- 
laliștilor Ti- 
uț Oprea, 
cu șl Ema- 
■rofililor Iu- 
tre Bertea, 
indra Ignă- 
nolache. Ne 
că lista ti- 
producție și 
onate repu- 
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BUCUREȘTI SI GALAȚI
jocul de pe arena Olimpia a 
fost numai un accident. Oră- 
dencele au dat o replică pa
lidă, excepție făcînd realizări
le Ecaterinei Bagdi 412 și Eli
sabeth Boda 400. A arbitrat 
Al. Tampa din Brașov. (Octa
vian GUȚU, coresp.). • DA
CIA PLOIEȘTI — DERMA- 
GANT TG. MUREȘ 2 346—2 256 
(4—2). A fost o partidă anostă, 
cu puține realizări tehnice. Au 
cîștigat ploieștencele datorită 
formei bune în care s-au aflat 
junioara Mariana Mocanu 426 
și senioara Luminița Popa 416. 
De la mureșence nici o remar
cată. (Octavian BALTEANU, 
corCsp.). • C.S.M. REȘIȚA — 
VOINȚA CRAIOVA 2 461—2 401 
(3—3). Un meci neașteptat de 
greu pentru gazde, craiovence- 
le jucînd în această ultimă eta
pă a turului așa cum ar fi 
trebuit să o facă îr.câ din star
tul campionatului. Balanța vic
toriei s-a înclinat, totuși, in 
favoarea echinei reșițene dato
rită numărului mare de popice 
(453) doborîte de Maria Zsizsik. 
Alături de ea. a mai punctat 
decisiv Doina Iuhasz 423. iar 
de la oaspete cea mai bună a 
fost junioara Cristina Prigogel 
432. (Petru FUCHS, coresp.). 
• VOINȚA SĂNĂTATEA 
ODORHEI — RAPID BUCU
REȘTI 2 500—2 502 (2—4). •
METROM BRASOV — OLIM
PIA BUCUREȘTI 2 404—2 309 
(5—1). Rezultatele au fost 
transmise de corespondenții 
noștri A. PIALOGA și C. 
GRUIA.

MASCULIN

VOINȚA TIMIȘOARA — CAR- 
PATI SINAIA 4 866—4 812 (4—2) 
Pe arena din Timișoara s-au 
întîlnit două echipe de forțe 
sensibil egale, care au furnizat 
un joc echilibrat. Principalii 
realizatori : M. Niță 876 la 
gazde și N. Lungu 844 la oas
peți. (Constantin CREȚU, eo- 
resp.). • JIUL PETRILA - 
METALUL ROMAN 5 211—5157 
(5—1). Spectatorii au fost pe 
deplin mulțumiți de Jocul pres
tat de cele două formații, mal 
ales că gazdele și-au trecut în 
cont încă două puncte prețioa
se. Juniorul M Dobrică 918 
și mai experimentatul Gh. Sil
vestru 908 au contribuit deci
siv la victoria formației lor. 
De la moldoveni doar FI. Dră- 
gan 904 a depășit granița ce
lor „900" p.d. • CONSTRUC
TORUL GALAȚI — TEHNO- 
UTILAJ ODORHEI 5 385—5 064 
(6—0). Victoria clară a gălățe- 
nilor. datorită în principal lui 
M, Cădinoiu 921 și N. Mihai 
913. (Telemac SIRIOPOL, co
resp.).

SUPERIORITATE EVIDENTA A GAZDELOR
Steaua Mizil — Foresta Fălticeni 3-1 (2-1)

Gazdele au început în trom
bă această partidă, căutînd 
golul chiar din primele minute. 
Este adevărat că și terenul 
destul de bun (puțin înghețat) 
a contribuit la păstrarea gra
dului de tehnicitate al elevilor 
antrenați de M. Olteanu, care 
au „desenat" cu dezinvoltură 
faze spectaculoase la poarta 
oaspeților. După ce Stegaru 
(min. 5), Galeș (min. 10 —.lo
vitură liberă de la 18 m, res
pinsă cu dificultate de Hluș- 
co) și Puiu (min. 13) ratează 
deschiderea scorului. In min. 
17 I. Gușă este faultat in ca
reu de Ighia și Galeș nu reu
șește să transforme penaltyul, 
trimițînd balonul în bară! Lo
calnicii controlează în totalita
te meciul și golul vine în min. 
29: Năstase (cel mal bun de 
pe teren) execută impecabil un 
corner și STEGARU reia cu 
capul, de Ia 8 m: 1—0. După 
numai șase minute. gazdele 
majorează scorul: Stegaru cen
trează din viteză, PUIU vine 
la „întîlnire" și catapultează 
balonul in plasă, eu capul, de 
Ia 10 m: 2—0. După gol. echi
pa locală „scade turația" și 
Foresta reușește să reducă din 
handicap (min. 39) prin MAF
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FĂRĂ COMPLEXE

Minerul Motro — Unirea
întîlnind o echipă cu mai 

mulți ex-divizionari A (unii, 
cu fișă competițională bogată), 
formația din Motru a cîștigat, 
înainte de toate, pentru că a 
lăsat orice complex... la cabi
ne. Cum s-a și, acomodat des
tul de repede și mal bine decît 
adversara cu duritatea supra
feței de joc (teren înghețat), 
Minerul a avut în cea mai 
mare parte din timp inițiativa, 
a cărei concretizare pe tabela 
de scor putea fi mai detașată 
șl conturată Încă din min. 12, 
dar, la șutul violent al lui Sui- 
ceanu, doar bara s-a opus go
lului. Peste trei minute, la o 
greșeală a fundașului Mustață, 
a urmat un „carambol". Mitra- 
cu a rămas singur eu portarul 
gazdelor, acesta respingînd in
să cu mina. în lateral în min. 
21. juniorul Mutică a șutat, și 
el, puternic, mingea atinsă de 
un apărător fiind trimisă in 
corner de Nichimiș din fața lui 
Iacob și a... porții goale, ace
lași Iacob ratînd în situație de 
„unu la unu" cu Toma (min. 
25, șut din voleu „peste")-.

