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VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
IN REPUBLICA ISLAMICA IRAN

Republicii 
tovarășul 

a plecat, 
Teheran,

So

ft

deosebit dc 
în cronica relațiilor 
care au înregistrat, 
ani, o dezvoltare 

pe toate planurile, 
președintelui României 

totodată, în e- 
două 

a conlucra tot mai 
atît pe pian bilateral,

Președintele 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușeseu, 
luni dimineață, la 
unde, Ia invitația președintelui 
Republicii Islamice Iran, AU 
Akbar Hashemi Rafsanjani, va 
efectua o vizită oficială de 
prietenie în această țară.

Președintele Republicii So
cialiste România a fost sa
lutat Ia pleeare, pe aero
portul Olopcni, de tovarășa 
Elena Ceaușeseu, de membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., de secretari ai Comite
tului Central al partidului, 
de membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și al 
guvernului, de conducători de 
instituții centrale, organizații 
de masă și obștești.

Erau de față Abdolmajid 
Mozafari, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Repu
blicii Islamice Iran la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Pionieri români și copii ai 
membrilor ambasadei iranie
ne au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu și tovarășei 
Elena Ceaușeseu buchete de 
flori.

La ora 8,30, aeronava prezi
dențială a decolat, indrcptîn- 
du-se spre Teheran.

★
Președintele Republicii 

eialisto România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, a sosit, 
luni, 18 decembrie, la Teheran, 
într-o vizită oficială de prie
tenie, la invitația președintelui 
Republicii Islamice Iran, Aii 
Akbar Hashemi Rafsanjani.

Noua întîlnire româno-ira- 
niană la nivel înalt constituie 
un eveniment 
important 
bilaterale, 
în ultimii 
continuă, 
Vizita 
în Dan pune, 
vidență dorința celor 
țări de 
strîns, 
cit și în sfera vieții interna
ționale, de a contribui activ la 
edificarea 
înțelegere 
lume.

Acestea 
tru care 
niană a salutat cu satisfacție 
prezența pe pămîntul Iranului 
a distinsului oaspete român. 
Cercurile politice, presa și 
radioteievîziunea manifestă un 
interes deosebit față de ac
tuala vizită a președintelui 
României, subliniind presti
giul de care se bucură în lume 
personalitatea tovarășului
Nicolae Ceaușeseu, activitatea 
sa prodigioasă consacrată dez
voltării țării, înfăptuirii dez
armării și asigurării păcii pe 
planeta noastră.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul Mehrabad 
din Teheran, care/ în cinstea 
sosirii președintelui
Nicolae Ceaușeseu, era împo
dobit cu drapelele de stat ale 
României și Iranului.

La ora 13,30 aeronava pre
zidențială a aterizat.

La scara avionului, 
președintele Nicolae Ceaușeseu 
a fost întîmpinat cu deosebi
tă cordialitate de președintele 
Aii Akbar Hashemi Rafsanjani, 
care i-a adresat un călduros 
bun venit pe pămîntul Iranu
lui. Cei doi șefi de stat și-au 
strîns mîinile cu prietenie.

Un grup de copii au oferii 
frumoase buchete de flori.

unui climat de pace, 
și colaborare în

sini temeiurile ben- 
opinia publică ira-

a

O FRUMOASĂ COMPETIȚIE PUCILISTICĂ LA CONSTANȚA
Constănțenii sînt, în general, 

mari iubitori ai sportului, ai 
boxului in mod special. Dovada 
ne-a fost făcut încă o dată 
cu prilejul disputării. în Sala 
Sporturilor de pe malul mării, 
a competiției pugilistice dotată 
cu „Cupa 30 Decembrie", la 
care au fost prez-enți o seamă 
de boxeri fruntași, in frunte cu 
campionii țării Vasile Moro- 
van (ușoară) și Vasile Adumi- 
troaie (grea), precum și alți 
componențl al lotului național.

întrecerile s-au derulat pe 
parcursul a două zile, iar încu
rajările numeroasei asistențe și 
aplauzele călduroase au răsplă
tit din plin eforturile sportivi
lor care au evoluat. Desigur, 
o umbră de regret a lăsat ab-

Președintele Nicolae Ceaușeseu 
a prezentat persoanele oficiale 
române care il însoțesc în a- 
ceastă vizită: Ion Radu, viee- 
prim-ministru al guvernului, 
Ion Stoian, ministrul afacerilor 
externe, alte persoane oficiale.

Președintele Nicolae Ceaușeseu 
și președintele Aii Akbar Ha
shemi Rafsanjani au fost invi
tați pe un podium de onoare.

Au fost intonate Imnurile 
de Stat ale României și Ira
nului.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Președintele Nicolae Ceaușeseu 
și președintele Aii Akbar Ha
shemi Rafsanjani au trecut în 
revistă garda de onoare alinia
tă pe aeroport.
Președintelui Nicolae Ceaușeseu 

i-au fost prezentate apoi ofi
cialitățile iraniene venite în în- 
tîmpinarc : Masoud Rughani 
Zanjani, vicepreședinte al re
publicii și șef al Organizației 
Planului și Bugetului, Aii Ak
bar Velayati, ministrul aface- 
rilor externe, alte persoane o- 
ficiale.

în continuarea ceremoniei, -Ci
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și mai mult cola- 
româno-iraniană, pe 
posibilităților celor 

. al potențialului lor 
științific și cultu-

președintele României a fost 
salutat de șefii misiunilor di- 
plomatice acreditați la Tehe- Ș? 
ran.

Au fost de față ambasadorul 0 
României la Teheran și amba- 
sadorul Iranului la București. Js 

în salonul de onoare al ae- 
roportului, între președintele 
Nicoiac Ceaușeseu și pre- 
ședințele Aii Akbar Hashemi 
Rafsanjani a avut loc o g: 
scurtă convorbire prietenească, Js 
marcată de dorința comună de -2 
a îmbogăți tot mai mult con- 
ținutul conlucrării româno- 
iranienc pe multiple planuri, 
in interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușeseu 
și președintele Aii Akbar Ha
shemi Rafsanjani au făcut, la 
ieșirea din salonul de onoare 
al aeroportului, scurte declara
ții pentru presă, în care au ex
primat hotărîrea comună de a 
dezvolta 
borarea i 
măsura 
două țări, 
industrial, 
ral.

De Ia 
președinți 
automobil 
cicliști, 
Palatul ! 
rezervată 
român.

Pe străzile capitalei, nume
roși locuitori au salutat cu 
multă căldură pe șeful sta
tului român, exprimîndu-și, 
prin vii manifestări de sim
patie, înalta considerație și 
prețuirea față de președintele 
Nicolae Ceaușeseu, a cărui 
activitate este bine cunoscută 
și apreciată în Iran.

Coloana oficială a străbătut 
principalele artere ale orașu- 

la’ poalele muntelui 
străjuite de nu- 

cu

aeroport, cei doi 
i au luai loc într-un 
I escortai de moto- 
îndrepiîndu-se spre 

Saadabad, reședința 
Înaltului oaspete

Iui de
Damavand, 
meroase edificii cu valoare 
istorică și construcții noi, ce 
relevă amplul efort constructiv 
care se desfășoară in prezent 
in Iran.

La reședință, președintele 
Nicolae Ceaușeseu și pre
ședintele Aii Akbar Hashemi 
Rafsanjani s-au întreținut în
tr-o ambianță cordială, prie
tenească.

(Continuare in pag a 4-a) 

la start a campionului 
al semimijlociilor, 

Vaștag, și a medalia- 
bronz. Rudei Obreja,

sența de 
mondial 
Francisc 
tului cu 
care, după cum ne-a spus an
trenorul Valentin Vrînoeanu, 
au avut motive întemeiate de 
a lipsi.

La „semimuscă". severinea
nul Florin Hircca. finalist al 
Campionatelor Naționale, și-a 
onorat cartea de vizită, obți- 
nind două frumoase victorii _ in 
fața rapidistului Marian Ciocio- 
iu și. in finală, la Amet Hasan 
(Farul), jcîștigînd trofeul pus 
în joc. La „muscă". Gheorghe 
Jiga (lot) s-a dovedit superior 
tînărului Doru Marcel (Farul), 
pe care l-a obligat să abando
neze în rundul secund. Meci de

ZIAR AL

Proletari din toate țările, unlțl-vă ?

portul
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Concluzii la C.M. de calificare, din Danemarca

UN NOU PAS ÎNAINTE AL HANDBALULUI FEMININ
ROMANESC Șl UN POTENȚIAL CARE PROMITE MAI MULT

Reprezentativa feminină de 
handbal a României a realizat 
cele două obiective stabilite 
pentru Campionatul Mondial de 
calificare, găzduit. între 1 și 
10 decembrie, de diferite orașe 
din Danemarca : intrarea în 
prima grupă a C.M. 1990 și o- 
cuparea unuia din primele pa
tru locuri in clasamentul fi
nal. în ce privește obiectivul 
principal — calificarea — ea 
s-'a dovedit mai anevoioasă 
decît părea la prima vedere 
(8 locuri, inițial, pentru 16 
participante), dovadă că for
mațiile Cehoslovaciei și, îndeo
sebi, Ungariei nu și-au putut 
realiza dorința, iar cea a Fran
ței s-a... salvat în ultimă in
stanță, grație unui gol, după 
un meci dramatic cu Ceho
slovacia, în ultima zi. Apre
ciind ca bună comportarea de 
ansamblu, se cuvine să adre
săm felicitări formației și ce
lor care au asistat-o în com

Notații la încheierea turului Diviziei A de baschet (f)

ETIIIPĂ SPORUL STliDENTESC
POALL El DIN NOII PEPINIERĂ

A LOIlllI REPREZENTATIV
Beneficiind de un cadru fa

vorabil, echipa Sportul Stu
dențesc București a încheiat 
pe locul I — neînvinsă — pri
mul tur al Campionatului Na
țional de baschet feminin, pro- 
mițînd, prin această remarcabi
lă performanță, reluarea seriei 
de succese ale predecesoarei 
ei. Politehnica. Cadrul mențio
nat constă în : componența o- 
mogenă și valoroasă a lotului, 
prezența la conducerea tehnică 
a apreciatului antrenor Con
stantin Dinescu (ajutat de fos
ta internațională Maria Ro- 
șianu), utilizarea aproape în 
exclusivitate a sălii de sport 
a Institutului Agronomic, pre
cum și în sprijinul concret 
primit de echipă din partea 
conducerii clubului, care s-a 
implicat direct în activitatea 
secției de baschet. Mai adău
găm faptul că trei dintre cele 
mai dificile meciuri au 
susținute în sala proprie (cu 
Universitatea CIuj-Napoca, Vo
ința Brașov și Metalul Rîmni- 
cu Vîlcea), și aflăm, în felul 
acesta, întregul complex de 
împrejurări care au decis fru
mosul succes al baschetbaliste
lor de la Sportul Studențesc, 
sportive care au apreciat con
dițiile deosebite de care bene
ficiază și, ca atare, s-au dedi
cat din toate puterile antrena
mentelor, iar în cursul meciu
rilor și-au, apărat șansele așa 
cum nu le-am văzut de multă 
vreme. Desigur, returul compe
tiției va fi mult mai greu, dar 
datele problemei rămin ace- 

fost

mare atracție . la „cocoș" între 
Hasan Givan (Farul) și Pe
tre Drogeanu (Cimentul Med
gidia). După un început mai 
„liniștit". în care se părea că 
cei doi s-au înțeles pentru o 
confruntare „amabilă", la in
tervenția arbitrului de ring, cei 
doi și-au luat rolurile în se
rios și au făcut o partidă care 
a ridicat sala în picioare. în
vingător fiind declarat, pe me
rit, constănțeanui. Stelistul 
Cristian Chilat (pană) a de
monstrat calități frumoase și 
a obținut două spectaculoase 
victorii la Vasile Saghin (Fa
rul) și Iulian Tapalan (Cimen
tul Medgidia).

