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Marți, 19 decembrie, cea 
de-a doua zi a vizitei oficiale 
de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, o efectuează 
Islamică Iran, 
președintelui Aii 
hemi Rafsanjani, 
și semnificative 
prieteniei româno-iraniene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat, in cursul dimineții, 
unități economice și cultu
rale din Teheran, care au pri
lejuit cunoașterea nemijlo
cită a rezultatelor eforturilor 
pe care poporul iranian le de
pune în vederea dezvoltă
rii cconomico-sociale a ță
rii.

La vizită au participat 
Radu, Ion Stoian, 
soane oficiale române, 
și Mohammad Hadi 
Ilosseinian, ministrul 
al industriei grele.

Vizita a început 
xul .Iran Khodro".

La sosire, t o v 
Nicolae Ceaușescu 
tîmpinat, cu deosebit respect, 
de directorul general Davood 
Mirkham, care a exprimat 
bucuria constructorilor de 
mașini iranieni de a avea ca 
oaspete pe șeful statului 
român.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
!-au fost prezentate, cu acest 
prilej, o serie de date privind 
dezvoltarea producției de au
tobuze, microbuze șl autotu
risme, preocupările existente 
pentru continua înnoire și 
modernizare a fabricației, in 
vederea satisfacerii cerințe
lor pieței interne și la 
export.

In cursul vizitării principa
lelor secții ale fabricii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat realizările obținute de 
muncitorii și specialiștii ira
nieni și a subliniat posibilită
țile existente pentru realiza
rea unor acțiuni de cooperare 
între România și Iran și in a- 
«est domeniu.

La plecare, tovarășul 
.icolae Ceaușescu a fost in- 
itat să semneze în Cartea de 

onoare a întreprinderii.
In continuare, a fost vizitat 

Muzeul de covoare al Iranului, 
care 
roase 
tind .__ _______ _ _____ ___
pînă in prezent șl constituie 
o bogată sursă 
pentru 
ponate 
centre 
șutului 
ceste! 
gul timpului, 
vărată artă.

Vizitînd 
tovarășul 
a avut cuvinte de apreciere la 
adresa măiestriei execuției 
eovoarelor și geniului crea
tor al poporului iranian.

La despărțire, gazdele au 
exprimat președintelui 
Nicolae Ceaușescu calde mul
țumiri pentru onoarea deo
sebită ce le-a fost făcută și 
l-au rugat să semneze în Car
tea de onoare a muzeului.

în Republica 
la invitata 
Akbar Has- 

a înscris noi 
momente ale

Ion 
alte per- 

precum 
Nezhad 
iranian

ta comple

ă ș u 1a r
a fost în-

reunește cele mai valo- 
modele de covoare da- 
din secolul al XVI-lea

de cercetare 
specialiști. Sute de ex- 
din cele mai renumite 
înfățișează tehnica țe- 

covoarelor, evoluția a- 
îndeleiniciri de-a lun- 

devenită o ade-

sălile muzeului, 
Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit, marți, 
19 decembrie, la Palatul Saa
dabad, reședința ce i-a fost 
rezervată pe timpul vizitei 
sale in Iran, pe Aii Akbar =5 
Velayatl, ministrul afacerilor^ 
externe al Republicii Islamice jS 
Iran. Js

In cadrul Întrevederii au 
fost discutate o serie de as- 
pecte ale dezvoltării colaboră- g: 
rii româno-iraniene pe arena g: 
internațională, precum și un g 
cere larg de probleme ale g 
vieții politice mondiale.

A fost subliniată necesita- 
tea intensificării eforturilor g: 
și acțiunilor în direcția solu- g 
ționării pe cale pașnică, prin g 
tratative, a stărilor de con- ig 
flict și încordare existente în 
diferite regiuni ale lumii. In J; 
acest context, s-a acordat o a- g 
tenție specială problemelor g 
privitoare Ia reglementarea ge- Ș? 
nerală și la realizarea unor a- 
corduri depline intre Iran și g 
Irak în vederea instaurării pă- g 
cii în această regiune, situa- g 
ției din Orientul Mijlociu, din g 
Afganistan și din 
giuni ale lumii, 
du-se necesitatea 
face totul pentru 
tuturor 
interesul popoarelor respec
tive, a! cauzei păcii și cola
borării internaționale.

Convorbirile au evidențiat 
faptul că în marea majorita
te a problemelor vieții inter
naționale actuale. România 
și Iranul au poziții comune 
sau apropiate, ceea ce creea
ză condiții pentru dezvoltarea 
și mai puternică a colaborării 
și conlucrării româno-iranie
ne pe arena internațională.

La primire a participat Ion 
Stoian, ministrul afacerilor 
externe.
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alte re- 
subliniin- 

de a se 
rezolvarea 

acestor probleme în 
popoarelor

★
Președintele Republicii Socia

lista România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
marți, la Palatul Saadabad din 
Teheran, pe Masoud Rughani 
Zanjani, vicepreședinte al Re
publicii și șef al Organizației 
Planului și Bugetului, președin
tele părții iraniene în Comisia 
mixtă româno-iraniană de 
cooperare economică, tehnică și 
de comerț. 0

$
$

In cursul întrevederii 
fost analizate posibilitățile e- 
xistente pentru dezvoltarea, în 
continuare, a colaborării ro
mâno-iraniene pe plan eco
nomic, tehnico-științifie și 
alte sfere de activitate, 
baze reciproc avantajoase, 
acest cadru, s-a apreciat 
potențialul economic actual 
României și Iranului 
condiții pentru extinderea și 
mai puternică a conlucrării bi
laterale, Îndeosebi a coope
rării in producție, precum și 
pentru creșterea și diversifi
carea schimburilor comerciale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat rolul important 
ee revine guvernelor din 
cele două țări, precum și 
Comisiei mixte de coopera
re economică, tehnică și

(Continuare in pag. a 4-a)
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Azi, etapă In Divizia A la volei (m)

ÎN CAPITALĂ, UN MECI ATRACTIV
DINAMO - UNIVERSITATEA C. F. R.

Majoritatea diviziona
relor A masculine de 
volei încheie sezonul in
tern 1989 astăzi, cînd se 
desfășoară etapa amî- 
nată, a 7-a, cu 5 parti
de în program (a șasea, 
Rapid București — 
C.S.M. Minaur Baia 
Mare, 2—3, desfășurîn- 
du-se în devans). Tu
rul campionatului va 
fi, însă, încheiat de 
două meciuri amînate 
din alte etape : Elcond 
Dinamo Zalău — Rapid 
și derbyul Steaua — 
Dinamo, programate vi
neri și, respectiv, sîm- 
bătă după-amiază. Din
tre cele 5 partide de as
tăzi, cel mai mare inte
res îl suscită, firește, 
confruntarea dintre o- 
cupantele locurilor 2 
și 3, în ediția trecută, 
Dinamo București și 
Universitatea C.F.R. Cra

iova (în sala Dinamo, 
ora 18), Celelalte in- 
tîlniri : Steaua — E- 
lectrotehnica Bistrița 
(sala Rapid, ora 17), 
Elcond Dinamo Zalău 
— Relonul Săvinești, 
Tractorul Brașov — 
C.S.M.U. Suceava și 
Viitorul Dinamo Ba
cău — Calculatorul Bucu
rești.