Mai insistent’ după pauză, cînd 
au recurs la pasa „dintr-una", 
localnicii au înscris, in min. 54, 
la o centrare în careul supra-

O PARTIDĂ CU

Chimica Tlfnâven] — Mureșul
Iarnă autentică, la Timăveni. 

Ninsoarea căzută In timpul 
nopții de sîmbătă spre dumi
nică a făcut ca suprafața de 
joc să fie deosebit de alune
coasă, aproape impracticabilă, 
de aceea partida dintre Chimi
ca și Mureșul Deva nu a stră
lucit prin virtuți tehnice și 
spectaculare. Cum era de aș
teptat, gazdele au trecut re
pede la cirma jocului, creîn- 
du-și cîteva ocazii de a marca, 
dar Drăgulescu (min. 2), Fur- 
nea (min. 8) și mai alesOgrean 
(min. 14) au ratat foarte bu
ne situații. Oaspeții se apără 
cu îndîrjire și contraatacă foar
te periculos, așa cum au fă
cut-o In min. 30 și 35, cînd 
Oprea s-a opus salvator ta 
pătrunderile lui Szidorak și 
Popa. Cîteva decizii eronate 
ale arbitrului Șt Catană „în
călzesc" spiritele în teren și în 
tribune, se Joacă nervos în 
continuare și repriza se termi
nă cu un scor alb.

După pauză, aspectul parti
dei nu se schimbă, echipa gaz
dă este ceva mai insistentă, 
dar atacurile sale nu au con
sistență. Se greșește de 
ambele părți, terenul devine 

I 
I

Azî, la Tg. Mureș

LOTUL OLIMPIC - ELECTROMUREȘ
Așa cum am mai anunțat, 

astăzi, Ia Tg. Mureș, Lotul 
olimpic susține un joc de ve
rificare cu divizionara B loca-

Ilă Electiomureș, prilej pentru 
antrenorul M. Rădulescu de a 
testa posibilitățile unor jucă

IEI, la o greșeală in lanț a 
fundașilor formației din Mizil.

După pauză, partida „curge" 
pe aceleași coordonate. Steaua 
Mizil domină cu autoritate, dar 
nu reușește să înscrie din pe
nalty nici în min. .54 (lovitură 
acordată prompt de arbitrul I. 
Popa, atent și mereu pe fază), 
cînd Galeș trimite balonul „te
lefonat" și Osiceanu respinge! 
De altfel, portarul oaspeților 
mai salvează goluri gata făcute 
în min. 60 și 62, la șuturile lui 
Galeș și Puiu. Totuși, el va fi 
învins în min. 85, cînd, la cen
trarea lui Tănase, GOIA, de Ia 
16 m, „lobează" balonul, care 
intră în poartă jos, la colț.

A arbitrat I. Popa (Timișoa
ra).

STEAUA MIZIL: Mîrzea — 
BRENIUC, BĂLACEANU, Cos- 
tin, Drăgilă — Cosma, Galeș 
(min. 75 Goia), PUIU — TA- 
NASE, STEGARU, I. Gușă.

FORESTA: Hlușco (min. 35 
OSICEANU) — Alexandru, 
Ighia, ANTONIU, Drăgan — 
Ciobanu, Mucileanu (min. 35 
Btncă). Băjenaru — Mihăilă. 
MAFTEI, Luca.

Pave! PEANA

Alba lulia 1-0 (0-0)
aglomerat, cu intercepții rata
te de ambele părți, nn și de 
SUICEANU. care a reacționat 
ca un adevărat „vîrf“, reluind, 
în plasă, prompt și exact. Fi
resc. oaspeții vor schimba tac
tica „de 0—0“, Timar (min. 68, 
„stîng" de la distanță, parat de 
portar) și Mărginean (min. 71, 
minge „întoarsă", țu capul, pe 
lîngă bară) dînd mari emoții 
la poarta Minerului. Cea mai 
spectaculoasă situație se va pe
trece, însă, la cealaltă poartă : o 
rapidă acțiune a lui Suioeanu 
a fost finalizată printr-un vo
leu al lui Iacob, dar reflex 
senzațional al portarului Tema 
și mingea, deviată, a căzut de 
două ori... pe bară și apoi afa
ră (min. 84)1

A arbitrat Șt. Costiue (Șiret). 
MINERUL: Ion Niță —Mus

tață, Fotache. DOBRICA, DU
MITRA - Napu, ȘIȘCA (min. 
75 C. Lazăr). L. Cojocaru — 
MUTICA, SUICEANU. Iacob 
(min. 89 Ilie Nită).

UNIREA : TOMA — Nichimiș, 
Brumaru, MĂRGINEAN, Dră- 
ghici — Țălnar, L. Moldovan, 
Timar (min. 80 M.Georgescu), 
Ivașcu — MITRACU. I. Popa.

George ROTARU

MULTE GREȘELI

Explorări Deva 1-1 (0-0)
din ce in ce mai greu, mai 
greșește și arbitrul și, după 
marile ratări ale lui Drăgules
cu (min. 40) și Pop (min. 52), 
oaspeții vor deschide scorul 
prin BOTEZAN, care transfor
mă precis o lovitură de la 
18 m. Gazdele nu se împacă 
cu această situație, atacă con
tinuu, obligînd apărarea oas
peților să-și strîngă rîndurile 
și în min 73 CENAN reușește 
egaiarea. fructificind pasa pre
cisă a Iui Nistor, la marginea 
careului mare. Jocul devine și 
mai nervos, Șișoe și Cenan văd 
cartonașul galben, totuși gaz
dele sint în permanență In 
atac, dar pînă-n final nu reu
șesc desprinderea.