(Continuare in pag. 2—3) 

petiție : Carmen Moldovan, 
Elisabeta Roșu și Magdalena 
Albert — portari, Valentina 
Cozma, Lăcrămioara I.azăr, 
Edit Matei, Mariana Tîrcă. Si
mona Iovănescu, Lidia Drăgă- 
neseu, Marilena Doiciu, Ga
briela Antoneanu, Emilia Luca, 
Beatrice Duca. Sorina Lefter. 
Viorica Ivan, antrenorii Bog
dan Macovci șl Gheorghe Sbo- 
ra : au mai participat la pre
gătiri Gheorghe lonescu și 
Pompiliu Simion; medic — dr. 
Corncliu lonescu.

Reamintim rezultatele, pen
tru că ele ne oferă imaginea 
sintetică (și cronologică) a e- 
voluției echipei noastre : 33—19 
cu Japonia, 36—8 cu Portugalia, 
19—19 cu Bulgaria, 30—18 cu 
Cehoslovacia, 25—18 cu Polo
nia, 16—17 (10—11) cu R.F.
Germania și 23—25 (9—10) cu 
R.D. Germană. Așadar, apre
ciată printre favorite, după 
două victorii la scoruri consis- 

leași : Sportul Studențesc 
revenit în prim-planul basche
tului nostru feminin, nu doar 
prin titlul de campioană de 
toamnă, ci prin contribuția im
portantă pe care o poate adu
ce lotului național. Și acest a- 
port poate fi mai mare dacă 
Cecilia Laszlo (una dintre 
foarte puținele jucătoare din 
țară de 1,90 m) ar fi utilizată 
mai mult, cu mai i 
credere, progresul ei 
pa de club creîndu-i 
nui randament sporit 
lecțîonata României.

Campioana en-titre, 
sitatea C.S.Ș. Viitorul 
poca (antrenori — 
Martin și Horia Pop)

multă în- 
în echi- 
șansa u- 
și in se-

Univer- 
Cluj-Na- 

Nicolae 
a capo-

(Continuare in pag 2—3)

îll bazinul din Bacau, într-un concurs reușit

C. S. S. TRIUMF A CUCERIT
CUPA SPERANȚELOR" LA SĂRITURI

competițională la 
încheiat, în fru- 
din Bacău, prin 
„Cupei speranțe-

fost un concurs 
reliefat 

multor tineri
care 

Pintece 
Mihaela __ ,

Oana Dinu, Gabriel 
Radu ’Jdvescu, 

Ganea și alții. II- 
ei au execuiat sal-

Activitatea 
sărituri s-a 
moșul bazin 
desfășurarea _ . 
Ior“, concurs rezervat copiilor și 
cîștigat de echipa V.S.Ș.
Triumf București (antrenor
coordonator : Nicolae Spaiios ; 
antrenori : Ana Neică, Doina 
Rusan și Matilda Glință). In 
legătură cu această întrecere, 
prof. Ștefan Iaraandi, secretar 
adjunct al F. R. Natație, ne-a 
relatat : „A 
reușit, care a 
tul mai 
tori, printre 
Ciocan, Sonia 
Udvescu, 
Carmen și 
Cherecheș, 
Constantin 
niî dintre 
luri cu coeficient de dificul
tate ridicat, așa cum au făcut 
de pildă, Ciara Ciocan (tri
plu salt și jumătate contra
platformei, coeficient 3,2 !),
Gabriel Cherecheș (aceeași să
ritură) sau Oana Dinu (dublu 
salt și jumătate înapoi grupat 
de la trambulina de 3 m — coe
ficient 2,8). Remarcabilă evo
luția reprezentanților C.S.S. 
Triumf, S. C. Bacău și C.S.M. 
Sibiu. C.S.Ș. Sibiu a prezentat

talen- 
sări-

Clara 
Anca 

Cq-nan,

| Marți 19 decembrie 1989 |

un singur 
primului 

cca de a

tente cu formații moderate, 
a venit egalul cu incomoda 
reprezentativă a Bulgariei, un 
adevărat șoc, un semn că greul 
abia incepea. Ambiționate, fe- 

. tele noastre au făcut cel mal 
bun joc in partida cu Polonia, 
forțînd chiar și cînd condu
ceau detașat. Au fost în final 
două înfrîngeri ; la 
punct cu ocupanta 
loc și la două cu i 
treia clasată.

Punctul forte al 
fost apărarea, bine 
punct, dîrză, mobilă, 
vansată. cînd pe semicerc, 
replici rapide din atac, _ 
baza unui potențial fizic care 
s-a menținut ridicat de la pri
mul și pînă la cel de al șap
telea meci. Carmen Moldovan 
a apărat bine și foarte bine, 
situîndu-se. după părerea noas-

cchipei a 
pusă la 
cînd a- 

cu 
pe

(Continuare în pag 2—3)

Denisa Făgărășanu (Sportul 
Studențesc) s-a impus cu au
toritate ca una dintre cele mai 
valoroase conducătoare de joc 
din țară, lat-o aruneînd la coș.

un lot numeros, dar fără va
lori care să se impună (deo
camdată). Sub nivelul din a- 
nii trecuți au evoluat copiii 
de Ia Crișul și Die. ind. 37". 
Directorul de concurs, Mihai 
Constantin, a completat 1 
„Competiția s-a desfășurat 
în condiții organizatoiice ire
proșabile, datorate in mare 
măsură preocupării localnici
lor, în special C.J.E.F.S. și 
S.C. Bacău. Nu pot fi trecute 
cu vederea eforturile brigăzii 
de arbitri, care și-a făcut 
datoria multe ore in șir, in 
prima zi de dimineață pînă 
scara, non-stop". (D. STANCU- 
LESCU).

Clasamente : Fete cat. I. tram
bulină 1 m : 1. Anca l'dvescu 
(CSM Sibiu) 370,50 p, 2. Melinda 
Capra (Crișul) 364,25 p, 3. Viorica 
Ion (Progresul) 330,40 p : tram
bulină 3 m : 1. Udvescu 425,60 p,
2. Ion 364,05 p, 3. Sonia Pintece 
(CSȘ Triumf) 338,95 p ; platfor
mă : 1. Pintece 292,10 p, 2. Ud
vescu 290,80 p, 3. Andreea joses- 
cu (Triumf) 284,20 p. Fete cat. 
a n-a, trambulină 1 m : 1. Car
men Dinu (Triumf) 347.45 p, 2. 
Anlșoara Oprea (S.C. Bacău)
325,70 p, 3. Camelia Bistriceanu 
(Progresul) 315,45 p ; trambulină 
3 m : 1. Dinu 363 p, 2. Oprea 
355,75 p, 3. Bistriceanu 312.40 p 1

(Continuare in pag. 2—3)



„DEPRINDEREA DE MIȘCARE '
NE MENȚINE SĂNĂTATEA Șl, IMPLICIT, " 

NE PRELUNGEȘTE TINEREȚEA..." 
opinează dr. Alexandru DRAFTA, medic primar in cadrul Spitalului

„Grivița" din București

Pe Clăbucet, între sutele de 
copii și tineri care luau cu a- 
salt pirtia, trăind din plin, în a- 
ceste zile, bucuria vacanței de 
iarnă, o apariție... surpriză, dr. 
Alexandru Drafta, cunoscut ca ar
bitru divizionar de rugby. Ne 
risipește repede nedumerirea : 
„Ori de cite ori am prilejul, le 
sftrșit de săptămlnă sau in con
cediu, Iau calea muntelui. O fac 
de ani de zile, încă din perioada 
de început a profesiunii, pe cînd 
lucram in diverse circumscripții 
sanitare ale județului Argeș — la 
Broștenl, Lunca Corbului sau Su
seni. Vin eu plăcere la Predeal, 
unde pîrtiile imi sînt foarte a- 
proplate. Iarna le cobor pe 
schiuri, vara practic turismul 
montan. Nici nu vă imaginați ce 
valoare prezintă pentru sănătate 
o schimbare de mediu, de cli
mat, după activitatea tumultu
oasă ce o implică marile orașe. 
Aerul pur al înălțimilor deter
mină o oxigenare absolut nece
sară a plămânilor, iar presiunea 
atmosferică, cu toiul alta la 
munte, favorizează o circulație 
adecvată a sîngelui. în cazul ce
lor care, iată, acum, iarna, prac
tică schiul, se asociază și o a- 
numltă bucurie estetică, cu efec
te miraculoase asupra stării de 
sănătate și de bună dispoziție .

Dr. Drafta isl manifestă satis
facția de a vedea pe pirtll tot 
m«l multi tineri, chiar și vîrsț- 
nicl. Face remarca : „Pe unu 
i-am intiln.it șl vara, urcindcu 
rucsacul. practlclnd drumeția 
montană, adică mișcare In aer 
liber, în atmosfera ozomficata « 
pădurilor de brazi, de conifere 
Si asta, pe propriile 
Este șl ceea ce recomand stărui 
tor prietenilor șl pacienților mei. 
unii dintre ei foarte tineri ; Și 
anume, ca tn programul lor zil
nic să rezerve cel puțin o ju-

In primo ?i de vacanța PATINOARUL „23 AUGUST" A DEVENIT... NEiNCÂPĂTOR
în prima zi de vacanță, au

tentică zi de... primăvară, ele
vii bucureșteni — sau cel pu
țin o parte dintre ei — au do
rit (se putea altfel ?) să intre 
în „legătură directă" cu iarna ! 
Este motivul pentru care (ci
fra este absolut exactă) 1 700 
dintre ei au invadat, realmen
te, duminică dimineață, pati
noarul din Complexul Sportiv 
„23 August". Exista teama, 
chiar și din partea reporteru
lui, că gospodarii „Palatului 
de gheață" vor fi surprinși 
nepregătiți pentru a face față 
unei asemenea... avalanșe* (de 
copii). Ei bine, nici vorbă de 
așa ceva ! Primul la datorie 
se afla, cu două ore înainte 
de a se deschide porțile, șeful 
bazei, Mihai Anghel. în cîteva 
minute a „inspectat" calitatea 
gheții și — împreună cu cola
boratorii săi, Gabriela Muntea-

ECHIPA SPORTUL STUDENȚESC
(Urmare din pag 1)

tal într-un singur meci : cu 
Sportul Studențesc, in Sala A- 
gronomia. In rest, clujencele 
au obținut victorii, unele la 
scoruri apreciabile, în urma 
unor prestații care # dau 
dreptul să concureze, in con
tinuare, la cucerirea titlului 
de campioană a țării. Coeziu
nea lotului, buna pregătire 
tehnică și fizică, concepția de 
joc modernă sînt argumente 
care pledează în favoarea for
mației din orașul de pe Someș. 
Treapta a treia a podiumului 
este ocupată de Voința Brașov 
(antrenor : Constantin Moraru), 
rămasă și ea în lupta pentru 
titlu, dar handicapată de fap
tul că se bizuie doar pe 6—7 
jucătoare, celelalte neavînd 
(încă) nivelul impus de Divi
zia A. Eforturile valoroaselor 
internaționale Magdalena Je- 
rebie și Camelia Hinda au fost 
de cele mai multe ori rodnice, 
dar atunci cînd echipa a în
tâmpinat rezistența unor adver
sare cu loturi complete, au 
apărut eșecurile. Metalul 
C.S.Ș. Rimnicu Vîlcea a fost 
o adevărată revelație ținînd 
seama de indisponbilitățile ivi
te și anul acesta. Antrenorul 
Alexandru Moise și-a dovedit 
însă din nou capacitatea profe
sională, el pregătindu-și echipa 
In așa fel îneît au putut fi 
„speculate" Ia maximum cali
tățile fiecărei jucătoare, ca. 
de pildă, precizia Antoanetei 
Barbu în aruncările la coș, 
intuiția Măriei Ionescu de a 
organiza jocul, capacitatea de 
a recupera și a înscrie puncte 
a Laur ei Nițulcscu.