In clasament (Steaua, 
Dinamo șl Elcond avînd 
cite un med mal puțin, 
iar Minaur un med In 
plus) ; 1. Steaua 18 p
(27:1), 2. Universitatea
C.F.R. 18 p (26:13), 3. Mi
naur 18 p (23:18), 4. Di
namo 17 p (24:9), 5. Elec
trotehnica 15 p (18:18), 6. 
Calculatorul 15 p (17:18), 
7. Elcond Dlnamo 13 (14: 
16). 8. C.S.M.U. Suceava
13 p (15:23), 9. Relonul
13 p (15:25), 10. Tractorul 
13 p (11:23), 11. Rapid 12 p 
(13:25), 12. Viitorul U p 
(12:26).

Din etapa de duminică, o fază surprinsă 
de colaboratorul nostru Gabriel Miron, Ia 
meciul de la Brașov, dintre Tractorul și 

Rapid—

Ambițioși și harnici, dornici să se afirme

TINERII NOȘTRI RUGBYSTI, IN PLINĂ
J ■» 7

PREGĂTIRE A ANULUI INTERNATIONAL 1990
• Primul obiectiv : Campionatul European F.I.R.A.

Luna decembrie și primele 
două din anul următor mar
chează — doar teoretic — o e-

tul preparativelor pentrn «eu
ropene» ne-am întrebat.
Prof. Petrii Ianusevici, antre-

$

Secvență de la unul din antrenamentele lotului speranțelor rug- 
byulul nostru. Disputa pentru minge este aprigă, la fel ca fi ambi

ția tuturor de a păși cu dreptul in 1990—

tapă de odihnă, de refacere 
după sezonul competițional de 
toawiă. Pentru tinerii noștri 
rugbțrști (mai ales) perioada 
amintită echivalează cu o 
muncă asiduă de pregătire în 
vederea principalelor examene 
sportive internaționale din 
1990, cel mai apropiat fiind 
Campionatul European F.I.R.A. 
din Italia (9—15 aprilie). „To
tuși, nu-i prea devreme star-

norul principal al lotului spe
ranțelor rugbyului nostru, ne-a 
răspuns: «Nicidecum ! Sini

atitea de făcut. Avem de rezol
vat multe probleme dificile, 
incit cel mai înțelept lucru 
este să demarăm pe îndelete 
cu pregătirile, să găsim solu
țiile cele mai potrivite pen
tru ca «XV—le ce ne va re
prezenta in Italia să fie, real
mente, cel mai valoros, cel 
mal bine pregătit și mai capa
bil să se impună, priutr-o 
prestație de referință. Prin 
urmare...".

Prin urmare, chiar din pri
mele zile ale lui decembrie, 
rugbyștii juniori — aproape 
150 dintre el — s-au prezentat 
la o preselecție, la București, 
pe Stadionul Tineretului. Timp 
de patru zile, prof. Ianusevici, 
împreună cu un colectiv de 
colaboratori (V. Constantin, L 
Veriveș, O. Chihaia, C. Mitan, 
Șt. Popescu etc.), au luat în 
discuție fiecare „caz" în par
te. fiecare jucător, verifieîn- 
du-le calitățile și posibilitățile 
de exprimare, spiritul de res-

(Continuare în pag. a 4-a)

La Galați, în Divizia A de hochei

ÎNCEP ÎNTRECERILE PIIIMIIIIII TURNEU 1-1
In ultimul concurs de înot al anului, la Baia Mare

CUPA SPERANȚELOR Șl REALELE SALE... PROMISIUNI
Un frumos, de acum tradi

țional, concurs republican re
zervat tinerilor înotători este 
„Cupa Speranțelor". Cea mai 
recentă ediție s-a desfășurat, 
zilele trecute, în bazinul din 
Bala Mare, într-o organi
zare apreciată drept bună de 
reprezentanții federației, con
stituind un nou prilej de afir
mare pentru sportivii ce bat 
la poarta marii performanțe. 
Dintre aceștia, s-au impus
— prin victoria categorică ob
ținută în clasamentul general
— componenții grupării arge-
șene: 1. C.S.M.Ș. PITEȘTI
726 puncte, 2. Liceul 37 Bucu
rești 435 p, 3. C.S.Ș. Reșița 
451 p, 4. C.S.Ș. „Dobrogeanu- 
Gherea" — Petrolul Ploiești 
318 p, 5. C.S.M.Ș. Suceava 249 
p, 6. C.S.M.Ș. Baia Mare 247 p. 
Elevii harnicilor antrenori 
Gica și Petre Deac au termi
nat de 23 de ori învingători în 
curse individuale, obținînd,

• C.S.M.Ș. Pitești — pe primul loc în clasamentul 
general

in plus, cinci succese în șta
fete.

Răsfoind voluminosul set 
de rezultate, centralizate pe 
calculator de specialiști ai 
C.T.C.E. Baia Mare, reți
nem, mal intîi, recordurile 
consemnate. Astfel, bucu- 
reșteanca Claudia Stăncscu 
(C.S.Ș. 2, antrenor M. Costi- 
niu) a mai dat o probă a re
surselor sale în procedeul spa
te, încheind 100 m in 1:05,36, 
performanță de vîrf a catego
riei 13 ani. La rîndul ei, Pa
tricia Orășteanu, de la Di
namo — deci tot o bucu- 
reșteancă, revirimentul ti
nerilor din Capitală fiind In
contestabil (vezi și rezul
tatele reprezentanților Liceu
lui 37) — a terminat prima în 
riad dispute, eleva foste!

multiple campioane Carmen 
Bunaciu înotînd 200 m flu
ture în 2:18,69, de asemenea 
record al categoriei amintite. 
Cu un timp superior tuturor 
realizărilor precedente a fost 
creditat și foarte tînărul — 11 
ani — loan Gherghel (C.S.M.Ș. 
Baia Mare ; antrenor F. Ia- 
cob), la 800 m liber, cu 9:36,82. 
Dacă acesta a urcat în șase 
rînduri pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului, fratele 
său, Adrian Gherghel (an
trenat de Geta Bachner), a 
reușit, la categoria imediat ur
mătoare, să-l... imite, cam la 
aceleași probe.