A arbitrat Șt. - Catană (Dro- 
beta Turnu Severin).

CHIMICA: Oprea — FUR- 
NEA (min. 68 Șișoe). Vitan, 
FODOR, Nistor — Cenan, Do- 
brin, VEREȘ — Oprișor, Dră
gulescu. Ogrean (min. 46 Pop).

MUREȘUL : Covaci — TA- 
NASA, Anistoroaie Ștef, Bo- 
tezan — V. POPA Tirchinecl 
(min. 65 Cîrstoiu), Badea. Stoi- 
nescu — COSTACHESCU. Szi
dorak (min. 86 Ardelean).

Florin SANDU

tori care se încadrează limitei 
de vîrstă impuse de F.I.F.A. 
(născuți după 1 august 1969). 
Partida este programată la ora 
13, pe stadionul amintitei di
vizionare B.

INTRE VESTIAR,.?
• REMARCABILĂ, în par

tida Victoria — S. C. Bacău, 
evoluția tinerilor V. Dumi
trescu (portar) și Al. Dinu 
(fundaș central). Cu acești 
doi jucători, lotul Victoriei 
se completează foarte bine. 
A Mai mult ca oricînd, Co- 
raș s-a apropiat de greuta
tea sa... de concurs. s De 
subliniat jocul dezinvolt al 
Iui Scinteie, care a cîștigat 
majoritatea duelurilor — In 
viteză șl forță — cu puter
nicii săi adversari din apă

• LA MORENI, decor hivernal. Motiv pentru care Balaur 
a socotit că ar fi mai nimerit să solicite de pe margine. In 
min. 15, o pereche de mănuși. Daniel Sava, In schimb, care 
l-a Imitat, s-a lipsit In cele din urmă de ele, aruncîndu-le 
dincolo de tușă, în minutul 5L • Pe un gazon acoperit com
plet de zăpadă, o minge clasică, de asemenea preponderent 
albă, nu s-ar mai fi văzut. De aceea, organizatorii au arun
cat în joc... o uriașă gărgăriță, adică o minge roșie cu pete 
negre. • De neînțeles ostilitatea publicului față de sibia- 
nul Majaru, apostrofat ori de cite ori punea piciorul pe 
minge. Le amintim respectivilor spectatori că ar fi in be
neficiul tuturor celor care privesc fotbalul să existe cit mai 
mulți jucători cu finețea tehnică a lui Mihai Majaru (I. C.)

talul Ia cel mal e- 
legant hotel, încăl
zit cu apă termală. 
Să se simtă bine 
la noi" : dezide
rat : „Să Jucăm fru
mos, să oferim su
porterilor noștri un 
adevărat spectacol 
fotbalistic*  — afir
mațiile aparțin lui 
Constantin Bigan, 
vicepreședinte al

• F. C. BIHOR 
a reușit o nouă 
victorie șl ocuparea 
locului 5 in clasa
mentul de toamnă. 
Speranțele blhore- 
nilor ? Le-am aflat 
văzlnd cum în tri
bune sint fluturate 
steaguri pe care stă 
scris : „U.E.F.A." • 
Ospitalitate : „Am 
cazat echipa Petro-

• ȘI SPECTATORII con- 
stănțeni și-au dorit o fru
moasă... ieșire din scenă în 
stagiunea de toamnă. Ei au 
venit în număr mare la ul
tima apariție din tur a fa- 
voriților lor, l-au Încurajat 
in dificila partidă eu lidera 
clasamentului, față de care, 
Insă, s-au arătat uneori prea 
reci. Să fi fost de vină tim
pul... friguros? • Apropo de 
frigul pătrunzător și de vîn- 
tul puternic care și-au dat 
mina duminică la Constanța, 
ele s-au arătat, In mare par
te, un aliat atît pentru ju
cători, nevolți să alerge șl 
să sprinteze aproape tot tim-

• ECHIPELE au intrat pe teren. Doar Barbu a rămas ne 
tușă să-și schimbe ghetele. Arbitrul M. Salomlr nu l-a uftat 
și cînd brașoveanul a vrut să intre tn Joc, arbitrul l-a con
trolat din nou crampoanele. Același lucru l-a făcut și cu 
Comăneseu, cînd acestuia 1 s-a schimbat un crampon în tim
pul partidei. „De ee să avem probleme", a spus Salomir. Șl 
bine a procedat. • Tînflrul crainic Vasile Arhire, inginer, 
profesor și director adjunct a! Liceului Industrial nr. 6 din 
Iași, a făcut duminică transmisia cu numărul too. La mai 
multe 1 • Brașoveanul Pîrvu, 19 ani, e un jucător polivalent. 
Acum a fost folosit vlrf de atac și a dat satisfacție pe acest 
post atît de descoperit. • Din acest colț de pagină, un euvfnt 
de compasiune și îmbărbătare pentru Mandoca, cei care sîm
bătă șt-a pierdut băiatul, fa vîrstă de doar trei ani, tnlr-un 
tragic accident. • La meci a fost prezent șl Stan, fostul 
portar al Iul F. C. Argeș, acum antrenor la clubul arge- 
șean. A venit să urmărească pe unii jucători. Pe cine ? Pe 
Barbu sau pe Lasconi ? Nu ne-a spus. (AL. C.)