O situație cu totul specială 
a intimpinat Voința București

mătate de oră pentru mișcare. 
Dimineața, 5 pină la 10 minute, 
prin exerciții de gimnastică ne
cesare asigurării mobilității co
loanei vertebrale, a brațelor și 
corpului, 20 la 30 genuflexiuni șl 
W—20 de flotări. O... doză care 
poate fi repetată la sfirșitul fie
cărei zile de activitate, înainte 
de culcare, mai ales în cazul 
cînd — cum ar fi jnai indicat — 
n-ai reușit să faci o plimbare 
ușoară, relaxantă, după masa de 
seară, in jurul locuinței, O . de
prindere care «liniștește» creierul, 
sistemul nervos în ansamblu șb 
evident, mușchii. Este, dacă vreți, 
o rețetă care prinde bine, cu 
deosebire celor avînd îndeletnl- 
Ctrl sedentare, din păcate 
mal mulfi.

Ne revedem cu dr, Drafta

toi

Ne revedem cu dr. Drafta în 
Capitală, chiar la locul său de 
muncă Dispensarul policlinic 
„Cristian Tell- aparținător de 
Spitalul „Grivița-. După ultimul 
consult, avînd un drum comun 
spre casă. îl Invităm să ne înso
țească in autoturism. Ne refuza 
cu delicatele: „Pe distante scur- 
te, prefer mersul pe jos. O sta
fie, două de tramvai, autobuz Șt 
chiar de metrou reprezintă o 
compensație foarte utilă pentru 
organism, o reechilibrare a pro
ceselor de excitație și de inhi- 
bitie de pe scoarța ceTeb™* l * *.ă-.Sin 
aur, cu condiția să constituie o 
preocupare, o con

platformă : 1. Oprea 281,85 p, 2. 
Bistriceanu 264,45 p, 3. Dinu 
255,25 p. Fete cat. a III-a, tram
bulină lm: 1. Clara ciocan 
(S.C. Bacău) 371,25 p, 2. Mihaela 
Coman (S.C. Bacău) 337,25 p, 3. 
Andreea Nicolcea (Voința Bucu
rești) 297,15 p ; trambulină 3 m :
1. Ciocan 293,50 p, 2. Coman
273,7o p, 3. Ana-Maria Munteanu 
(CSȘ Sibiu) 249,35 p ; platformă:
1. Coman 227,55 p, 2. Ciocan
225.50 p, 3. Magdalena Joița 
(Triumf) 200 p. Fete cat. a IV-a, 
trambulină 1 m : 1. Mihaela Gur- 
lui (S.C. Bacău) 287,65 p, 2. Oa- 
na Dinu (Triumf) 286,70 p, 3. 
Florentina Popa (Crișul) 253,60 p; 
trambulină S m : 1. Dinu 205,05 
p, 2. Gurlui 194,55 p, 3. Adela 
Găvozdea (CSȘ Sibiu) 189,95 p 1 
platformă : 1. Popa 202,10 p, 2. 
Gurlui 194,80 p, 3. Găvozdea 
185,05 p. Campioane absolute (în 
ordinea categoriilor) : Anca ud- 
vescu, Anișoara Oprea, Clara 
Ciocan, Mihaela Gurlui. Băieți 
cat. I, trambulină 1 m : 1. c. 
Ganea (Triumf) 345,80 p, 2. D. 
Neagu (Lie. ind. 37 București)
340.50 p, 3. M. Șucher (Triumf)
299,94 p ; trambulină 3 m : 1.
Neagu 321,10 p, 2. Șucher 310,15 
p, 3. Ganea 309,95 p ; platformă: 
1. Ganea 334,90 p, 2. Neagu 311,70 
p, 3. Șucher 292,40 p. Băieți cat. 
a n-a, trambulină 1 m : 1. G. 
Cherecheș (S.C. Bacău) 395 p, 2. 
R. Udvescu (CSM Sibiu) 324,40 p,
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nu (antrenoare la lotul națio
nal de patinaj artistic), Ale
xandru Bărbălău, Gheorghe 
Tăbăcaru — a constatat că 
suprafața este aptă pentru 
pretențiile MARI ale MICILOR 
patinatori. Apoi șeful comple
xului a vorbit la... microfon : 
„Se poate intra pe patinoar !“ 
Tabloul de pe luciul gheții, 
în mai puțin de cinci minute, 
era impresionant : Ioana (de 
5 ani) și Raluca Dimoftache 
(10), Andra-Mihaela Dumitraș- 
cu, Andreea și Paul Miloșescu 
— dar nu numai ei — patinau 
ca adevărați performeri.

Nu încape nici o îndoială că, 
la sfîrșitul celor două ore ale 
programului de duminică di
mineață, „ochii specialiștilor" 
au descoperit cîteva talente. 
Dar, răbdare ! Vacanța abia a 
început : se poate patina zil
nic, de la 10 la 12. plus în 

(antrenor : Marian Strugaru), 
care, față de campionatul tre
cut, nu a mai beneficiat de 
aportul a patru jucătoare de 
bază (Estela Tomescu. retrasă 
din activitatea competițională, 
Rodica Jugănaru, care dorește 
să se transfere, Svetlana Si- 
mion și Ioana Cocîrlan, stu
dente și jucătoare la Universi
tatea Cluj-Napoca). în aceste 
condiții au fost promovate ju
cătoare tinere (unele chiar ju
nioare), al căror aport a fost 
deocamdată insuficient de con
sistent. Avem convingerea insă 
că tehnicienii echipei (alături 
de M. Strugaru se află antre- 
noarele Rodica Ungureanu și 
Georgeta Onisîc) vor putea 
ridica noile promovate la va
loarea corespunzătoare unei e- 
chipe care se află, de regulă, 
printre fruntașele baschetului 
nostru feminin. Acest fenomen 
se petrece la Olimpia București 
(antrenor : Constantin Paras- 
chivescu), unde jucătoare ti
nere, pînă nu de ‘ mult „abo
nate" la banca rezervelor, de
vin din zi în zi mai utile e- 
chipei, despre care se poate 
spune că se află într-o peri
oadă de întinerire și revigo
rare (ceea ce, de fapt, trebuia 
să se petreacă mai de mult). 
Meritorie comportarea forma
ției Comerțul C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe (antrenor : Adalbert Vanc- 
sa), care, printr-o pregătire a- 
decvată, a fost capabilă să în
treacă echipe mai bine cotate 
valoric și, oricum, mai expe
rimentate. O precizare : Co
merțul Sf. Gheorghe a pro
movat în „A“ în primăvara a- 
cestui an.

Celelalte cinci formații al
cătuiesc un „lot" de... candidate 
la retrogradare, a căror soartă 
va fi hotărîtă de seriozitatea 
cu care se vor pregăti pînă la 
reluarea campionatului și de 
modul în care vor aborda re
turul și turneul final penlru

blî nervos, agitat. Apropo de 
mișcare, foarte utile sînt și a- 
lergările la cros, efectuate, la 
început, de 2—3 ori pe săptămlnă, 
apoi zilnic, cite 20 de minute, in
tr-un ritm care să asigure o 
respirație corespunzătoare".

Cu alte cuvinte, dr. Drafta 
condiționează reușita și eficiența 
deprinderii de mișcare, pentru 
sănătate, pentru prelungirea du
ratei de viață de înlăturarea u- 
nor obișnuințe greșite, dăunătoa- 
toare. A amintit de fumat („cu 
atîtea neajunsuri, care debutează 
de la o banală stare de discon
fort respirator la complicații din
tre cele mai grave — cardiopatie 
ischemică, bronșită cronică, en- 
fizem pulmonar și cancer cu 
proporțiile sale alarmante"), dar 
a acuzat și consumul de alcool 
(„chiar în cantități neglijabile 
nu aduce nici un folos organis
mului ; doar aparent este un 
mijloc de încălzire, în zilele ge
roase de iarnă. Cortegiul compli
cațiilor ce derivă din consumarea 
alcoolului merge de la simpla 
gastrlte și ulcere, la hepatită cro
nică și ciroză hepatică").

Așadar, o invitație la mișcare, 
cu precădere în aer liber, care 
poate și trebuie să devină o de
prindere de viață, în beneficiul 
sănătății, al sporirii capacității 
de muncă. O invitație lesne de 
urmat. Cu două condiții : să fii 
convins de utilitatea el și. mal 
ales, să dai dovadă de multă vo
ință „Voința fiind — cum face 
sublinierea dr. Drafta — una din 
calitățile de bază ale ființei u- 
mane...",

Tiberiu STAMA

după-amiezele de joi (16—18), 
simbătă (14—16) și duminică 
(15—17). Patinoarul vă stă la 
dispoziție, dragi copii. Mai 
mult, se organizează și cursuri 
de învățare și perfecționare . 
luni, miercuri, vineri de la 13 
la 14,30, precum și luni, joi 
(18—19,30) și duminică (13— 
14,30).

A impresionat, în schimb, cu 
totul neplăcut, un gest al, cî- 
torva huligani : cu zece minu
te înainte de încheierea pro
gramului, ei au luat o sfoară 
lungă cît lățimea patinoarului, 
începînd să alerge cu ea ridi
cată pînă la' jumătatea corpu
lui. Și, absolut tot ceea ce au 
întîlnit în cale (evident, copii) 
ă fost, pur și simplu, aruncat 
pe gheață 1 ? Ceea ce, sperăm, 
nu se va întimpla și în con
tinuare...

Ion GAVRILESCU

locurile 7—12. Oricum patru 
dintre ele (Metalul I.M.P.S. 
Salonta Crișul, Comerțul Tîr- 
gu Mureș. Rapid C.S.Ș. 5 Bucu
rești și Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare) au deziluzionat, doar 
recenta promovată — Gaz Me
tan C.S.Ș. Mediaș — avînd 
prestații remarcabile, _ ținînd 
seama de vîrsta fragedă a ju
cătoarelor, majoritatea junioare.