Pe tabelul învingătorilor 
au mai apărut, la categoria 13

(Continuare ta pag. 2—3)

Disputa echipelor din prima 
grupă valorică a Diviziei A 
la hochei pe gheață a trecut 
de prima ei parte, cea cu des
fășurare sistem-divizie (duble 
partide săptămînale). Așadar, 
fiecare formație a susținut 
pînă acum cite 20 de meciuri, 
întîlnindu-se de cite 4 ori cu 
toate partenerele de întrecere 
fapt care ne conferă oosibili- 
tatea unul prim moment de ■ 
naliză.

Ca mereu !n ultimii ani, și 
în această a 61-a ediție a cam
pionatului, Steaua (cu 26 de 
titluri !) s-a detașat din start 
de contracandidate — Sport 
Club Miercurea Ciuc și Dinamo
— beneficiind de un lot omo
gen, în care experiența vechi
lor componenți — Ioniță (39 
de ani), Netedu (37), Hălăucă 
(32), Popescu (29) — este com
pletată de dorința de firmare 
a celor din „noul val", astfel 
că antrenorii I. Gheorghiu și 
A. Crișan au reușit să închege 
trei linii apropiate valoric: 
Dragomir — Hălăucă — Bura- 
da. Ioniță — Popescu : Andrei
— Gliga — I. Zaharia, Daia — 
Dospin (Chiriță) si Geru — N 
Alexe — Zs. Antal, Oimach»

— Volcan, In poartă bizuia*

du-se pe serviciile lui Neteda 
și Stanciu. Singurele infrin
ged ale militarilor au fost în 
fața echipei Sport Club, for
mație cu un efectiv valoros, tn 
care cuplul de antrenori E. 
Antal — L. Bartalis a instau
rat o disciplină lăudabilă. Du
pă un început nefavorabil. 
Dlnamo, aflată acum sub con
ducerea unui nou tandem de 
tehnicieni, M. Pisăru (încă tn 
activitate ca jucător) — ML 
Costea, s-a redresat din mers, 
făcînd astfel și mai interesant* 
întrecerea pentru locurile de 
pe „podium". Foarte atractivă 
a fost lupta dintre C.SM. Du
nărea Galați șl C.S.M. Viitorul 
Gheorgheni, pentru ocupare» 
poziției a patra, care ..scu
tește de emoțiile participării la 
turneul de baraj pentru rămâ
nerea în primul eșalon. Baztn- 
du-se pe tinerețea lotului 
(furnizat tn proporție covtrți- 
toare de nesecata pepinieră de 
talente gălățeană), antrenor!! 
S. Ciobotaru și O. Corduba» 
au reușit, prin 3 victorii direc
te din 4 meciuri, să mențină 
Dunărea In prima grapă valo-

(Continuare ta pag. 2—3)



Ginduri, năzuințe, împliniri I
Div

IN DISPUTA ȘAHIȘTILOR, LIDERUL IA AVANS I!1HANDBALUL A FOST Șl RĂMÎNE BUCURIA
X. I la

După o zi de pauză, finala 
masculină de ia Tușnad a con
tinuat cu runda a VIII-a. in- 
trînd astfel in a doua sa ju
mătate. Etalînd un joc precis, 
maestrul internațional Mihail 
Ghindă, fruntașul clasamentu
lui. a înscris un nou punct in 
diagrama de concurs, invingîn- 

du-1 cu piesele albe pe Lucian 
Vasilescu. Distanța dintre li
der și principalii săi urmări
tori a crescut acum la 1.5 p, 
Constantin Ionescu remizînd 
partida cu loan Cosma, iar 
Sergiu Lupu înclinind steagul 
în fața combativului Dorel Ol
tean (singurul jucător fără 
nici o remiză pînă în pre
zent). Celelalte rezultate : Ne- 
gulescu — Biro 0—1, Foișor — 
Dodu 1—0. Dumitrache — Is-

trățescu 1—0, Pavlov — Gran
berg și Moldovan — Kiss 
remize.

Clasament : 1. Mihail Ghindă
6.5 p, 2—3. Constantin lones- 
cu, Dragoș Dumitrache 5 p, 
4—5. Sergiu Lupu. Mircea Pav
lov 4,5 p, 6—10. Dorel Oltean, 
Adrian Negulescu, Daniel Mol
dovan, Petru Dodu, Ovidiu Fo
ișor 4 p, 11. Laurențiu Kiss
3.5 p, 12—16. Sandor Biro, Lu
cian Vasilescu, loan Cosma, 
Sergiu Granberg, Andrei Istră- 
țescu 3 p.

Iată mai jos frumoasa reali
zare strategică a lui Ghindă, 
încheiată 
sacrificiu 
Franceză) 
Vasilescu 
Cf6 4.e5

cu un spectaculos 
de damă (Apărarea 
: M. Ghindă — L.
I.c4 e5 2.d4 d5 3.Cd2 
Cel (o variantă mai

rară) 5.Nd3 f5 6.e:f6 C:f6 7.Ce2 
c5 8.c3 c:d4 * '* * "
0—0 11.0—0 
13,N:d6 D:dfi 
tervertire de 
trat pe o 
teorie. Albul
vantaj. datorită slăbiciunii pio
nului negru din e6) 14...Nd7 
15.Tel Tae8 16.Nb5 Cd8 17.TC1 

Te7 18.N:d7 C:d7 19.Cb5 Db6 
2O.Dd3 (amenință Cg5) 20... Cf6 
2!.Da3! Td7 (la 21...Cc6 
22.T:c6!) 22.C:a7 Cc4 23.Cc8
Db5 24.Ce5 C:f2 25.Ca7 Db6 
26.D:f8+! și negrul a cedat. 
După 26...R:f8 27.C:d7+, albul 
rămîne cu avantaj material 
decisiv.

9.e:d4 NdS 10.CI3 
Cc6 12.NI4 Dc7 
14.Ce3 (prin in- 
mutări, s-a rein- 
cale bătută de 

are un ușor a-

Parik STEFANOV

Finalele de popice-junioare

CAMPIOANA MONDIALĂ DE TINERET ȘI-A ONORAT TITLUL
Finalele pe țară ale Dacia- 

dei la popice, rezervate juni
oarelor, au adus pe frumoasa 
arenă C.F.R. din Iași tot ce 
are mai bun acest sport la ora 
actuală, 
tinerele sportive 
a dus la realizarea multor mo
mente de spectacol.