• DE CE ATÎTIA 
NERVI ? Din Start, 
partida F. C. Olt — 
Steaua se anunța 
tadlrjită, dată fiind 
miza jocului pen
tru ambele forma
ții. Sigur valoarea 
a învins pe drept 
(scorul putea fi

• DUMINICĂ, Universitatea Craiova a făcut o dată tn plus 
dovada că dispune de un lot omogen valoric, rezervele fiind 
in măsură să înlocuiască oricînd cu succes pe titulari. Așa 
se face că, ta ciuda absențelor Iul N. Zamfir, Neagoe, Olaru 
și Crlstescu (bolnavi, accidentați sau suspendați pentru cu
mul de cartonașe), „unsprezecele" aliniat a evoluat la Înăl
țimea așteptărilor, realizînd un joc foarte bun șl o victorie 
la scor. Echipa lui Sorin Cîrțu a încheiat astfel ta forță se
zonul competitions], ta care s-a Impus ca o mare revelație.
• Liderul echipei craiovene, Gh. Popescu, a avut și ta 
acest ultim meci o excelentă prestație, confirmîodu-șl can
didatura la un Ioc de frunte printre cel mal buni fotbaliști 
români ai anului. (C. F.)

chiar mai mare) 
elanul unei echipe 
în care doar cu o... 
floare (Eftimie) nu 
se putea face mare 
lucru. Păcat că, 
dincolo de momen
tele bune ale jo
cului (in partea a 
doua, mai echili

mist la cabine, fi 
influența poate ta 
pesimista stare de 
spirit șl lama In
stalată de-a binelea 
în orașul de lîngă 
Dealul Feleacului. 
Cînd a început să 
spere într-o remiză, 
era prea tîrziu, la 
puțin timp după 
golul înscris de Bă- 
nuță făcîndu-se au
zit fluierul final al 
arbitrului. • Mai 
gravă deett s-a pă
rut la prima vede
re accidentarea Iui 
Pojar. Din lovitu
ra aspră, cu cotul, 
aplicată de Dndan, 
cu puține etape ta

• N. SABASLĂU, 
fostul portar al 
„șepcilor roșii", a- 
poi, ani ta șir, an
trenor ia diferite e- 
șaloane ale clubu
lui studențesc (se
niori, juniori șl co
pii), se află la pen
sie. Ceea ce nu-1 
oprește, pe ploaie, 
pe ger, cum a fost 
duminică la Cluj- 
Napoca, să fie trup 
și suflet alături de 
purtătorii culorilor 
„alb-negre*  șl. fi
rește. să se bucure 
la victorie. • Al. 
Moldovan, antreno
rul lui F. C. Argeș, 
nu era deloc optl-

• CÎTEVA CUVINTE despre 
Importanța majoră pe care o 
poate avea „rezerva*,  jucă
torul Introdus*  In teren cu 
forțe proaspete: abia intrat 
ta joc, lorgulescu n a recu
perat un balon, a sprintat 
ta forță șl a centrat precis, 
acțiune In urma căreia Țîrlea 
a ridicat scorul la 2—0 ta 
favoarea Sportului Studen
țesc. înspre finalul meciului, 
Stancu (șl el de curfnd In
trodus! putea fi autorul unei 
victorii, avtnd goltn tn vlrful 
bocancului, dar ratînd incre
dibil, după cum am mai 
scris. Iată, deci, că schim
bările efectuate spre finalul 

rarea bucureștenilor. £ To- 
polinschl „virl" ar fi părut 
doar o glumă cu un timp 
în urmă. Dar iată că năbă
dăiosul „Topo" știe și cu 
mingea — cum se exprima 
un suporter din tribuna nu 
prea populată a stadionului. 
• S. c. Bacău, care se a- 
flă acum în „grupul celor 
cinci- cu... minus cinci, poa
te spune că la primăvară 
„viața începe din nou". • 
Mirea, înlocuit la pauză, se 
arăta afectat. E bine cînd 
jucătorii vor să rămînă In 
teren, chiar și în plină iar
nă. (1. CH.) 

clubulul orădean. 
• Petrolul a lăsat 
o bună impresie la 
Oradea. „Incomod 
adversar", spuneau 
toți. • Arbitrul 
Mircea Constanti- 
nescu a fost aplau
dat și... atunci cînd 
fluiera împotriva 
gazdelor. Notă bună 
și Iul, șl spectato
rilor. (M. FR.) 

pul, cît șl pentru brigada de 
arbitri (Ad. Porumbolu — 
Fl. Popescu, V. Donțu), soli
citată permanent, respectivul 
„trio" fiind mereu pe fază, 
cu decizii care nu au „fa- 
ghețat" litera regulamentului, 
ci dimpotrivă, au avut... tem
peratura optimă, tn coirf®- 
mltate cu realitatea din te

ren. • o recomandare pentșu 
retur : numerele de pe tri
courile jucătorilor constănțeni 
să... crească in dimensiuni, 
pentru a fi mal ușor de ur
mărit, mai ales pentru cel 
care nu vin etapă de etapă 
In tribunele stadionul!!! de 
pe Litoral. (A. V.J

brat parcă), am În
registrat prea mulți 
nervi, ieșiri nespor
tive si multe car
tonașe. De ce atîția 
nervi, de ce attta 
lipsă de respect 
față de spectatorii 
din tribunele sta
dionului ? (8. TR.) 

urmă, fundașul clu
jean s-a ales cu o 
complicată Inter
venție chirurgicală 
la maxilar, care-1 
face indisponibil 
pentru mal multă 
vreme. Noroc, dacă 
se poate spune, 
astfel, cu lunga pe
rioadă de întreru
pere care ee aș
terne. • Rezultatul 
meciului dintre e- 
chipele de speranțe 
ale lui „U« CluJ- 
Napoca șl F. C. 
Argeș este 2—1 șl 
nu 3—1, cum greșit 
a fost recepționat 
de Ia celălalt capăt 
al firului. (G. NIC.) 

meciului pot conduce la im
portante modificări ale rapor
tului de forțe: cu condiția 
— obligatorie — ca jucătorul 
proaspăt Introdus să-și la 
rolul ta serios $1, mal ales, 
cu condiția ca el să fie ani
mat de dorința de a fi util 
echipei, și nu aduetnd ta te
ren „Iestul*  unei evidente 
blazări, izvortte din nemul
țumirea condiției de rezervă, 
cum se mai Intîmplă să con
statăm la unele meciuri... 