Oumitru STANCULESCU

C.S.Ș. TRIUMF
(Urmare din vaa. 1)

PBIMIJ! CONCURS
Al SEZONULUI LA BIATLON

Pe Pîrtia de pe Valea Rîșnoa- 
vei, de lingă Predeal, s-a desfă
șurat primul concurs de biatlon 
al sezonului, dotat cu „Cupa 
A.S.A. Brașov". De notat că pe 
pîrtiile de concurs și-au făcut 
apariția garnitura de biatlonlste, 
marea lor majoritate provenind 
dintre schloarele fondiste cunos
cute. Iată rezultatele Înregistrate, 
masculin, seniori, 15 km : Les- 
tyen (ASA) 50:05 (1 min. pen.),
2. M. Radulescu (ASA) 50:26 (2),
3. D. Mazilii (ASA) 51:11 (2), 4.
S. Țeposu (Dinamo Brașov) 
53:19 (3). 5. N. șerban (ASA)
53:36 (7). 6. V. Gheorghe (ASA) 
54:29 (7) ; juniori, 12 km : 1. B. 
Stancu (ASA) 40:29 (2), 2. S. Dia 
43:26 (5), 3. D. Dlaconescu (CSȘ 
Dinamo Rîșnov) 43:33 (4), 4. C. 
Frențiu (Dinamo Brașov) 44:26 
(5), 5. S. Ilie (Centrul Olimpic 
ASA CSS Bistrița) 45:28 (4), 6. 
F. Suică (ASA) 46:52 (5) ; femi
nin, 12 km : 1. Monica Jauca
(CSM Bistrița) 49:42 (10), 2. Da
niela Filimon (Tractorul Brașov) 
50(44 (11), 3. MHiaela Cîrstoi
(ASA Brașov) 52:18 (14), 4. Ilea
na Hanganu (ASA Brașov) 52:41 
(15), 5. Daniela Gtrbacea (ASA) 
52:59 (11).

TURNEU AMICAL
DE HANDBAL (f)

LA BRAȘOV
în organizarea asociației spor

tive Rulmentul din Brașov a a- 
vut loc un turneu amical feminin 
de handbal, la care au participat 
echipele Rapid București, Con
structorul Timișoara, Rulmentul 
și Rulmentul II. A fost o bună 
repetiție pentru faza a doua a 
unei competiții oficiale de tra
diție, „Cupa României4*, care se 
va desfășura în perioada 5—7 
ianuarie, anul viitor (în ceea ce 
le privește pe Rapid și Construc
torul, acestea s-au acomodat 
mai din timp cu sala din Brașov, 
ele făcînd parte din grupa care 
își va desfășura aici partidele).

în cele două zile de concurs 
spectatorii au asistat la dispute 
Interesante. Pe primul Ioc s-a 
situat Rulmentul Brașov (26—18 
cu itapid, 30—15 cu Constructo
rul și 26—25 cu Rulmentul H), 
urmată de Rulmentul Ii (25—23 
cu Rapid !), Rapid (21—17 cu 
Constructorul) și Constructorul 
(25—24 cu Rulmentul II). GOlge- 
teră : Irina Mureșan (Rulmen
tul) 24 de goluri înscrise. (Ca
rol GRUIA, coresp.).

HANDBALUL FEMININ ROMÂNESC
(Urmare din pao. D

tră, intre primii 3 portari ai 
acestei competiții, iar Elisabe- 
ta Roșu s-a dovedit utilă, de 
asemenea, cînd situația a cerut 
introducerea ei în poartă. Mai 
tînăra Magdalena Albert a ju
cat puțin, dar — sîntem si
guri — a învățat mult.

In atac, formația noastră 
s-a dovedit inegală — nu e 
numai părerea noastră — 
principalele cauze fiind : 
lipsa unei conducătoare de joc 
la nivelul cerințelor unei com
petiții puternice, a unui inter- 

stînga pe măsură și slabul 
randament al celor 3 pivoți : 
Cozma, Iovănescu, Lazăr ; de 
aici, emotivitatea crescută în 
partidele cu miză mare și par
tenere puternice, cu o bogată 
experiență. Dacă prima dintre

3. C. Găvozdea (CSS Sibiu) 309,40 
p ; trambulină 3 m : 1. Chere- 
cheș 420,75 p, 2. Udvescu 369,80 
p, 3. Găvozdea 33,40 p ; platfor
mă : 1. Cherecheș 348,50 p, 2. 
Udvescu 281,90 p, 3. G. Stănescu 
(Triumf) 249,25 p. Băieți cat. a 
rn-a, trambulină 1 m : 1. L. 
Sandu (Triumf) 247,10 p, C. Ho- 
tăranu (Progresul) 214,10 p, 3. M. 
Marinescu (Lie. 37) 211,30 p ; 
trambulină 3 m : 1. Sandu 258,85 
p, 2. Hotăranu 242,75 p, 3. Ma
rinescu 168,70 p ; platformă : 1. 
Hotăranu 223 p, 2. Sandu 219,85 
p, 3. Marinescu 120,15 p. Băieți 
cat. a IV-a, trambulină 1 m :
A. Gavriliu (S.C. Bacău) 276,35 p,
2. A. Cozma (S.C. Bacău) 241,50 
p, 3. D. Vasilescu (Triumf) 235,55 
p ; trambulină 3 m : 1. Gavriliu
214,70 P, 2. Cozma 193,45 p, 3.
B. Vitiuc (Triumf) 175,45 p ; 
platformă : 1. Gavriliu 210,40 p,
2. Vasilescu 180,90 p. 3. Cozma 
167,75 p.

Campioni absoluți : C. Ganea, 
G. Cherecheș, L. Sandu, A. Ga
vriliu ; echipe fete : 1. Triumf 
1085 p, 2. CSȘ Sibiu 788 p, 3. 
S.C. Bacău 720 p ; echipe băieți: 
1. Triumf 852 p, 2. S.C. Bacău 
581, p 3. CSS Sibiu 542 p ; cla
sament general : 1. CSȘ Triumf 
1937 p — cîștigătoare a „Cupei 
speranțelor", 2. CSȘ Sibiu 1330 p,
3. S.C. Bacău 1301 p, 4. CSM Si
biu 892 p, 5. Voința București 
803 p, 6. Progresul București 574 
p, 7. Crișul Oradea 539 p, 8. Lie. 
ind. 37 Buc. 408 p.

însemnări 0 PASIUNE
PENTRU SPI

Cînd am aflat că vom sta de 
vorbă cu omul care a demarat 
activitatea șahistă în Drobeta- 
Tr. Severin, plecînd aproape 
de la zero și ajungînd cu e- 
chipa în Divizia B, ne-am aș
teptat să întîlnim un bărbat 
cărunt, peste care a trecut un 
anumit număr de ani. Surpriza 
a fost mare I Paul Hedrcanu 
demonstrează că rezultatele nu 
așteaptă numărul anilor, dacă 
etapele de viață și de activi
tate sînț parcurse cu pasiune 
mistuitoare. Inginer construc
tor de nave și instalații de 
bord, șef al secției mecanică 
— tubulatură dc la Sevcrnav 
(într. Construcții Navale și 
Prelucrări la Cald), ing. He- 
dreanu este, în timpul liber, 
un mare iubitor al sportului, 
în planul activității șahiste — 
președintele secției de resort 
a C.S.M. și, în același timp, 
jucător, delegat, organizator, 
antrenor. Toate acestea, repe
tăm, în timpul liber.

Ne-a mărturisit că joacă șah 
din copilărie. Dar neexistînd 
o activitate șahistă organizată 
în orașul de origine, Alba Ju
lia, a practicat voleiul pînă 
la 30 de ani. O echipă formată 
din inițiativa lui. în timpul 
facultății — Universitatea Ga
lați — a cîștigat campionatul 
studențesc în 1974.

O dată cu repartiția, în 1976, 
la Șantierul Naval din Drobe- 
ta-Tr. Severin, a pus bazele 
unei echipe de volei ce parti
cipă, de trei ani în campiona
tul județean, jucînd și barajul 
pentru Divizia B. Ulterior a 
abandonat voleiul, din motive 
de sănătate, reîntoreîndu-se Ia 
prima pasiune. Si, iată, cîteva 
din reperele evoluției ulterioa
re : in 1984 legitimează în 
sportul minții eîțiva copiî și 
muncitori, după care începe 
organizarea unor competiții de
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ACTUALITATEA ȘAHI
• Asociația sportivă „Știință 

— Învăță mînt" din Giurgiu a 
organizat, în colaborare cu co
misia județeană de șah, un inte
resant concurs pentru copii șl 
juniori, Ia care au luat parte 
cei mai talentați elevi de la șco
lile și liceele din municipiu. 
Primii clasați au obținut dreptul 
de participare la semifinalele 
Campionatului Național de ju

niori
viitor, 
coresp

e o 
rea u 
școa' 
mai
I. Ini 
(direct

deficiențe a fost atenuată prin 
formulele de echipă stabilite 
de la caz la caz, de cei doi 
tehnicieni, cea de a doua a 
fost mai greu de stăpînit. A 
rezultat abaterea uneori de la 
tactica recomandată în urma 
îndelungilor studii pe video, în- 
ghesuirea atacurilor pe centru, 
oarecare lipsă de colaborare, 
de încredere în forțele proprii, 
și, mai presus de orice, pri
peala (generînd nesiguranță) 
in atac și îndeosebi pe con
traatac. Jucătoare cu expe
riență (Tîrcă — locul 10—11 
în topul golgeterilor, Cozma, 
Matei), dar șl mai tinere (An- 
toneanu, Drăgănescu, Duca, 
Doiciu, Lazăr, Luea) au irosit 
destule situații favorabile, In
clusiv de la 1 metri, au arun
cat slab sau imprecis la poar
tă, chiar singure cu portarul, 
au irosit pase, au făcut pași 
sau faulturi nu totdeauna ne
cesare. Nu multe, dar costisi
toare în meciuri pierdute la 
1—2 goluri. Au fost partide în 
care realizatoare cunoscute au 
înscris doar o dată sau de 
două ori (Tîrcă — cu Bulgaria 
și Cehoslovacia, Cozma — cu 
Cehoslovacia, Portugalia, Bul
garia și Polonia, Matei — cu 
Bulgaria). Iovănescu a înscris 
3 goluri în 5 partide, Drăgă
nescu 6 în 7, Duca 6 în 6...

Minusurile au ieșit mai 
pregnant în evidență în ulti
mele două meciuri și nemul
țumirea întregului colectiv, 
deci și a jucătoarelor, a fost 
cu atît mai mare, cu cît aces
tea erau decisive pentru pri
mul loc și, apoi, pentru cel 
de-al treilea. Un pic de con
centrare în plus, de ordonare

COMPETIȚIE PUGILISTICA
(Urmare din vaa. 1)
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La „ușoară", o finală inedită 
între campionul categoriei, Va- 
sile Morovan (lot), și Nedin Re- 
gep (Cimentul Medgidia). Mo- 
xovan a luat lupta prea ușor, a 
lovit destul de mult, dar i-a 
permis și adversamilui să atace 
în stilul său caracteristic, iar 
judecătorii l-au declarat învin-

gător i 
ceastă 
fi de î 
rovan.
te met 
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Cot).

Cîștig 
frumos 
dintre 
legatul 
ciu) an

intiln.it


I Divizionarele A la jumătatea întrecerii

Wb- 
XV.