Așteptată cu mult interes, 
proba individuală a fost ten
sionată de la un capăt la al
tul al concursului, nu mai pu
țin de 10 sportive pornind cu 
mari șanse (diferența intre 
ele era numai de 30 p.d.), tn 
lupta pentru titlu. A clști- 
gat Liliana Băjenaru, cam
pioana mondială de tineret, 
care a revenit cu succes tn 
marea performanță după o 
perioadă mai puțin tastă. 
Cu un total de 882 p.d., Liliana 
și-a apropriat o frumoasă

Iar maniera în care 
au evoluat

victorie, dominînd categoric 
întrecerile. Sfîrșitul sezonului a 
găsit-o, iată, în plenitudinea 
forțelor, fapt care nu poa
te decît să ne bucure, dacă 
ținem seama că marele exa
men al „Mondialelor" de se
nioare din '89 se apropie... 
Clasament final : 1. LILIA
NA BAJENARU (Voința Bucu
rești) 882 (432 +450) 2. Katalin 
Lucaks (Voința Odorhei) 858 
(425 + 433), 3. Mariane Halalai 
(Electromureș) 858 (441+417) 
— cu „izolat" mai slab, 4. Til
de Laczko (Electromureș) 837 
(411+426), 5. Mirela Rotaru
(Olimpia I.E.I. București) 820 
(405+415), 6. Daniela Ciobota- 
ru (Mucava Molid) 814 (396+ 
418).

în proba de perechi, titlul de 
campioană a revenit, pe merit, 
„tandemului" de la Electro-

întrecerea de lupte pe echipe.
INTR-0 NOUA FORMULA

S-a mai încheiat o ediție a 
Campionatelor Republicane de 
lupte pe echipe. Biroul fede
ral a analizat desfășurarea 
Întrecerilor, despnnzind con
cluziile care se impuneau. Toți 
specialiștii au fost de acord că 
Divizia este o competiție deo
sebit de importantă in calen
darul intern, care menține in 
pregătire marea majoritate 
a luptătorilor noștri pe a- 
proape întreg parcursul anului, 
contribuind astfel la progre
sul acestei discipline sportive. 
In același timp, prin prevede
rile regulamentului, compe
tiția a favorizat creșterea 
multor juniori, „rodați" in 
concursuri alături de se
niori, unii dintre ei realizind 
in acest an însemnate salturi 
valorice.

Forul de special» taie n-a e- 
vitat nici evidențierea minusu
rilor constatate pe parcursul 
competiției in actuala for
mulă organizatorică. După 
cum ne-a informat secretarul 
federației, Romulus Cioacă, 
s-a ajuns la concluzia că nu
mărul formațiilor participan
te in primul eșalon (36 de e- 
chipe) a fost prea mare, exis- 
tind un evident decalaj valo
ric intre competitoare.
te, nu există cite 36 de luptă
tori de valoare ridicată la ca
tegoriile 100 kg și 130 kg. Un 
număr mare de intîlniri s-au 
încheiat (în 
cu scoruri de 39—1, 38—2 etc., 
asemenea concursuri fiind 
nefolositoare, atît învingăto
rilor, cit și învinșilor. în 
aceste condiții. Biroul federal 
a hotărît corectarea regula
mentului de desfășurare a ce
lei mai mari competiții pe e- 
chipe a țării, astfel ca între
cerile să devină mai echilibra
te și, firește, mai eficiente.

O primă modificare a regu
lamentului prevede ca în
trecerile pe echipe să se des
fășoare pe două grupe valo
rice. la ambele stiluri. în pri
ma grupă, din care va fi sta
bilită' campioana națională, 
vor fi incluse numai 27 de 
formații, împărțite in trei 
serii. Primele două clasate in 
fiecare serie se vor califica 
în turneul final, iar ultimele 
două vor retrograda. tn cea 
de a doua grupă valorică vor 
concura 18 echipe, împărțite in 
două grupe de cîte nouă. For
mațiile clasate pe primele 
trei locuri (în fiecare serie) 
vor promova in prima grupă 
valorică, iar ultimele două 
vor retrograda.

Fireș-

10—15 minute !)

O altă prevedere nouă a re
gulamentului stabilește ca 
întrecerile să se dispute 
după sistemul turneelor indi
viduale, punctele echipei 
fiind stabilite prin adiționarea 
celor acumulate de componen
ții săi în concursul pe cate
gorii de greutate.

în sfîrșit, pentru stimularea 
activității de depistare și 
creștere a unor tineri talen- 
tați, se interzice participarea 
în concurs a sportivilor in 
virstă de peste 28 de ani, cu 
excepția acelora care au reu
șit să se califice în primii trei 
la Campionatele Naționale 
individuale.

Cele 27 de formații care vor 
lua startul in viitoarea ediție 
a Diviziei de lupte greco-ro- 
mane 
namo 
Pitești 
tești, 
ua, Rapid, Someșana Satu 
Mare, A.S.A. Cluj-Napoca, 
C. S. Arad, Electromureș Tg. 
Mureș, SIMARED Baia Mare, 
S. C. Muscelul, Cimentul Tg. 
Jiu, C.S.M. — MECON Craio
va, I.M.G. București, 
mecanica București, 
Roșu Brașov, Carpați Sinaia, 
I.M.U. Medgidia, Rulmentul 
Suceava, Hidrotehnica Șiret, 
Metalul Rădăuți, C. S. Boto
șani, A.S.A. Buzău, Construc
ția București și cele trei nou 
promovate — Delta Tulcea, 
Relonul Săvinești, Progresul 
Brăila.

La lupte libere vor partici
pa : Steaua, Rapid, Dinamo. 
Brașov, Voința Lugoj, U. M. 
Timișoara, Voința Cluj-Napo- 
ca, Armătura Zalău, A.S.A. O- 
radea, Constructorul Hunedoa
ra, Jiul Petrila, înfrățirea 
Oradea, Vagonul Arad, UNIO 
Satu Mare, Lemnarul Odorhei, 
C. S. Tîrgoviște, Steagul Roșu 
Brașov, C.A.L. Tg. Jiu, Gloria 
Pandurii Tg. Jiu, Dunărea Ga
lați. Hidrotehnica 
Constanța, Oțelul 
Vulcan București.
Iași, C. S. Onești și noile pro
movate, Metalul Găești, An
cora Galați, Minerul Motru.