<S ^/ GAZON



REPRIZE DIAMETRAL OPUSE IN MECIUL
OE BASCHET STEAUA - Ț.S.K.A. SOFIA

PE GHEAȚĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

• SCHI
Aseară, in Sala Fioreasca 

din Capitală, a avut Joc înlil- 
nirea internațională amicală de 
baschet dintre formațiile Steaua 
București și T.S.K.A. Sofia. 
Partida a avut două reprize 
diametral opuse și 6-a încheiat 
cu victoria oaspeților : 32 "i"
(41 44). Sportivii bulgari au
avut o evoluție remarcabilă, 
printre ei af!îndu-se foști sau 
actuali componenți ai echipe; 
naționale din țara vecină, cum 
șint Gergov, Tcenov. Amiorkov. 
Barchovski ș.a., oare au prestat 
țin joc eficace, destul de spec
taculos și sigur in apărare. 
Campionii noștri au avut un 
start promițător, au condus 
pînă in min. 26, după care, pe 
fondul unei relaxări premature 
și a unei apărări mai nesigure, 
au permis sportivitor bulgari 
să realizeze o victorie de pal
mares. Este adevărat că an
trenorii Nicolae Pîrșu și Costal 
Cernal au folosit acest meci 
ca un joc de pregătire in ve
derea apropiatului derby din 
cadrul Campionatului Național 
cu Dinamo, dar trebuie să 
spunem că steliștii au realizat 
doar cîteva faze spectaculoase, 
interesante. , iar în fina] au 
comis inexactități- Marcator; : 
Ermurachc 30, Roșnavschi 14, 
Ardelean 10, Brănișteanu 10. 
Cernal 6 Crisiescti 2 Netd’.rțchi

BALCANIADA DE HANDBAL
(Urmare din vao- D

nibil. In concluzie, un succes 
meritat, fără îndoială, dar ne
concludent. Marcatori: Lieu 14, 
Zaharia 5 (1 din 7 m), Berbece 
3, Popescu și Neagu cîte 2, 
Cicu, respectiv Kalaitsis 7, 
Tsavdaridis 5 (toate din 7 m), 
Alcxiadis 3, Iatrudis 2, Sara- 
fis 2 (din 7 m), Apostolidis. 
Arvanidis, Triandafili-dis. Au 
arbitrat, cu greșeli, D. Vuksa- 
novici și B. Kristici (ambii Iu
goslavia).

în celălalt meci al primei 
zile: Bulgaria — Turcia 23—22 
(9-11).

Miercuri echipa noastră are 
zi de pauză, urmînd să întîl- 
nească joi reprezentativa Tur
ciei.

Mugur POPOViCI
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ATLETISM • Simon Robert 
Naali (Tanzania) a cîștigat ma- 

. raionul de la Honolulu, fiind 
înregistrat pe distanța de 42,195 
'■’n eu timpul de 2h 11:47. El a 
fost urmat de Ibrahim Hussein 
(Kenya) 2h 14:02 și Gidamis 
Shahanga (Tanzania) 2h 14:05. 
La feminin, cel mai bun timp 
l-a realizat Carla Beurskens (O- 
lândâ) 2h 31:49.

BADMINTON Proba indivi
duală din cadrul ,.Cupei Mon
diale" disputată la Singapore, a 
fost cîștigată de jucătorul chi
nez Xiang Guabao, care l-a în
trecut în finală cu 15—11, 15—7 
pe campionul malayezian Foom 
Kok, Keong. în finala probei fe
minine, : Tang Jiuhong (R. P. 
Chineză) a dispus cu 12—-11, 12— 
10 de coechipiera sa Han Aiping.

BOX • La Teramo (Italia), 
în meci pentru titlul mondial 
la^ categoria supercocoș (WBC), 
italianul Valerio Natl l-a învins 
prin k.o. tehnic, în repriza a 
patra, pe deținătorul titlului, a- 
merica nul Kenny Mitchel.

ȘAÎI • Clasament final în 
campionatul unional de la Volj- 
ski : 1. Irina Celiușk’na 11,5 p 
(din 17 posibile), 2. Aînur So- 
fieva 11 p, 3—5. Iulia Domina, 
Ke levan Kathiani și Lidia Se
menova, cu cîte 10.5 p. în 
turneul open de la Palma de 
Mallorca, după 5 runde conduce 
Boris Ghelfand (U.R.S.S.) 5 p.
urmat de Oleg Romanisin 4 p 
(1). Țcskovski, Agopian, Gavri
kov, Adams, King, Makaricev. 
cite 4 p etc. Rezultate din run
da a 5-a : Ghelfand — Adams 
1—0. Țcskovski — Razuvaev 
0.5—9,5.

TENIS $ Finală la Ecublens 
(Elveția) : ' Wojtek Kowalski 
(Polonia) — Bronislav Stanko- 
vici (Cehoslovacia) 7—5, 6—3 $ 
La Atlanta (S.U.A.) în partidă 
demonstrativă : Chris Evert — 
Martina Navratilova 4—6, 6—3.