„ activi- 
pă orele 
pe săp- 

; de ca- 
ajuns la 
pregăti- 

ăptămînii 
in punct 

șuilor, de 
maeștri, 12 

20 cu 
ii peste 60 
iți în pre- 
n argument 
ii î Viorel 

care a în- 
i azi catc- 
mponent al

Amenajarea 
Clubul Pa- 

lahului me- 
i există 
;ște atît 
, Cit și

un 
la 
la

ni

!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CU TOATE FORȚELE, SPRE UN
• Sincopele echipei ? in fața... propriilor suporteri I 
® Pe terenul advers, mult mai bine : 17 puncte (din 18 

posibile) și un singur gol primit

Pe 
de 

an-

»»NOU CICLU"

Ce altă dovadă mai 
dentă putem prezenta, 
vin{a reomogenizării

conclu- 
in pri- 
echipeî, 

într-o anume idee de joc, de
cît acest amănunt de ordin sta
tistic potrivit căruia, in pri
ma jumătate a întrecerii, cele 
45 de goluri ale „H“-lui din 
Ghencea au fost înscrise de... 
12 jucători. I-am pus la

2. STEAUA

soco-

D. Petrescu, Iovan, 
Hagi, Rotariu și 
împreună cu ei, ca 
vărată familie 
erau fericiți, după 
bine, Andone, Gh. 
Lupu, Sabău, Mateuț. Sincopa 
la care ne referim, de astă da
tă, nu-i greu de ghicit: ea s-a 
numit P.S.V. Eindhoven, una 
dintre cele mai puternice 
chipe de club europene, pe 
care, nimeni nu uită, Steaua a 
dominat-o 
priul teren,

17 14 1 2

Ungurcanu, 
Lăcătuș. Și 
într-o ade- 
„tricoloră" 

joc, la ca- 
Popescu,

e-

categoric pe pro- 
iar acasă la ea a

45.12 29

în campionatul primului eșalon

EXEMPLUL „BATRINILOR",
DEMN DE URMAT
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ir ing. He- 
stat la baza 
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Pentru prima oară după 
mult timp, Steaua își încheie 
cursa de toamnă cu un pașiv 
de 3 puncte față de lidera 
clasamentului. Și asta — tot 
o „premieră" a ei, în palma
resul ultimilor ani — ca ur
mare (cine ar fi crezut ?) a u- 
nor eșecuri suferite pe pro
priul teren. Fără să facă o 
tragedie din acest ușor și, cre
dem, trecător coborîș (ex
plicabil, poate, la sfirșitui u- 
nui ciclu de excepție și 
plan internațional), cei 
la Steaua — conducători,
trenori, jucători — regretă 
sincopele de comportament în
registrate la 10 septembrie 
(0—3 cu Dinamo) și 3 decem
brie (1—2 cu Univ. Craiova). 
Iar dacă atunci, în etapa cu 
nr. 3, dincolo de prestația fără 
cusur a dinamoviștilor bucu- 
reșteni (cu ciclul acumulărilor 
încheiat), Steaua și-a motivat 
insuccesul și prin întîrzie- 
rea (obiectivă) cu care și-a 
început pregătirile, acum, spre 
final de sezon, n-a putut in
voca decît neșansa la cele două 
gafe consecutive : ratarea
penalty-ului la scorul de 1—0 
și, apoi, primirea unui gol 
împotriva cursului jocului și 
a logicii fotbalului, dacă așa 
ceva

O 
lorii, 
însă ,,_____
compensație de ordin moral) 
pe terenurile partenerelor de 
întrecere, unde a reușit 3& a- 
dune 17 puncte din 18 posi
bile ; ca și anul trecut, în a- 
ceeașl perioadă de timp, cu 
corectivul că, de această dată, 
pe parcursul a 810 minute de

teren propriu : 12 (a pierdut cite 2 p la 
Craiova); puncte obținute in deplasare :

• Puncte realizate pe
Dinamo și Universitatea ...
17 (cite 2 p la F.C. Argeș, F.C. Farul, Petrolul. Corvinul, S.C. 
Bacău, F.C.M. Brașov, Sportul Studențesc și F.C. Olt ; 1 p la 
,,U“ Cluj-Napoca).

• Golgeterii echipei : Balint 14 goluri (2 din 11 m> ; D. Pe
trescu 6 ; I. Dumitrescu 5 ; Hagi 4 (1 din 11 m) ; Minea, Rota
riu (2 din 11 m) — cite 3 ; Ungureanu. Iovan, Lăcătuș — cite 2; 
Negrău, Grigoraș, I. Stan — cite 1 ; D. Popa (Petrolul) — 1 
autogol.
• Jucători folosiți : 17 — Lung, D. Petrescu, Iovan, ungurea

nu — cite 17 meciuri ; Mujnai, I. Dumitrescu, Lăcătuș, Balint 
— cîte 16 ; Rotariu, Hagi — cîte 15 ; Negrău 13 ; Minea, Bum- 
bescu — cîte 12 ; Grigoraș 8 ; L Stan 7 ; Artimon 2 ; Măstă- 
can 1.
• Cartonașe galbene : 12 (3 suspendări) — 9 jucători (cele

mai multe : Lăcătuș, Bumbescu, Minea — cite 2).
® Cartonașe roșii : Hagi (eț, a IH-a), I. Dumitrescu (et. a 

IV-a), Balint (et. a XV-a), Lăcătuș (et. a XVII-a).
• A beneficiat de 6 lovituri 

(Rotariu 2, Balint 2, 
ționată cu penalty.

Hagi), una
de Ia 11 m — 5 transformate 
ratată (Balint) ; nu a fost sanc-

există cu adevărat, 
măsură mai reală a va- 

Steaua a demonstrat-o 
(fericită și binevenită

jucătorii 
Dar și

teală, firește, și pe 
cu statut de rezerve, 
așa, fără aceștia din urmă, nu
mărul titularilor (9) autori 
de goluri este pe cit de im
presionant, pe atît de instruc
tiv. Pentru că ceea ce o par
ticularizează, în continuare, 
pe Steaua, în contextul fot
balului nostru, spiritul

la un moment dat,
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o COSTEA i

Balint caută golul cu insistență 

joc în deplasare, a primit 
doar un gol (în etapa a 2-a), 
la „U“ Cluj-Napoca. Invățind, 
la timp, din greșelile săvirși- 
te în start de sezon, Steaua 
nu s-a mai încumetat (cu 
precădere, în partidele susți
nute in deplasare) să „atace" 
mai înainte de a se ti 
gurat în ariergardă.

★
Beneficiind, tot timpul, 

defensivă — cum rezultă 
din fișa tehnică 
tori (din 5) disponibili, Lung, 
D. Petrescu, Iovan, " 
nu, nici nu i-a fost prea greu 
Stelei să acționeze cu un plus 
de rigoare în faza de apăra
re. Dar, în dorința de a rea
liza o echipă omogenă pe an
samblul ei, în stare să asigure 
blocul funcțional în atac ca 
și în apărare, antrenorii Ior- 
dăncscu și Dumitriu au tre
buit să înlocuiască, din mers, 
unele piese utile, bine fixate 
în angrenajul „ll“-liii cam
pion, cum au fost, la vremea 
respectivă, Stoica, Bălan și 
Pițurcă. Astfel stînd lucru
rile, au fost necesare Iscusin
ța și hărnicia dovedite de 
Mujnai, strădaniile depuse 
de Negrău, pentru ca cei 
„vechi" să-i asimileze și să în
chege, împreună, o nouă 
„formulă competitivă", ca
pabilă să se exprime cursiv, 
în ton cu o frumoasă și 
necurmată tradiție.

condus-o, 
pe tabela de scor, 
însă, de vreme ce, în 
Steaua n-a mai prins, ca în 
trecut, o primăvară europeană. 
A venit, însă, cum aminteam, 
ziua de 15 noiembrie — cu 8 
jucători ai lui Iordănescu și 
Dumitriu în cîmpul de joc, al 
calificării, un solid criteriu 
valoric pentru o echipă de 
club. Și care, cu toate aces
tea, în lunga perioadă de in- 
tersezon, 
in „U‘*-Ie 
nul dintre 
centrali și 
calitățile 
parcursul 
toria, Negrău își repune 
didatura), ca și în ceea ce 
vește relațiile de joc, 
moment dat, cum ar 
xemplu, 
lui plecat

Fiecare 
acelea cu 
manțe înalte, retușează 
inovează, în perioadele de în
trerupere. Steaua, sîntem 
convinși, o va face și ea, cu- 
noseîndu-i dorința de a reveni 
acolo unde a fost mai mereu, 
în ultimii ani, pe locuri frun
tașe ale ierarhiei europene.

suportă retușuri : 
de bază (pentru u- 
posturile de fundași 
în linia I, unde prin 

demonstrate 
meciului cu

suplinirea 
în atac, 
echipă, cu 
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înalte,

pe
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precădere 
la perfor- 

Și

asi-

în

de 4 Jucă- 
’ ' J.

Ungurea-

ofensiv care o animă, etapă 
de etapă, și care face, de e- 
xemplu, dintr-un fundaș (D. 
Petrescu) cel de al doilea gol- 
geter al ei, la sfirșitui sta
giunii de toamnă. Și cind, a- 
lături de purtătorul tricoului 
cu nr. 2, pe lista marcatorilor 
Stelei 
componenți ai apărării ime
diate (Iovan, Unguicanu), 
ca și numeroși mijlocași 
(Hagi, I. Dumitrescu, Rotariu, 
Minea, I. Stan), jocul ei gene
ros, pe atac, ne apare mai a- 
dînc conturat, mai viu colorat.

★
L-am lăsat la urmă pe Ba

lint, al cărui spectaculos salt 
(de la un singur gol, in toam
na lui ’88, la 14, acum) l-a a- 
dus în dubla postură de gol- 
geter al formației sale, ca și 
al întregii Divizii A, după 
prima jumătate a întrecerii. 
Era bine plasat, și cu tirul re
glat în competiția internă. 
Gavrilă Balint în momentul 
de vîrf și de satisfacții al 
fotbalului nostru — pe 1989 
—, atunci, la 15 noiembrie, 
cînd, înscriind două goluri în 
poarta danezului Schmeichel, 
a trăit una dintre cele mai 
frumoase zile ale vieții sale. 
Uitînd, pentru o clipă, de o 
altă sincopă, trecută în con
tul Stelei în perioada pe care 
o analizăm, el se bucura ală
turi de ceilalți colegi de e- 
chipă. părtași la succes, Lung,

Gheorghe NICOLAESCU

Turul campionatului Diviziei 
A, recent încheiat, oleră sufi
ciente motive de reflecții. Dacă 
într-un număr de săptămî- 
na trecută al ziarului nostru 
ne-am ocupat de „noul val", al 
acelor tineri, care s-au impus 
în sezonul de toamnă, impri- 
mînd competiției un tonus 
ridicat, astăzi ne vom ocupa 
de jucătorii care au atins 
(sau chiar depășit) granița ce
lor 30 de ani și care, prin ran
damentul lor constant bun, au 
contribuit substanțial la ri
dicarea nivelului de joc al e- 
chipelor lor de club și, impli
cit, al campionatului. Toți a- 
ceștia, grație experienței do- 
bîndite în decursul aniloi, me
diului conștiincios în care 
s-au integrat, procesului de 
instruire/ ca și vieții lor spor
tive exemplare, au constituit 
modelul ideal al adevăratului 
performer, model urmat de 
mai tinerii lor coechipieri. 
„Cine n-are bătrini, să-i cum
pere" — spune un vechi pro
verb, valabil, fără excepție, în 
orice domeniu de activitate, 
deci și în sport. Pentrj că 
toți acești jucători aflați le a 
doua tinerețe și-au cîștigat ti
tularizarea nu printr-un a- 
nume sentimentalism din par
tea antrenorilor, ci numai 
prin valoarea demonstrată, 
printr-o muncă asiduă. prin 
talent și dăruire.