Sperăm ca acest nou sistem 
de desfășurare a celor două 
competiții pe echipe să con
ducă la creșterea valorică a 
întrecerilor, la o echilibrare a 
forțelor între formațiile parti
cipante. astfel incit cea mai 
mare competiție pe echipe a 
țării să devină tot rnai efi
cientă.

mureș format din Mariane Ha- 
lalai și Anemarie Krecenski. 
Sportivele au 
p.d., dar aportul 
tigarea locului 
mei jucătoare, 
rit 441 popice, 
mai cele 395- ale colegei sale. 
Lidera perechii mureșene a 
dovedit încă o dată putere de 
luptă, ambiție și mai ales o 
exemplară forță de concentra
re în momentele dificile ale 
jocului. Krecenski, și ea o 
sportivă de travaliu, care nu 
se lasă ușor bătută in fața 
obstacolelor, a încercat to
tul pe pistele ieșene, destul de 
dificile, insă a reușit mai 
puțin. Oricum, șl ea rămîne 
o sportivă de nădejde. O fru
moasă impresie au mai lăsat 
Liliana Băjenaru — 432, Til
de Laczko — 411, Elena Cio- 
banu (Voința Timișoara) — 
420 și Cristina Abrudan (Vo
ința Oradea) — 405, dar echi
pierele lor, Ștefania Bărbules- 
cu — 380, Emeșe Martina — 
401, Liliana Buliga — 385 și 
Debreczeni Gyiogy — 387 nu 
s-au ridicat la aceeași... înăl
țime, toate perechile amintite 
avînd șanse egale de cîștiga- 
re a titlului pus în joc. Cla
sament final : 1. MARIANE
HALALAI — ANEMARIE KRE
CENSKI 836 (441 + 395), 2.
Emeșe Martina — Tilde Laczko 
812 (401 + 411), 3. Liliana Băje
naru — Ștefania Bărbulescu 
812 (432+380), 4. Florentina
Dumitru — Mirela Rotaru (O- 
limpia I.E.I. București) 806 
(401+405), 5. Elena Ciobanu — 
Liliana Buliga 805 (420+385), 6. 
Debreczeni Gviongy — Cristi
na Abrudan 792 (387+405).

totalizat 836 
decisiv la cîș- 
I revine pri- 

care a dobo- 
față de nu-

Ion PANA

NOASTRĂ PE TĂRIM SPORTIV
susțin (și dovedesc) elevele

n-a a-Municipiul Slobozia__ __
juns încă să-și cristalizeze o 
tradiție în „jocurile sportive". 
„Dar — ne asigură cu toată 
convingerea profesoara de ma
tematică Anastasia Mocioniu, 
directoarea Liceului Industrial 
de chimie din reședința jude
țului Ialomița — este pe cale 
de a și-o crea, prin interme
diul handbalului, a 
nin cu precădere... 
să vă convingeți, 
la liceul nostru"...

Adică acolo- unde 
„dascăli" de sport, 
și Gheorghe Neagu, predau 
lecțiile de sănătate celor peste 
1 000 de elevi și eleve, viitori 
muncitori și tehnicieni care se 
specializează într-una din cele 
mai tinere și mai înfloritoare 
ramuri ale industriei noastre 
socialiste, cum este chimia. 
Predau lecții de sănătate, adi
că formează deprinderi de miș
care (celor care nu șl le-au 
cristalizat, cum ar fi fost fi
resc, în ciclul primar sau în 
cel gimnazial...) prin învăță- 
mîntul de educație fizică, a- 
propiindu-și și însușindu-și e- 
lemente de tehnică din atle
tism, gimnastică, „jocuri" și 
din atletică grea (lupte mai 
ales).

Printr-un consens general, 
iată, handbalul a fost și rămî
ne în prim-plan. înaintea atle
tismului, In pofida accesibili
tății unor probe din„. intimi
tatea acestuia (cele de cros, 
desigur), a gimnasticii, și ea 
lesne de abordat, cum, de fapt, 
*' prin exerciții de an-

practicate atît în 11- 
în atelierele-

celui femi- 
Dacă dorifi 
vă poftim

doi harnici 
soții Maria 

predau

și este, 
samblu, 
ceu, în pauze, _  ________
școală sau chiar acasă, indivi
dual. Handbalul. însă, Îndeo
sebi în cazul fetelor, a exerci
tat o atracție cu totul specia
lă. Poate și datorită celor doi 
profesori amintiți mai Înainte, 
a ambiției lor de a face din 
acest joc sportiv disciplina nr. 
1 in liceu. Ce-i drept și... te
renul a fost propice. Pe de o 
parte — cum recunosc soții 
Neagu — există la „industria
lul de chimie" generații com
pacte de tinere cu aptitudini 
pentru sport și pentru handbal 
— talie, forță, îndemînare — 
astfel că selecția s-a realizat 
cu destulă ușurință. Bazele e- 
chipei-etalon au asigurat-o cla
sele IX—XI, cele care au și 
constituit formația liceului, 
rodată printr-o succesiune de 
competiții de masă, dar care 
vizau performanța, în princi
pal „Cupa U.T.C.", cu o etapă 
finală pe țară. Prima pe județ, 
echipa elevelor handbaliste de 
la Liceul de chimie din Slobo
zia s-a aflat, mai multe ediții

Liceului de chimie din Slobozia
la rind, și printre primele la 
nivel republican.

A fost un îndemn de a mer
ge mai departe. Așa s-a trezit 
gustul pentru a ieși mai net 
din anonimat. Cum s-a și reu
șit : viitoarele chimiste com
pun astăzi „7“-le Olimpiei 
I.E.E.L.I.F. Slobozia, care acti
vează — tot printre fruntașe — 
în seria Sud a Diviziei B, ală
turi de Oțelul Galați și Texti
la Buhuși. Georgeta și Ștefa
nia Toader, Florica Gradea, 
Teodora Petre, Georgeta Stan- 
ciu, Katalin Kyonos și Carmen 
Costanda (iar în perspectivă 
și Mihaela Nicolescu) sînt 
printre cele „care prilejuiesc, 
aproape etapă de etapă, bucu
ria a mii de iubitori ai spor
tului", cum afirma ing. Artur 
Negură, directorul general al 
I.E.E.L.I.F. (întreprinderea e- 
conomică de exploatare a lu
crărilor de îmbunătățiri fun
ciare), care patronează echipa. 
Iar ing. Emil Radosav, președin
tele A.S. Olimpia I.E.E.L.I.F., 
ține să completeze ideea : „La 
meciurile handbalistelor noas
tre vine tot orașul !...“

Un fapt demn de relevat : 
tinerele jucătoare nu uită că 
primele lecții de handbal slnt 
legate de Liceul de chimie, de 
cadrele didactice care le-au 
cultivat pasiunea pentru Învă
țătură și sport, dragostea față 
de culorile școlii, acum ale a- 
sociației sportive. Pe această 
robustă structură psihică, „chi
mistele" din Slobozia doresc 
să meargă mai departe, să a- 
jungă in prima divizie. „Au 
tot ce Ie trebuie — ne asigură 
ing. Vasiie Dubălaru, din con
ducerea secției de handbal : 
talent. condiții de pregătire, 
sala de atletism din incinta 
stadionului -1 Mai» stindu-le 
Ia dispoziție, ca și terenul pen
tru •‘jocuri- al asociației spor
tive și, de asemenea, sprijinul 
tuturor celor ce îndrăgesc cu 
adevărat sportul". Noi am a- 
dăuga : și căldura sufletească 
a colegelor și fostelor colege 
de la „chimie", nelipsite nici 
ele de la meciurile echipei.