2. V. Ion 2, Boia 1 pentr.
Steaua, respectiv Tcenov 16
Dimitrov 15, Natov 13, Gergox

M. Cristescu (Steaua) înscrie 
spectaculos sub privirile inter
naționalului bulgar Tcenov

Foto: Eduard ENEA

12, Amiorkov 11, Barchovski 8, 
Iliev 7. Arbitri : C. Dumitra- 
che și B. Bădjlă.

Paul IOVAN

ORAȘELE IN CARE VOR JUCA „TRICOLORI!"
(Urmare din vaa. 1)

pilalier, cu căldură, iar zia
riștii au deschis imediat „fo
cul" asupra lui Emcrich Jenei, 
„Gazzetta del Mezzogiorno" pu- 
blicînd de altfel, a doua zi, un 
amplu interviu cu antrenorul 
formației noastre, sub semnă
tura lui Biagio Fanelli. „Fot
balul dumneavoastră, am fost 
întîmpinaț, e cunoscut și apre
ciat în zonă, mai ales după ce, 
chiar anul acesta, echipa din 
Ilari a întreprins un fructuos 
turneu în-România. Ea a fost 
înconjurată de o sinceră prie
tenie și. no bucurăm că sorții 
ne-au oferit ocazia să putem 
răspunde la fel. Publicul nu 
va uita asta și o va încuraja. 
Veți fi bineveniți! îi vom aș
tepta cu nerăbdare si cu in
teres pe Uagi, pe Sabău, pe 
Lăcătuș și pe coechipierii lor“. 
Am vizitat apoi stadionul pe 
care ' „tricolorii" îi vor întîlni 
în 9 iunie pe fotbaliștii sovie
tici și în 14 iunie pe cei ca- 
merunezi. Plasat în partea de 
nord a urbei, dar mai departe 
de litoral, construcție cu totul

ROMA, 12 (Agerpres). Comentînd tragerea la sorți a grupelor 
Campionatului Mondial, ziarul „La Gazzetta dello Sport" din 
Milano consideră că grupa B (de la Napoli și Bari) este cea 
mai grea, cea mal aspră, iar grupa F (Cagliari) cea mai pe
riculoasă din cauza Incorigibililor suporteri englezi și olandezi. 
Ziarul „Tutto Sport" din Torino remarcă șansa ce se oferă 
echipei Italiei încă din prima fază, deși antrenorul Azeglio 
Vicinl se arată prudent, aflrmînd că turneul final al unui cam
pionat mondial nu este niciodată ușor.

Internaționalul argentinian Diego Maradona a declarat, refe
ritor la tragerea la sorți : „Cred că niciodată în Istoria Cam
pionatului Mondial deținătoarea titlului n-a avut jocuri atit 
de grele din prima fază. Speram o grupă mai ușoară, cum 
este cea a Italiei de pildă. Va trebui să ne gîndim încă de pe 
acum la această Cupă Mondială și să ne pregătim foarte bine

dacă vrem să trecem în optimile de finală. Nu va fi deloc 
ușor. Brazilia e plasată ceva mai bine. Dar și ea va trebui si 
sufere pentru a obține calificarea».

„Este adevărat, va trebui să luptăm pentru a ne califica în 
optimile de finală, a spus jucătorul brazilian Antonio Careca, 
Sînt totuși încrezător că vom reuși. Echipa noastră este în as
censiune, Iar antrenorul Lazzaroni va găsi, desigur, idei tac
tice adecvate pentru fiecare din adversarii noștri».

Delegatul federației din Camerun a declarat că tragerea la 
sorți i s-a părut prea dirijată. „înțelegem — a spus el — că 
există interese financiare, dar, după stabilirea capilor de serie, 
în continuare trebuia să se facă o tragere la sorți obișnuită, 
punînd pe picior de egalitate toate echipele. în ceea ce ne 
privește, ne vom strădui să demonstrăm valoarea fotbalului 
african, care s-a impus și la alte competiții».

CAMPIONATE, CUPE

LA ÎNCHEIEREA primei părți 
a campionatului Argentinei, pe 
prinsul loc al clasamentului se 
află echipa Independiente 26 p, 
urmată de formațiile River Plata 
25 p șl Doportivo Espafiol 23 p. 
Rezultate înregistrate în ultima 
etapă a turului : Independiente
— Ferrocarril Oeste 1—0 ; Insti
tut© — Talleres 4—2. San Loren
zo — Racing Club 1—1. Platense
— Gimnasia 0—0, Argentines Ju
niors — Chaco 4—2, Boca Ju
niors — Racing© Cordoba 1—1, 
Newell’s Old Boys — Rosario 
Central 2—2, Estudiantes — Ve
lez Sarsficld 1—1, Mandiyu — 
Deportivo Eâpanol o—0. Union — 
River Plata 1—0.

î.N ETAPA a 14-a a campio
natului Albaniei, lidera clasa
mentului, echipa 17 Nentori Ti
rana, jucînd în deplasare, a 
terminat la egalitate, 1—1, cu 
formația Tomori. Alte rezultate: 
Apollonia — Labinoti 2—0, Di
namo — Luftetari 1—0, Lokomo- 
tiva — Flamurtari 0—1, viaz-

CUPELE EUROPENE LA VOLEI (f)
Rezultate Înregistrate în me

ciurile retur din optimile de fi
nală ale cupelor europene la 
volei feminin .(echipele subliniate 
s-au calificat pentru penultima 
fază) : „Cupa Campionilor Eu
ropeni» : Slavia Bratislava — 
Ț.S.K.A. Sofia 3—1 ; Racing Club 
— Feuerbach 3—0: Avero Sneek 
(Olanda) — Post Viena 3—0: U- 
ralocika Sverdlovsk — Mladost 
Zagreb 3—1 : Dinamo Tirana — 
Dynamo Berlin 3—0 ; Teodora