Care ar fi jucătorii cei mai 
reprezentativi din grupul așa- 
zișilor veterani ? Vom înce
pe, am spune firesc, ev porta
rul Cavai, care în curînd va 
împlini vîrsta de 39 de ani. 
Un adevărat exemplu de 
longevitate sportivă, gata o- 
ricînd să intre în poarta e- 
chipei „U“ Cluj-Napoca. Așa 
a făcut-o și în a doua parte 
a sezonului de toamnă, cînd, 
după accidentarea lui Prunea, 
a îmbrăcat, din nou, cu suc
ces tricoul cu numărul 1. Și 
el a primit frumoase aprecieri 
din partea specialiștilor pen
tru modul în care a făcui 
față numeroaselor situații 
critice ivijp.

Fruntașa clasamentului, Di
namo, care și-a întinerit din 
mers lotul, mai are un sin
gur jucător în vîrstă de 30 de 
ani, Klein, care, prin compor
tarea lui constant bună, a 
contribuit substanțial la ob

ținerea poziției de lideră de 
toamnă a echipei pregătite de 
Mircea Lucescu. La Steaua, 
doi „veterani", Lung și Ungu- 
reanu, cu același număr de 
ani (33), ambii jucători de bază 
ai formației campioane. Mereu 
la înălțime, ei s-au situat cu 
regularitate printre eviden
tial- Iar datorită formei lor 
foarte bune au avut și satisfac
ția selecționării în lotul repre
zentativ. Infuzia de tinerețe a 
Universității Craiova, care a 
readus echipa din „Bănie" în 
grupul de elită al fotbalului 
nostru, mai are doar un singur 
„mohican", numit Boldici. 
Craioveanul, în pragul vîrstei 
de 33 de ani, a apărat, în mul
te din meciuri, cu brio, poarta 
echipei lui. Victoria iși are „cc- 
loana" vertebrală in trio-ul 
D. Ștefan, C. Solomon și Ccraș, 
toți de 30 de ani. Tit. .ari de 
drept, ei au contribuit decisiv, 
am putea afirma, la frumoasa 
ascensiune a echipei și în se
zonul de toamnă. Lista mai cu
prinde multe alte exemple de 
jucători aflați Ia a douo tine
rețe cu bun și foarte b>n 
randament la echipele lor 
de club : Dragnea, Butufei, 
Beldie, Balaur și Lala, la Fla
căra Morcni, M. Marian Ia 
Sportul Studențesc, Biszok și 
N. Mureșan la F. C. Bihor, M. 
Dumitru la F.C. Farul, Barbu 
la F.C.M. Brașov, M. Vasile, 
Dobrotă, Jurcă și Radu II la 
F.C. Inter, Burleanu și Tismă- 
naru la S.C. Bacău, Speriatu, 
Stancu și Ignat la F.C. Argeș, 
Neamțu și Biro I la „U“ Cluj- 
Napoca, Ioniță, I. Petcu și 
Nieșa la Corvinul, Moîse la 
„Poli" Timișoara, Negrilă, Mi- 
hăilă și I. Varga la Jiul, Li
liac, C. Ștefan șl Greaca Ia 
Petrolul.

Să salutăm deci frumoasa 
comportare a tuturor acestor 
jucători, care, ignorînd numă
rul anilor, și-au adus partea 
lor de contribuție la ridicarea 
cotei valorice a echipelor 
pe care le reprezintă. Ei toți 
rămîn un frumos exemplu, 
demn de urmat. Și avem con
vingerea că vor îmbrăca 
și în continuare — încă de 
multe ori — tricourile echipe
lor lor de club.

Gheorghe NERTEA

figurează încă doi 213 ECHIPE LA
O nouă ediție a tradiționalei 

competiții de mlnlfotbal „Cupa 
•peranțelor" se pregătește sâ ia 
startul. Intre 4 și 7 ianuarie, în 
13 localități ‘ “
faza 
unui 
213 I 
două 
toril 
vor alcătui „grupa ____ . ...
cei născuți după l august 1977 
„grupa mică". In ziua de 3 ia
nuarie, la ora 18, esțe prevăzută 
ședința tehnică. In cadrul căreia 
va fi stabilit programul meciu
rilor, se vor valida tabelele cu 
cei 11 jucători (vizate de 
C.J.E.F.S.), legitimațiile tip 
F.R.F. (eliberate de F.R.F. 
sau C.J.E.F.S.), cu viza medica
lă Ia zi și viza F.R.F. pe 1989, 
precum șl legitimațiile școlare 
(cu fotografie șl ștampilă). Fe
derația de specialitate atrage a- 
tentla că fără aceste documente 
echipele nu vor putea participa 
la competiție. Turneele finale 
vor avea loc între 12 șl 16 ia
nuarie.

Iată componența celor 13 zone: 
Alexandria : C.S.Ș. Alexandria, 

Sportul Studențesc București.
Dunărea zimnicea, C.S. Aripi
Pitești. Victoria București, Calcu
latorul București (ambele grupe). 
ROVA Roșiori, Chimia Tr. Mă-

se va desfășura 
de zonă eu participarea a 
număr record de echipe : 
întrecerea va avea loc pe 
categorii de vtrstă, Jucă- 

născuți după 1 august 1976 
- -- ■ mare”, Iar

STARTUL „CUPEI
gurele, Viscolii București, C.S.Ș. 
Giurgiu (grupa mare) ;

Călărași : C.S.Ș. 1 București 
Dunărea Călărași, F.C.M. Pro
gresul Brăila, Mecanică Fină 
București C.S.Ș. Electroaparataj 
București, S.N. Galați, Ancora 
Galați (ambele grupe), C.S.Ș. 
Călărași (grupa mare). Prahova 
Ploiești (grupa mică) :

Medgidia : F.C. Farul Constan
ța, C.S.S. Constanța, Ș.N. 
Constanța, C.S.S. Medgidia, 
C.S.Ș. Mangalia. Delta Tul- 
cea, Progresul București (ambele 
grupe). Olimpia Slobozia (grupa 
mare), Viitorul Buzău (grupa 
mică );

Plopeni : Metalul Plopeni, Pe
trolul Ploiești, C.S. Tîrgoviște. 
F.C. Argeș, C.S.Ș. Slatina, 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe, Dina
mo București, Gloria Buzău 
(ambele grupe) ;

Buhușl : S.C. Bacău. Textila 
Buhuși. C.S.Ș. Mun. Gh. Gheor- 
giu-Dej, Ceahlăul P. Neamț, C.S.S. 
Bacău, Unirea Focșani (ambele 
grupe) I.T.A. Celuloza P. Neamț, 
C.S.Ș. Olimpia P. Neamț, C.S. 
Botoșani, A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc (grupa mare), Relonul 
Săvlneștl. C.S.Ș. Tecuci (grupa 
mică) ;

Iași : Politehnica Iași, C.S.Ș. 
Suceava. C.S.M. Suceava. C.S.Ș. 
Fălticeni. Oțelul Galați, Gloria

perăm că a- 
ătoore îi va 
i Vasile Mo- 
îvins că toa
te luate în 
ia“ și „grea", 
iți ȘI aplau- 
nian (Dina-
Adumitroaie

,-au acordat 
premii, iar 

ijați de de- 
abriel Dan- 
puestațiile lui

Eon Damian (Călărași) și ale 
localnicilor Toma Matei, Valen
tin Găvan, Ibraim Suat, Con
stantin Grovu și Ion Voicu. Nu 
putem încheia, fără a remarca 
contribuția deosebită adusă la 
buna organizare a competiției 
de C.J.E.F.S. Constanța și clu
bul Farul, precum și de pasio
nați i boxului din comisia jude
țeană Dragoș Chilea, președin
te și Ion Șerban, vicepreșe
dinte.

Paul IOVAN

• ClȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 13 DECEM
BRIE 1989. cat, 2 : 1 variantă 
100% a 20.549 și 4 variante 25% a 
5137 lei, cat. 3 : 8,50 a 4835 lei, 
cat. 4 : 44,75 a 918 lei, cat. 5 : 
101,25 a 406 lei, cat. X : 120,50 a 
341 iei, cat. Z : 2427 a 100 lei. 
Report la categoria 1 : 227,741 Ici.

O „Capul de afiș" al acestei 
săptămîni 11 va constitui TRA
GEREA LOTO 2 de duminică. 
24 decembrie, aceasta fiind, de 
altfel, și ULTIMA TRAGERE A 
anului curent, atît In ceea

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ce privește acțiunile cu caracter 
aparte, cît și acțiunile obișnuite! 
Este, prin urmare, și ULTIMA 
OCAZIE a anului 1939 In care 
participant^ își pot valorifica 
șansele. Reamintim că la o 
TRAGERE LOTO 2 se extrag 
din urnă 12 numere (din 75), în 
cadrul a 3 extrageri ..legate” 
între ele, cu posibilitatea — uni
că, în felul său — de a se ob
ține cîștiguri și de către varian-

tele care întrunesc numai 2 nu
mere, din 4 extrase. Paleta de 
cîștiguri este, după cum se știe, 
deosebit de bogată și variată, 
cuprinzînd autoturisme Dacia 1300 
șl importante sume de bani, de 
valori fixe și variabile. Este de 
remarcat și un alt element de 
interes, anume taxa unică (de 
numai 10 lei), a biletelor de 
participare, care asigură accesul 
la toate extragerile și. implicit, 
la toate categoriile de cîștiguri. 
Ultima zi pentru procurarea bi
letelor cu numerele favorite este 
sîmbătă, 23 decembrie I

SPERANȚELOR"!
9

C.F.R. Galați. C.S.Ș. Botoșani, 
F.C. Maramureș Bala Mare (am
bele grupe), C.F.R. Pașcani 
(grupa mare) Constructorul lași 
(grupa mică) ;
Rm. Viicea : Chimia Rm. Vîl- 

cea, C.S.S. Rm. Vîlcea, C.S.S. 
Drăgășanl. Inter Sibiu. I.P.A. 
Sibiu, C.S.Ș. Mediaș, F.C. Olt, 
Gaz Metan Mediaș (ambele 
grupe) ;

Odorhei : Electromureș Tg.
Mureș, C.S.Ș. Tg. Mureș, 
F.C.M. Brașov, C.S.Ș. Sl- 
ghet, C.S.S. Odorhei (ambele 
grupe) A.S.A. Tg. Mureș C.S.Ș. 
Luduș, I.C.I.M. Brașov. C.S.Ș. 
Cluj-Napoca. C.S.Ș. Dej (grupa 
mare), C.S.Ș. Sf. Gheorghe 
(grupa mică) :

Deva : Mureșul Deva, Corvinul 
Hunedoara, Jiul Petroșani, Dacia 
Orăștje, C.S.Ș. Sebeș. Unirea 
Alba Iulla, Metalurgistul Cugir 
(ambele grupe). Viitorul C.U.G. 
Cluj-Napoca, Metalul Aitid (gru
pa mare), Automecanica Mediaș 
(grupa mică) :

Lugoj : Metalul Bocșa, Aurul 
Brad, C.S.Ș. Lugoj. C.S.M. Lugoj, 
Vulturii Lugoj. Universitatea 
Craiova, A.S. Drobeta Tr. Seve
rin. F.C.M. caracal (ambele 
grupe) 1

Timișoara : Politehnica Timi
șoara, U.M. Timișoara, C.F.R. 
Timișoara. C.S.Ș. Jimbolia, 
A.S.A. Progresul Timișoara. Mi
nerul Moldova Nouă, C.S.Ș. Cra
iova (ambele grupe). C.S.M. Re
șița (grupa mare) C.S.Ș. Reșița 
(grupa mică) :

Arad : U.T.A., C.S.Ș. Arad. Va
gonul Arad. Olimpia Satu Mare, 
C.S.Ș. Satu Mare, strungul Arad, 
Electronistul Cluj-Napoca (ambe
le grupe), C.F.R. Cluj-Napoca 
(grupa mare). Someșul Satu Ma
re (grupa mică) :

Zalău : Armătura Zalău, Me
canica Bistrița, Chimia Năsăud. 
Laminorul Beclean. Gloria Bis
trița, Industria Sîrmei C. Turzii 
(ambele grupe). C.S.Ș. Zalău, 
„U“ Cluj-Napoca (grupa mare), 
X>lc. ind. Salon ta (grupa mică).



VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

COMPETIȚIE DE BASCHET (f)

iN REPUBLICA
(Urmare din pag 1)

Intre t o v a r A ș n 1 
Nicolac Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și președintele Republicii Is
lamice Iran, Aii Akbar Has
hemi Rafsanjani, a avut loc, 
luni, 18 decembrie, o intitnire 
protocolară.

Intilnirea, premergătoare în
ceperii convorbirilor oficiale, 
S-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, 
stimă șl respect reciproc, ce 
caracterizează relațiile din
tre cele două țări și popoare.

(a Teheran au început luni, 
18 decembrie, convorbirile o- 
ficiale dintre președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Is
lamice Iran, Aii Akbar Ha
shemi Rafsanjani.

La convorbiri participă :
Din partea română — Ion 

Radu, viceprim-minislru al 
guvernului, Ion Stolan, minis
trul afacerilor externe, Constan
tin Mitea, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Ilie Cișu, ambasado
rul țării noastre la Teheran.

Din partea iraniană — Ma- 
soud Rughani Zanjani, vice
președinte al republicii și șef 
al Organizației Planului și Bu
getului, Mohammad Hadi Ne- 
zhad Hosseinian, ministrul in
dustriei grele. Aii Akbar Ve- 
layati, ministrul afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

Președintele Aii Akbar Has
hemi Rafsanjani a salutat cu 
multă căldură vizita oficială de 
prietenie pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu o efectuea
ză in Republica Islamică Iran, 
subliniind că aceasta consti
tuie o elocventă mărturie a 
bunelor relații de colaborare 
care s-au statornicit și se dez
voltă între cele două țări și 
popoare.

Tovarășul Nicolac Ceaușescu 
a mulțumit pentru invitația de 
a vizita Iranul, pentru calda 
ospitalitate de care s-a bucurat 
încă de Ia sosire, evidențiind 
că vede în aceasta o expresie 
a sentimentelor pe care și le 
nutresc reciproc popoarele ce
lor două țări. In același timp, 
prcșed’nlele Nicolae Ceaușescu 
a exprimat încrederea că noul 
dialog la nivel inalt, convor
birile care vor avea loc cu 
acest prilej, înțelegerile la care 
se va ajunge vor contribui la 
întărirea pe mai departe a 
conlucrării româno-iraniene pe 
plan bilateral și în sfera vieții 
internaționale.

Cu această convingere, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Aii Akbar nas- 
hemi Rafsanjani au avut un 
larg schimb de păreri privind 
stadiul și perspectivele rela
țiilor dintre România și Iran, 
precum și în legătură cu as
pecte actuale ale vieții politice 
mondiale.

ISLAMICĂ IRAN
In timpul convorbirii au 

fost relevate bunele raporturi 
româno-iraniene, care se dez
voltă continuu, pe baza prin
cipiilor deplinei egalități tn 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburi
le interne și avantajului reci
proc.

Fornindu-se de la potenția
lul economic actual al Româ
niei și Iranului, de la expe
riența acumulată in realizarea 
în comun a unor obiective in
dustriale, s-a apreciat că sini 
posibilități pentru extinderea 
și diversificarea în continua
re a colaborării economice, în
deosebi a cooperării în pro
ducție, in domeniile petrolu
lui, petrochimiei, construc
ției de mașini, agriculturii și 
în alte domenii de interes co
mun.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Aii Akbar Ha
shemi Rafsanjani au hotărit ea 
membrii Comisiei mixte guver
namentale, care iși desfășoară 
în aceste zile lucrările la Te
heran, să continue să exami
neze. . în timpul vizitei, posi
bilitățile existente pentru in
tensificarea colaborării eco
nomice bilaterale, potrivit ce
lor convenite.

S-a exprimat convingerea că 
dezvoltarea și mai puternică a 
relațiilor dintre România șl 
Iran pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific și în alte 
sfere de activitate este in fo
losul și spre binele ambelor 
țări și popoare, al dezvoltării 
lor economico-sociale indepen
dente, al cauzei generale a 
progresului și păcii în lume.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie și înțelegere reciproca

*

In onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România a 
fost oferit, luni, un dineu ofi
cial de către președintele Re
publicii Islamice Iran, Aii 
Akbar Hashemi Rafsanjani.

La dineu au participat to
varășii Ion Radu, viceprim- 
ministru al guvernului. Ion 
Stoian. ministrul afacerilor ex
terne, celelalte persoane oficia
le care îl însoțesc pe șeful sta
tului român în vizita pe care 
o întreprinde in Republica Is
lamică Iran.

Au luat parte Hassan Ilabibi 
prim-vicepreședinte, Masoud 
Rughani Zanjani. vicepre
ședinte al republicii, Aii Akbar 
Velayati. ministrul afacerilor 
externe, Mohammad Hadi 
Nezhad Hosseinian, ministrul 
industriei grele, alte persoane 
oficiale iraniene.

Au fost intonate Imnurile de 
Stat ale celor două țări.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Aii Akbar Hashemi 
Rafsanjani au rostit cuvîntări, 
care au fost urmărite cu viu 
interes și subliniate cu aplauze.

8

1

Rezultatele 'înregistrate în 
grupele sferturilor- de finală 
ale competiției internaționale 
feminine de baschet „Cupa Li
liana Ronchetti": Saturnia Vi- 
terbe • — Spojnia Gdansk 74— 
66; BC Tintoretto (Spania) — 
Aida Tuzla 73—76; Gemeaz 
Milano — Slavia Bystrica (Ce
hoslovacia) 74—70; Gorizont 
Minsk — Levski Spartak Sofia 
86—61; Italmeco Bari — Delta 
Liubliana 47—78; BC Parma — 
Racing Paris 89—84; Elektrosila 
Leningrad — DC Canarias 
(Spania) 78—74.

i

8

I
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ANCHETĂ

DE STinșiI DE AN
TOKIO, 18 (Agerpres). Cam

pioana mondială de patinaj ar
tistic, Midori Ito, a fost alea
să drept cea mai bună spor
tivă din Japonia în anul 1989. 
în vîrstă de 20 dc ani, studen
tă la Universitatea din Na
goya, Midori Ito este prima 
patinatoare din Asia care a 
reușit să intre în posesia ti
tlului suprem.

PE LOCRAMAS„CUPA DAVIS" A
O nouă ediție a „Cupei Da

vis" s-a încheiat. Una a că
rei finală nu stîrnește prea 
multe comentarii, lucrurile pe- 
treeîndu-se întocmai previ
ziunilor : echipa R. F. Ger
mania a întrecut, ea și acum 
un an, pe cca a Suediei. Și 
chiar dacă rezultatul final in
dică o „luptă" strinsă (3—2, în 
ultimul meci Ștefan Edberg 
dispunînd de Carl-Uwe Steeb 
cu 6—2, 0—4), întîlnlrea a
fost, în fapt, la discreția gaz
delor, balanța înclinîndu-se, 
pe deplin meritat, în favoarea 
lor cu mult înainte de ultima 
minge, din cea din urmă zi de 
întrecere.

Și cind facem această afir
mație avem în vedere forța 
echipei învingătoare în 
neral, șl în special a liderului 
acesteia, Boris Becker, au
torul a două puncte și jumă-

DESPRE O
Alimentată și de recentul Turneu al campio

nilor, discuția care se face în tenis in jurul 
noilor rachete, mal exact spus în jurul puterii 
lor în creștere (pe baza unor tehnologii și ma
teriale tot mai sofisticate), devine pe zi ce 
trece tot mai aprinsă. Problema-cheie ar fi. 
după majoritatea tehnicienilor, limitarea rolu
lui serviciului, a punerii mingii în Joc, rol 
de-a dreptul decisiv în condițiile actuale, dar 
și ...regretat, pentru că el adumbrește din fru
musețea tenisului, rezumîndu-1 uneori la un 
schimb de „bombe", către care au acces, logic, 
jucătorii cei mai puternici, dar și, mai puțin 
logic, posesori ai unor rachete „omnipotente".

tn această idee, tocmai pentru a mal diminua 
din caracterul hotărîtor al serviciului, s-a pro
nunțat chiar și președintele federației Interna
ționale (F.I.L.T.), francezul Philippe Cha-Mcr, 
numai că varianta sugerată de el, o singură 
minge de serviciu în loc de două, n-a întrunit 
adeziunea jucătorilor, care s-au arătat mal de
grabă sceptici (Lendl. Noah, Edberg) în pri
vința aplicării el, avertizînd că, asemenea unui 
bumerang, ea ar putea să se răsfrîngă negativ 
tocmai asupra calității și spectacolului jocului. 
Mal interesantă pare, șl nu-1 numai opinia 
noastră, propunerea înaintată, deunăzi, de John 
McEnroe, una pe care au îmbrățlșat-o, chiar cu 
entuziasm, cîțiva campioni. între care Wilander 
și Chang. „Noile rachete din material sinte- 

!-a declarat McEnroe lui Alain Glrnudo

gc-

tate, (din cele trei necesare). 
Forța sa in plan tehnic (a 
servit și a rcturnat ca o ade
vărată mașină, puternic, pla
sat și exact, creîndu-și, astfel, 
chiar din start, 
față de adversari 
uluitor de repede), 
nico-tactic („punct 
lovit"), în plan fizic (a jucat 
trei meciuri, și, în sfîrșit, dar 
nu în cele din urmă, în plan 
psihic. Adică, punctul de 
unde încep să se diferenție
ze marii jucători de... pluton. 
Valoare și măiestrie, stăpîni- 
re de sine, decizie și modestie, 
toate bazate pe o pregătire fără 
cusur au dus, iată, 
impresionant al lui 
această finală ; un 
va fi desemnat, în 
tenismanul nr. 1

PROPUNERE

superioritate 
și punctind 
în plan teh- 
ochit, punct

la un joc 
Beckcr în 
Becker ce 
mod cert, 
al anului,

Doina STANESCU
\

de la .,Le Monde", au tulburat tenisul, sepa- 
rindu-1 parcă de puterea care poate fl angajată 
la serviciu. Momentan, e greu să nc întoarcem, 
dar trebuie întreprins ceva, pînă nu va fi prea 
tîrzlu. Consider că, pentru a mărgini efectele 
acestei capacități de angajament, soluția Ideală 
ar fl apropierea liniei de primire a serviciului 
de fileu cu o sută de Inches". Cum un inch e 
egal cu 2,54 cm, reiese 
practic, reducerea 
serviciului cam cu 
sîndu-se la 6,40 m 
aici decurgînd. Pe 
gîării „tirului" și, pe ue mui, uuvw,--,„„ 
precauție) a vitezei de punere în joc a mingii, 
și implicit, a numărului de ași.