Iată pentru ce nu va fi o 
surpriză cînd se va auzi că 
handbalistele de la Olimpia 
I.E.E.L.I.F. Slobozia fac parte 
din primul eșalon al handbalu
lui nostru. Absolut firesc pen
tru tinerele jucătoare care a- 
firmă : „Handbalul a fost și 
rămîne bucuria noastră pe tă- 
rîm sportiv". Afirmă și, iată, 
dovedesc, printr-o prestație 
care îneîntă toată lumea spor
tivă ialomițeană.

Tiberiu STAMA
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sînt următoarele : Di-
București, C.S.M. Dacia 

— C.S.Ș. Viitorul Fi- 
Aluminiu Slatina, Stea- 

Rapid,
A.S.A.

Turbo-
Steagul

C. S. Ș 2 
Călărași. 
' Jico’ina

Mihai TRANCA

(Urmare din pag. l)
CUPA SPERANȚELOR

ani : brăileanul George Știr
bei — de 4 ori cîștigător, su- 
ceveanca Sorina Hanceriuc — 
de 2 ori, piteșteanul Bogdan 
Deac (altă satisfacție pentru... 
antrenorii Deac), suceveanul 
Cezar Muscaliuc, constănțean- 
ca Laura Damian — de cîte 2, 
bucureștenii (Lie. 37) Mircea 
Beltig și Mihai Pronie, plo- 
ieșteanca Lavinia Cătălin,
timișoreanul Remus Retezan,
piteșteanul Ovidiu Slăvoiu,
constănțeanul Sebastian Geor
gescu. Cvartetele Liceului 37 
au cîștigat trei curse, una re
venind dinamovistelor. La 
total echipe, ordinea în frun
te a fost Dinamo, C.S.M.Ș. 
Suceava, Liceul 37 București.

La „12 ani", patru victorii 
și-a trecut la activ, în probe 

argeșeanca Nina 
Trei a izbutit reși- 

cîte

individuale, 
Dăscăleț. 
țeanul Cătălin Popescu, 
două, alți piteșteni, Doru Ro
bea, Aurora Stana și 
Sandu, 
Szucs, 
Vrăbiescu (Liceul 37), 
una — arădenii Clandiu Kiss 
și Arthur Bugi, piteșteanca 
Valeria Badea. Tinerii arge-

reșițeanca 
bucureștea^ca

Andreea 
Iolan 
Ioana 

iar cîte

DIVIZIA A
(Urmare din nao I)

rică. Iată clasamentul 
dub’o 10după

1. STEAUA 20 18 0 2 111- 50 36
2. SC M. Ciuc 20 14 2 4 104- M) 30
3. Dinamo 26 11 2 ț *5- 65 20
4. Dunărea Gl. 20 6 2 12 $7- 86 14
5. Gheorgheni 20 6 0 14 68-101 12
C. Progr. M.C. 20 1 3 n 50-139 4

4 De astăzi, la Galați, incep 
întrecerile turneului nr. 1. cu

șeni s-au impus în trei șta
fete, a patra revenind arăde
nilor, pe echipe „podiumul" 
fiind C.S.M.Ș. Pitești, C.S.Ș. 
Reșița, C.S.Ș. Arad.

între cei mai mici partici
pant (11 ani), performeră a 
fost și Diana Cîrstea — altă 
piteșteancă I —, de cinci ori 
cîștigătoare. Cu patru succese 
s-a întors, la Lie. 37 din Ca
pitală, Mădălina Badea, „tri
ple" izbutind Cristina Vin- 
tilă, din Pitești, și Constantin 
Achermanschi, din 
S-au mai remarcat 
Sorica (brașoveanul

Ploiești. 
Bogdan 

antre
nat de Anca Mitrofan a 
galat recordul la 200 
bras — 2:54,70), timișoreanul
Ovidiu Chirtu, sportivul Li
ceului 37 George Georgescu. 
In ștafete, „dublă" arge- 
șeană și cîte o izbîndă pentru 
reșițeni și reprezentanții 
Liceului 37. Aceștia din urmă 
s-au situat pe primul loc al 
categoriei la echipe, talonați de 
cluburile din... Reșița și Pi
tești.

Ce așteptăm acum ? Con
firmări din partea „speranțe
lor", etalate la recenta com

petiție a tinereții !

e- 
m,

0 COMPETIȚIE REUȘITA
Pe ringul de gheață „23 Au

gust", s-a desfășurat, sîmbătă 
și duminică, concursul de pa-' 
tinaj artistic dotat cu „Cupa 
Bucureștiului". Au partici
pat 44 de sportivi și sportive, 
reprezentanți ai unor clu
buri și asociații din Capitală 
(C.S.Ș. Triumf, Secția Palatu
lui Pionierilor și Șoimilor Pa
triei, A. S Mecanică Fină, 
A. S. ICEMENERG), și din 
țară (C. S. Textila Dunărea 
Galați, C.S.Ș. Miercurea Ciuc, 
A. S. Voința Brașov), precum și 
componenții loturilor națio
nale din cadrul Centrului O- 
limpic Mecanică Fină Bucu
rești. „A fost o întrecere reu
șită, viu disputată, apreciază

„CUf.
Letiția 
responsat 
eu o o 
pentru c; 
asociației 
și pe cea 
tistic. C 
respunzăt 
de preg 
prezentat 
singură t 
junioarele 
bliniez, ir 
țiile celoi 
ai noștri 
Zsolt Ker 
grea“.

Iată și c 
reștiulul" 
Maria Poj

G. R.

DUMINICA

HOCHEIDE
jocuri simple, al primei grupe 
valorice, în care cele 4 forma
ții participante pornesc de ia 
următoarea situație (rezultatele 
din meciurile susținute cu ce
le două echipe care au., căzut 
în turneul de baraj nu se mai 
iau în calcul) : Steaua 20 p, 
Sport Club 15, Dinnmo 18 Du
nărea Galați 3.