SPECTACULOZITATEA ÎN PRIM PLAN!
Sezonul hibernal numără prin

tre marile sale atracții, alături 
de sporturile lunecării pe ză
padă, in aer liber, pe cele din 
sală, ale gheții. Hocheiul tra
dițional — e nevoie de această 
distincție căci hocheiul pe rotile, 
practicat pe parchet: a căpătat 
în ultima vreme-dimensiuni spo
rite- și adepli pe măsură ! — 
pe luciul înghețat continuă însă 
să capteze interesul multor iu
bitori ai sportului. Eveniment 
mereu în actualitate, asigurînd 
un firesc suspens . și o anume 
spectaculozitate specifică, ho
cheiul sovietic are unul dintre 
cele mai interesante campiona
te. In imagine, un aspect de 
la un derby tradițional, cel între 
Dinamo șl Ț.S.K.A., ambele din 
Moscova, protagoniste mai me
reu ale întrecerii, aspirante cu 
șanse Ia titlul unional.

nouă, motiv pentru care nici 
n-are încă un nume, dar se va 
chema probabil „Comunale", el 
e într-o fază foarte avansată 
și va putea găzdui 57 186 de 
spectatori. Cu tribune etajate 
și acoperite, cu pistă foarte 
îngustă, arena va arăta în mo
mentul terminării ca o adevă
rată bijuterie.

Continuîndu-ne drumul, a- 
bia am descins la Napoli că am 
și descoperit, surprinși, o pro
nunțată atitudine anti-argenti- 
niană ! Ne-am lămurit în
dată, răsfoind cotidianul local 
„II Mattino", că ea are ca 
punct de plecare decizia selec
ționerului Carlos Bilardo, a- 
sumată după ce s-a consultat 
cu Maradona, ca delegația sud- 
americană să-și fixeze „car
tierul general" pe durata C.M. 
la Trigoria, lingă Roma, ur
mînd să se deplaseze la Na
poli, ca și la Milano, 
ziua meciurilor, cu avionul. 
Ceea ce, firește, a rănit grav 
orgoliul napolitanelor, care 
de orice pot fi acuzați, nufliai 
de lipsă de orgoliu nu ! Spon
tan, ni s-a spus, tifosii au și 
organizat, în Piazza Munici- 
pio, o „paradă" împotriva Iui

-ECOURI © ECOURI •

nia — Besa 4—0, Partizani — 
Beslijiu 0—0.

DUPĂ 13 etape, în campiona
tul Greciei conduc echipele 
A.E.K. Atena, Panathinaikos» și 
Olympiakos Pireu, cu cîte 20 p. 
Rezultate tehnice : Levadiakos — 
Panathinaikos 1—3 ; Olympiakos 
— Aris 2—0, A.E.K. — Xanthi 0—0, 
Panionlos — Heraklis 0—0, A- 
pollon — Voios 2—2, Doxa — 
Larissa 0—0, Kalamaria — Ioni- 
kos 2—0, O.F.I. Creta — Ethni- 
kos 2—0, P.A.O.K. — Panserai- 
kos 3—1.

ETAPA a 14-a a campionatului 
Cehoslovaciei : Sigma Olomouc — 
ZVL Bystrica 6—0, Dukla Ban
ska Bystrica — Zbrojovka Brno 
0—0, Bohemians Praga — Spar
tak Trnava 1—0, Banik Ostra
va — Dukla Praga 0—1. Dunaj- 
ska Streda — Slavia Praga 5—0, 
Slovan Bratislava — Ruda Hvez- 
da Cheb 0—r-0, Plastika Nitra — 
Inter Bratislava 2—0, Sparta Pra
ga — T. E. Vitkovice 5—2. În 
clasament conduce Sparta Praga 
21 p.

S-A ÎNCHEIAT prima parte a

Ravenna — Montana Lucerna
3—0 ; I.F. Holte (Danemarca) — 
Vasas Budapesta 0—3 ; „Cupa 
Confederației Europene»: Bayern 
Lohhof (R.F. Germania) — San 
Lazzaro 3—0 ; T.S.C, Berlin — 
Gunes Sigorta (Turcia) 3—0 ; 
Emlabank Ankara — Orbita Za- 
porojie 2—3 ; Elite Geneva — 
Lichtenvoorde (Olanda) 0—3 ; 
Schwerte 1968 (R.F. Germania) 
— Akademik Sofia 3—2 ; L.K.S. 
Lodz — Boavista 3—0.

Maradona, asta după ce, ex- 
primind o dezamăgire cvasigc- 
nerală, același „II Mattino" 
nota că ..Strict marcat, Dicgo 
n-a mișcat deloc nici la Bari !“. 
Numai că una-i una și alta-i 
alta, așa că să revenim la 
problemele noastre. De la Co
mitetul local „Italia ’90", unde 
Giulio Pazzanese, secretarul 
organismului respectiv, s-a 
dovedit un ghid mai mult de- 
cit amabil, ne-am îndreptat că
tre stadionul „San Paolo", si
tuat în cartierul Fuorigrotta, 
aproape de mormintele iluș
trilor poeți Virgiliu și Leo
pardi. Pe drum însă, cu o 
neascunsă mîndrie, Pazzane
se a ținut să ne înfățișeze 
teatrul „San Carlo", ridicat 
la 1737 și unde a avut loc 
premiera mondială a operei 
.■rial mascat" de Verdi. La 
„ban Paolo" Insă, care își va 
restringe capacitatea de la 
80 000 de locuri (în prezent) la 
76134, (la C.M., diferența 
fiind rezervată presei), amfi
trionul nostru s-a văzut si
lit să accepte că „lucrările sînt
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campionatului Elveției. Pînă a- 
cum, cele 12 formații din pri
ma ligă au susținut 22 de me
ciuri. Primele 8 echipe își vor 
disputa întîietatea pentru cuce
rirea titlului, în timp ce urmă
toarele 4 vor lupta pentru ră- 
mînerea în primul eșalon. în e- 
tapa a 22-a s-au înregistrat re
zultatele : Lausanne — St. Gali 
1—1, Lugano — Aarau 3—0, Lu
cerna — Young Boys 1—0, Sion 
— Servette 2—1, Wettingen — 
Bellinzona 2—1, Xamax Neuchâ- 
tel — Grasshoppers 1—1. Iată 
clasamentul primelor 8 : St. Gall 
28 p, Xamax 27 p, Grasshoppers 
25 p, Lucerna 24 p, Sion 23 p, 
Lausanne 22 • p, Lugano 22 p, 
Young Boys 21 p.