Salutată de unii, criticată de alții, primii fiind 
însă zdrobitor mal numeroși, propunerea iul 
McEnroe nu se va limita, cum gîndea Chatrior 
despre a sa, la turneele Marelui Șlem, ci va 
fi, firește, una care (modificînd terenul de joc) 
va face imposibil orice alt tenis l înainte de 
a se lua o decizie, dacă se va lua. să notăm 
că mai mulțl organizatori de turnee s-au arătat 
dispuși să experimenteze propunerea i.il „Mac", 
ba Încă imediat. Numai că, fără avizul F.I.L.T., 
totul ar fl (cel puțin deocamdată) împotriva 
regulamentului... Să mal vedem.

Ovidiu IOANIȚOAIA

____ că McEnroe vizează, 
suprafeței de recepționare a 
o treime (linia acesteia tra
de fileu), cu consecințele de 
de-o parte, necesitatea re- 

pe de alta, micșorarea (din

8

PREGĂTIRI PENTRU C.M. în prima partidă cu Italia, pro
gramată la 9 iunie.

8
ECHIPELE Braziliei și 

landei vor susține, la 20 decem
brie, un meci amical la Rotter
dam, cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de la înființarea Federa
ției olandeze de fotbal. In vede
rea acestei întîlniri, antrenorul 
reprezentativei braziliene, Sebas- 
tiao Lazaroni, a selecționat un 
lot de 16 jucători, din care fac 
parte, printre alții, Taffarel, 
■Torginho, Branco, Aldair, Mozer, 
Valdo, Alemao, Muller. Careca|____ ________ _____—■ -

8 și Rom ario.
8 „TESTUL" echipei Spaniei (ca-
8 llflcată pentru turneul final al
8 C.M.) în partida cu Elveția nu
8 a dat prea mare satisfacție se-
8 lecțlonerulul Luis Suarez. In prl-

CAMPIONATE

PE SCURT • PE
AUTOMOBILISM ft Ediția vi

itoare a C.M. de raliuri va de
buta la 19 ianuarie, cu tradițio
nala cursă de la Monte Carlo, 
în programul campionatului mai 
figurază alte nouă probe, printre 
care raliurile Portugaliei (6—11 
martie), Safari (12—16 aprilie), 
Acropole (2—7 iunie) și Austra
liei (13—17 septembrie).

BOX ft La Ciudad de Mexico, 
mexicanul Julio Cesar Chavez 
șx-a păstrat titlul mondial al cat. 
superușoară (W.B.C.), învingîn- 
du-1 prin k.o. în rundul al 3-lea 
pe argentinianul Alberto Cortes 
ft La Cesena, italianul Frances
co Damiani a reintrat în posesia 
titlului de campion mondial al 
cat. grea (într-o versiune nouă, 
cea a Organizației Mondiale a 
Boxului — W.B.O.), învingîndu-1 
prin k.o. tehnic în repriza se
cundă pe argentinianul Daniel 
Eduardo Netto. ft Secretarul A- 
sociației Internationale a Boxu
lui Amator (AIBA). Karl-Heinz 
Wehr, a anunțat că toate cele 56 
de controale antidoping efec
tuate la C.M. de la Moscova 
s-au soldat cu rezultate nega
tive.

HANDBAL ft Clasament final 
în turneul masculin de la Viena: 
1. Danemarca 5 p, 2. Austria 5 p. 
3, Olanda 2 p. 4. Italia 0 p.

HOCHEI PE IARBA ft La 
Ilong Kong, turneu feminin : 
R.P. Chineză — Japonia 2—0 
(2—0).
RUGBY ft în continuarea tur-

SCURT • PE SCURT
neulul pe care îl întreprinde în 
Anglia, echipa U.R.S.S. a întil- 
nit, la Storbrldge, selecționata 
universitară a Angliei. Rugbyștil 
englezi au obținut victoria cu 
scorul de 16—15 (4—15 !).

ȘAH * Ultima rundă la Palma 
de Mallorca : Gurevlci — Ghel- 
fand 0.5—0,5 : Kamskl — Todor- 
cevlcl 1—0 ; Miles — Romani- 
sin 1—0. Clasament final : Boris 
Ghelfand (U.R.S.S.) 7,5 p (din 9 
posibile). Miles și Kamskl cîte 
7 p, Makarlcev, King, M. Gure- 
vici, Arnasson, Malanluk, Dreev 
Velimlrovlcl, Anand. MIloș. Ba- 
lfjiv cîte 6,5 p.

tenis • La Inglewood (Cali
fornia) în meci demonstrativ fe
minin : Steffi Graf (R.F.G.) -
Zina Garrison (S.U.A.) 6—3. 7—6

VOLEI • La Gera (R.D.G.). 
turneu feminin : Cuba — Unga
ria 3—0 (10, 12, 7) ; R.D.G. — 
R.F.G 3-0 (11. 3. 8).

lecțlonerulul Luis Suarez. In pri
mul rînd, pentru că terenul sta
dionului „Rodriguez Lopez“ din 
Tenerife a fost complet desfun
dat, în urma ploilor torențiale, 
așa că jocul tehnic al gazdelor 
nu a putut fi etalat. Au cîști
gat spaniolii cu 2—1. Michel a 
deschis scorul (în min. 44) în 
urma unui penalty, acordat cu 
ușurință de italianul Lo Bello. 
Apoi, Knupp a egalat (min. 49), 
iar Felipe (din formația Tene
rife), debutant în reprezentativă, 

' . Iată lotul rulat de 
_____ Zubizaretta — Chendo, 

8 Andrinua, Sanchls, Jimenez, Mi- 
----- „ . ” f 

8 Manolo, Butragueno, Felipe, To- 
8 mas, L. Manuel, Ferreira. Să 
8 mai notăm că din min. 70, an- 
8 trenorul elvețienilor, Ulii Stie- 
g like, a primit „cartonașul roșu" 
8 pentru insulte aduse arbitrului.

fiind nevoit să urmărească me
ciul din tribună...

PRIMUL meci de pregătire în 
vederea turneului final al C.M. 
pe care-1 va susține reprezen
tativa Austriei va fi cel cu 
Spania, la 28 martie, în depla- 

dintre selecționabilli

l

me;, aeu 
a egalat.
spanioli :
Andrinua, aaunma,
chel, Milla, Vilaroya, M. Vasquez, 

8 n,rtr,onpnn Feline. To-

• PARTIZAN Belgrad, viitoa
rea adversară a echipei Dinamo 
București, a obținut a treia vic
torie consecutivă în campionatul 
Iugoslaviei și, după 19 etape, a 
trecut pe locul trei în clasament, 
cu 26 p, în frunte aflîndu-se 
Dinamo Zagreb, cu 27 p, și 
Steaua Roșie, cu 22 p (un joc 
mai puțin). Partizan a dispus în 
deplasare, cu 1—0, de Rijeka, 
Dinamo Zagreb a surclasat cu 
4—0 pe sloboda Tuzia, iar Steaua 
Roșie a întrecut cu 3—1 pe cam
pioana ultimei ediții, Vojvodina 
Novl Sad. Alte rezultate : Rad 
— Zeleznicear 1—0, Titograd — 
Hajduk Split 1—0, Subotica — 
Velez 2—1, Ljubljana^ — Skoplje 
3—0, Sarajevo — 
Banja Luka — Nls 
m).
• DUPA 

Gama a < 
Braziliei. In 
pe stadionul 
Paulo (75 ooo 
co da Gama 
a dispus cu

Skoplje 
Osijek 3—0, 
5—4 (după 11

Vasco da 
campionatul 
desfășurată

15 ani, 
cîștigat 

i finala 
L Pacamabu din Sao 

de spectatori) vas- 
din Rio de Janeiro 

__ i—0 de formația
F.C. Sao Paulo, prin golul mar
cat, cu capul, de Sorato (min. 
50).

• IN ETAPA a 23-a din Fran
ța, Bordeaux, lidera, a învins cu 
3—1 pe Lille, Marsilia a Întrecut 
cu 3—0 pe Nisa (în ultimele 10 
minute Papin a înscris două go
luri, ajungînd acum In fruntea 
clasamentului golgeterilor, cu 17 
puncte înscrise). Alte rezultate: 
Nantes — Toulouse 0—1, Lyon — 
Metz 0—0, Brest — Toulon 2—1, 
Monaco — Caen. 2—1. Cannes — 
Sochaux 1—1, Paris St. Germain
— St. Etienne 2—0. Auxerre — 
Montpellier 2—1. tn fruntea cla
samentului : Bordeaux 36 p. 
Marsilia 33 p, Sochaux și Mo
naco

IN 
tulul 
rulul ,__. .
trat în vacanță) : VIL Bochum
— Eintracht Frankfurt pe Main 
2—2, DUsseldorf — Dortmund
1— 1, Bayern Mlinchen — Karls
ruhe 4—1, VfB Stuttgart — S.V. 
Hamburg 3-0, F.C. Kaiserslau
tern — F.C. Koln 1—2, St. Pauli 
Hamburg — Mdnchengladbaen
2— 1, Werder Bremen — F.C. NU- 
rnberg 4—0, Bayern Uerdingen
— Waldhof Mannheim 0—2. Itl 
clasament : Bayern Mlinchen 29 
p ; Eintracht 28 p și Bayern 
Leverkusen 27 p (un meci mal 
puțin).

cu cîte 27 p.
ETAPA a 21-a a campiona- 
vest-german, a 4-a a retu- 
(după care echipele au in-
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sare. Doi ----- ----------.—
% austrieci, Zsak și Pfeffer, nu au 

drept de joc, în schimb ei pot 
s? evolua în turneul final . al C.M.,

UN NOU MECI PENTRU
Campionul mondial al grei

lor, Mike Tyson, își va pune în 
joc centura la 12 februarie, la 
Tokyo, cînd va întîlni pe com
patriotul său James „Buster" 
Douglas. Amintim că nego
cierile pentru organizarea ce
lui mai așteptat meci al mo-

TITLUL MONDIAL U BOL
mentului, opunînd lui Mike 
Tyson pe Evander Holyfield, 
au fost aminate, urmînd ca 
evenimentul să aibă Ioc toc
mai în luna noiembrie 1990. 
Inedit : meciul ar urma să 
aibă loc într-una din sălile 
O.N.U. de la New York !

Proba masculină de 10 km a 
concursului de la Obertilliach 
(R.F.G.), din cadrul „Cupei 
Mondiale", s-a încheiat cu 
victoria lui Birk Anders 
(R.D.G.) 25:22,8, urmat de Ser- 
ghei Tarasov (U.R.S.S.) 25:32,8 
și de norvegianul Erik Kval- 
foss (Norvegia) 25:36,8.

• PATINAJ VITEZA

Proba feminină dc coborîre 
de la Panorama (Canada), con- 
tind 
lă“, 
Kronberger (Austria), 
nometrată în 1:36,75. Pe 
rile următoare s-au 
Michaela Gerg (R.F.G.>_ 1:37,55 
și Karen 
1:37,96.

pentru „Cupa Mondia- 
a fost cîștigată de Petra 

cro- 
locu- 
siluat

Percy (Canada)

Proba feminină de 500 m din 
cadrul concursului de la Inzell 
(R.F.G.) a revenit sportivei 
vest-germane Monika Fries, 
cronometrată în 44,75. în pro
ba similară masculină, primul 
s-a clasat Uwe Streb (R.F.G.) 
38,59.

HOCHEI

doua aIn ziua a 
naiului turneu de la 
dotat cu premiul ziarului 
vestia", au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Ceho
slovacia — Suedia 0—0 ; R. F. 
Germania — Canada 2—2 
(0—0, 2—0, 0—2).
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