Andi VILARA

participați cu cit mai 
multe bilete!
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De ce 10 plus...
nc. la aceste 
trebuie să ne 

an In urmă, 
n linia de cla- 
iștrllor" la în- 
camplonatulul 

i erau cifrele 
l echipei cra

Universitatea 
un punct după 
(Ol marcat șl 
x șl-a revenit 
timonă „pere- 

Sorin Cîrțu 
:olae Zamfir 
■e, spre final, 
casă clar de 
Dinamo (3—6) 
" S.C. Bacău 
“ rău de tot 
irile stnt ab- 
itru a scoate 
idență... anti- 
fost" și „ce 
cele 17 eta- 

l precedent, 
'a se afla pe 
>rtul Studen
ție care ne- 

lumea : an- 
1 (în primul 

(în 
tost 
'ost 
ele 
cupele euro- 
perat pas eu 
să șl îmbu
că a golave- 
vlzat a fost... 
ipionatul vi

iul s-a pornit asaltul spre locu
rile de frunte, atît de familiare 
garniturii de aur a clubului, 
campioană In ’80 și ’81. cîștigă- 
toare a „Cupei" în '81 și ’83, 
participantă — zece ani la rînd 
— In cele trei competiții euro
pene intercluburi. După Petro
șani au urmat o victorie contu
rată greu, 3—1 cu S.C. Bacău, și 
prima mare surpriză furnizată

3. UNIVERSITATEA 17 10 4 3 28-10 24
• Puncte realizate pe 

la F.C. Inter) ; puncte 
Victoria și steaua, cîte 
poca).

@ Golgeterli echipei :

teren _ 
obținute în 
1 p la Jiul.

0 coigeierii ecmpei ; Gh. Popescu 5 goluri (4 din 11 m) ; Șt. 
Stoica 4 ; Neagoe, Pigulea, Ciurea (1 din 11 m) — cîte 3 ; olaru 

C. Gheorghe, P. Badea — cîte 2 ; ” —” »««-*<>" 
Ad. Popescu (din 11 m) — cîte 1.
• Jucători folosiți : 20 — E. Săndol, Gh. Popescu — cîte 17 

meciuri; Ad. Popescu, Ciurea, P. Badea — cîte 16; V. Mănăilă, 
Bica, Neagoe — cîte 14 ; Olaru, C. Gheorghe — cîte 13 ; N. 
Zamfir 12 ; Boldici, Șt. Stoica — cîte 11 ; Pigulea 10 ; Crișan, 
Crlslescu — cîte 6 ; Geolgău 5 ; Irimescu 4 ; Papa 2 ; Gîrleș- 
teanu 1.
• Cartonașe galbene : 33 (13 suspendări) — 14 jucători (cele 

mai multe : V. Mănăilă, Neagoe, N. zamfir — cîte 4).
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de S lovituri de la 11 m — toate transformate 

(Gh. Popescu 4 ; Ciurea, Ad. Popescu — cîte 1) ; a fost sanc
ționată cu 2 penalty-uri (unul transformat, unul ratat).

E.

special).
Insă eu 

o goană 
care s-o

eralovenl, 
a Început la 
w, 1—1, oas- 
ilitățlle pînă 
vărul e... a- 
le pe rampa

de craiovenl : 1—0 eu Victoria,
la București 1 Abia după etapa 
a 9-a, într-o Joi din luna octom
brie, in urma unul meci cu... 
sclntel. Universitatea a suferit 
prima infrîngere : 0—2 pe stadio
nul din „Regie" 1 în final însă, 
deși a cedat In extremis la Pi
tești șl Timișoara,

Popescu, liderul echipei craiovene. 
Universitatea, încheiată cu surprin

zi lui Sorin Cirțu, 1—2 !
Foto : Eduard ENEA
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ICEMENERG) ; speranțe I : Ro
xana Luca (C.S.Ș. Triumf) și 
Carol Brăileanu (ICEMENERG) ; 
copii n : Corina Stoenescu și 
Andrei Militaru (ICEMENERG) ; 
copii I : Mădălina Matei (ICEME
NERG) și Gheorghe Chiper (CSȘ 
Miercurea Ciuc) ; junioare n : 
Oaua Danciu (CSȘ Miercurea 
Ciuc) ; juniori I : Raluca Duda 
(CSȘ Textila Dunărea Galați) și 
Zsolt Kerekes (CSȘ Miercurea 
Ciuc C.O. IMF), seniori : Codruța 
Moiseanu (CSȘ Triumf) șl Cor
nel Gheorghe (CSȘ Textila Du
nărea Galați C.O. IMF). (Doina 
STANESCU).

el Bucu- I : Ana- 
1 (ambii

care '
ac- 

irac- 
;cum 
r la 
ene- 
1989! ‘

12 1 
>, cu 4
e a 4 

cu 4 
iere! 1 
vind 1 

lei 4 
tici- 4 
licăj j 

la j 
trlle 4

la 4 
riile j

• 4 □ar- 4 
:îm- 4
em-

LOTCI PRONOSPORT IMRMEUl

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 17 DECEM
BRIE 1989 : cat. 1 (13 rezultate): 
3 variante 25% autoturism „Da
cia 1300“ (78.000 lei) ; cat. 2 (12 
rezultate) : 3 variante 100% a

32.595 le! șl 96 variante 25% a 
8.149 lei; cat. 3 (11 rezultate): 32 
variante 100% ■ 4.041 lei și 1.324 
variante 25% a 1.010 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 : 376.705 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ 
,.'0.000 lei) au fost obținute de : 
Sandu Gheorghe din Ploiești, 
jud. Prahova, Baran Ștefan din 
București și ioniță Ion din Mă
gurele, Sectorul Agricol Ilfov.
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri, 20 
decembrie, este șl ULTIMA TRA
GERE DE ACEST FEL A ANU
LUI CURENT I Anunțăm pe cei 
interesați că operațiunile de tra
gere vor avea loc in București, 
in sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, tacepînd de la ora 
15,50
• Frecventînd agențiile din re

țeaua Loto-Pronosport, partici
pant!) vor putea procura, în zi
lele următoare, bilete la una 
dintre cele mai îndrăgite acțiuni 
la sistemele de joc, anume TRA
GEREA EXTRAORDINARA
LOTO A REVELIONULUI, pro
gramat* să albă loc chiar In pri
ma zi a noului an. 

păstrat cea de a treia poziție 
pe podium, după Dinamo și 
Steaua, avind un plus de 10 
puncte față de turul campiona
tului trecut și tot un plus de 10 
și la „adevăr" (de la —4, la +6). 
Saltul este mal mult decît edi
ficator, este remarcabil. El n-ar 
fi fost posibil însă dacă nu ar 
fi existat și unul de calitate, 
notat cu un...

propriu : 17 (a pierdut 1 punct 
deplasare : 7 (cîte 2 p la 
F.C. Olt șl „U“ Cluj-Na-

5 goluri (4 din 11 m) ; Șt.