MARI surprize în sferturile de 
finală ale Cupei R. D. Germa
ne : deținătoarea trofeului, Dy
namo Berlin, a fost eliminată 
(0—2, după prelungiri) de că
tre formația din eșalonul secund 
Vorwarts Frankfurt pe Oder, 
iar actuala lideră. F. C. Magde
burg, a fost întrecută (ca șt a- 
nul trecut) de formația Dyna

- La steamboat (Colorado), pro
ba feminină de coborîre : 1. Ma
ria Walliser (Elveția) 1:32,69, 2. 
Michela Figinl (Elveția) 1:32,84,
3. Michaela Gcrg (R.F.G.) 1:32,87. 
Proba de slalom- special a fost 
cîștigată de austriaca Claudia 
Strobl, înregistrată în două 
manșe cu timpul de 1 :30,53. Pe 
locul secund s-a situat iugo
slava Veronica Sarec 1:31,22. In 
clasamentul general, după 9 
probe, se menține lideră Anita 
Wachter (Austria) 103 p, urma
tă de Michaela Gere (R.F.G.) 98 p.

® SĂRITURI
Concursul disputat pe trambu

lina de 70 m de la Lake Pla
cid s-a încheiat cu succesul fin
landezului Ari Pckka Nikkola. 
cu un total de 236,6 p (sărituri 
de 89 m și 36 m). L-au urmat 
concurenții austrieci Ernst Ve- 
ttori 229,1 p și Andreas Felder 
226,7 □ .

• PATINAJ VITEZĂ
Proba de 5 000 m din cadrul 

concursului de la Skien (Nor
vegia) a revenit olandezului Bert 
Veldkam’p 6:59,96, urmat Qe nor
vegianul Johan Olaf*  Koss 7:08,47 
și olandezul Van den Burg 
7:10,21. o în ultima zi a con
cursului de la Karuizawa (Ja
ponia), Uwe-Jens Mey (R. D. 
Germană) a terminat învingă
tor în două probe : 500 m — 
37,04 și 1 000 m — 1:14,26. Pro
ba feminină de 1 000 m a re
venit Angelci Hauck (R. D. Ger
mană) cu timpul de 1:23.32.

• HOCHEI
La Zeii (Austria), în meci a- 

mical, selecționata ’ de juniori a 
Italiei a ’ învins cu scorul de 
8—3 (l—1, 3—2. 4—0) formația
similară a Austriei.

ușor întîrziale din cauza biro
crației administrative**.  Și 
sînt, mai ales în privința in
stalației de nocturnă, cea în 
funcțiune fiind adesea criticată 
ca necorespunzătoare. Dar 
ni s-au dak asigurări că totul 
va fi gata pînă la mijlocul lui 
februarie : „Slați liniștiți, ne-a * 
replicat unul dintre lucrătorii 
șantierului, noi ne vom face 
datoria î Va trebui însă să 
și-o facă și echipa României : 
să bală Argentina, o formație 
de vedete mofturoase și de
loc simpatice

La Bari și la Napoli, „tricolo
rii" vor găsi mai multi supor
teri decît bănuiam... Un motiv 
să-i bucure și, totodată, să-i 
ambiționeze pe jucătorii noș
tri. pe care mulți dintre cei de 
aici îi cred, și îi doresc, capa
bili să treacă pragul grupei și 
să continue cursa. Iar noi, pu- 
nînd punct color dinții trans
misii legate de „Italia ’90", în
cheiem cu o încurajare des au
zită în aceste zile. „Forza Ro
mania !“.

Ovidiu IOANIȚOA5A

mo Schwerin, cu 3—1. Celelalte 
rezultate: Lokomotive Leipzig — 
Chemie Buna Schkopau 1—0, 
Dynamo Dresda (campioană) — 
F. C. Karl Marx Stadt (finalistă 
a Cupei în ediția anterioară)
4—0 !

TREI ECHIPE, la egalitate de 
puncte, sînt în fruntea clasa
mentului Belgiei î Anderlecht, 
F. C. Bruges și F. C. Malines, 
cu cîte 24 p. din 16 jocuri. Re
zultate : Courtrai — F. C. Ma
lines 0—0, Lokeren — F. C. 
Liege 1—1, Anderlecht — Beve- 
ren 1—0, Cercle 'Bruges — Lier- 
se 1—2, St. Trond — F. C. Bru
ges 1—4, Charleroi — Anvers 
3—3, Standard — Gent 1—1, Beer- 
schot — Ekeren 1—0.

LA BENIN (Nigeria), în manșa 
a doua a finalei „Capei Cupe
lor Africii», echipa nigeriană 
Bendel Unites a terminat la e- 
galitate, 0—0, cu formația suda- 
neză El Merriekh. Au asistat 
peste 40 000 de spectatori. învin
gătoare cu 1—0 în primul joc. 
echipa El Merriekh a cucerit 
trofeul.
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