Săndol, Blca, V. Mănăilă,

M PLUS... De aproape patru 
ani, lumea fotbalului așteaptă să 
vadă ce echipe izbutesc să cîș- 
tige ambele partide cu cel« 
„două mari". Pînă la începutul 
actualei ediții, steaua era neîn
vinsă din ’86 <4—5 la... Craiova), 
în timp ce Dinamo a mal suferit 
cîte un eșec răzleț, la Timișoa
ra, la Scornlceștl, rod al unei 
întîmplări, cum s-a afirmat la 
momentul respectiv. O echipă 
care să le învingă însă pe amîn- 
două în același sezon nu a exis
tat. Pînă In toamna acestui an, 
cînd, iată, Universitatea a reușit 
să cîștige în fața ambelor. La 
Craiova a fost 1—o eu Dinamo, 
„ll*-le aliniat de Sorin Cîrțu 11-

80 C. Gheorghe), 
POPESCU, AD.

a-2—1, 
de

de

Ind următorul : Boldicl 
năilă (mln.
SANDOI, GH. _ _ __
POPESCU — CIUREA, N.' Za'm-’ 
flr, Bica, Olaru — badea, 
Pigulea n (min. 61 Neagoe). S-a 
scris după meci că „spiritul de 
echipă a fost atuul major al 
craiovenilor". Dună alte patru 
etape, la București, Universita
tea a realizat cea mai mare sur
priză din ultimii ani, întrecînd 
și pe Steaua, cu
Iinilnd o formulă
chipă care nu diferă mult 
cea care a cîștigat cu Dinamo : 
CRIȘAN — Mănăilă, SANDOI, 
GH. POPESCU, Ad. Popescu — 
N. ZAMFIR, Olaru, BICA. CIU
REA (min. 89 Neagoe) — ȘT.
STOICA (min. 85 Pigulea n), 
Badea. S-a scris după meci că 
„Universitatea a demonstrat o 
coeziune remarcabilă, o putere 

de luptă exemplară". Revenind 
asupra celor două meciuri șl la 
cele ce s-au scris despre ele, a- 
Jungem să desprindem numitorul 
comun al evoluției craiovenilor

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• „CUPA 30 DECEMBRIE" LA PIATRA NEAMȚ. Clubul Sportiv 

Școlar Olimpia Piatra Neamț, în colaborare cu C.J.E.F.S. Neamț, or
ganizează și în acest an o atractivă competiție de minifotbal, între
cere dotată cu „Cupa 30 Decembrie". Este a 15-a ediție la care par
ticipă C.S.Ș. Medgidia, C.S.Ș. și C.S.M. Suceava, c.S.Ș. și S.C. Ba
cău, Unirea Focșani, Textila Buhuși, F.C. Ceahlăul și, desigur, clu
bul organizator. Toate cu cite două echipe de copii, născuțl după 
1 august 1977 și după 1 august 1978. Competiția se va desfășura Intre 
21 șl 24 decembrie.

GOLGETERII
SERIA I

• 15 GOLURI: Titirlșcă (F.C.M. 
Progresul Brăila) a io pOLURl: 
Sfrijan (C.S.M. Suceava), Goia 
(Steaua Mlzll) a » GOLURI : 
Drăgol (F.C.M. Progresul) a 1 
GOLURI : Alexandrescu (Gloria 
Buzău), V. Luca (Foresta Fălti
ceni) • 7 GOLURI : Hanghluc
(Oțelul Galați). Duma (C.S. Bo
toșani) a « GOLURI : Antoni 
(Oțelul), Tabacu (Poiana Cîmpl- 
na), Stoica (Viitorul Vaslui), Au
gustin (Unirea Slobozia) a 5 
GOLURI ! Linchensteln (Foresta), 
Cr. Rusu (Unirea Focșani), Glonț 
șl Pană (Olimpia Rm. Sărat), șt. 
Petcu (Unirea Slobozia), Ursa 
(Gloria Buzău). Păiuș (C.S.M. 
Suceava), Ivan (F.C.M. Progre
sul), Zafirls (Politehnica Iași) a 
4 GOLURI : Matei (Prahova 
C.S.U. Ploiești), M. Nicolae (Glo
ria Buzău). Firici (Aripile victo
ria Bacău). Plcătureanu (C.S.M. 
Suceava). Stamate (F.C.M. Pro
gresul), Dobrea (Politehnica 
Iași). Nițâ (Șiretul Pașcani). Che- 
bac și Ralea (Oțelul), Popescu 
(Unirea Focșani), Petrache (O- 
limpla) a 3 GOLURI : Gh. San
du, Ivănlcă și Andronlc (Viito
rul), Llblu (Prahova C.S.U.). Cî- 
rle șl Carauleanu (Unirea Slobo
zia), Eremia, Mareș și Croitoru 
(C.F.R. Pașcani), Mascu (Gloria 
Buzău). Bullsa (C.S.M. Sucea”a), 
Popescu si Profir (Oțelul). Pln-

în toamna lui '89 : PUTEREA 
LOR DE LUPTA. ÎNDRĂZNEA
LA DE A JUCA LA CtȘTIG IN 
FAȚA CELOR DOUA FRUN
TAȘE, DORINȚA REMARCA
BILA DE A REVENI ÎN PRIM- 
PLANUL CAMPIONATULUI,
comportarea „ll“-lui pregătit de 
S. Cîrțu șl F. Cioacă primind 
din partea majorității cronicari
lor un 10 plus. E prea mult ? 
Posibil dar cum poate fi notată 
altfel evoluția unei echipe care 
a învins pe toate cele patru „eu
ropene" ale toamnei ?

10 PLUS... UNU ! Nu putem 
face analiza echipei craiovene 
fără a sublinia un alt adevăr. 
Ceea ce spunea Cornel Strole, 
vicepreședintele clubului, cu doi 
ani în urmă : „Să mai crească 
puțin copiii noștri și vom aduce 
din nou pe Benfica sau Kaisers
lautern Ia Craiova". Șl lată că 
ei au crescut stringindu-se In 
jurul unui veritabil lider, inter
naționalul GICA POPESCU. 
Deși foarte tînăr, deși fără o 
mare experiență, el a reușit să-i 
facă pe toți să apese pînă la 
fund pedala ambițiilor și resur
selor lor fizice : și pe mucalitul 
Bica, și pe năbădăiosul Șt. Stoi
ca, șl pe imprevizibilul Badea, 
pa să luăm ca exemple trei ca
ractere diferite. Mai mult, prin 
el, prin căpitanul de echipă, an
trenorul Cîrțu — cel mai tînăr 
din Divizia A — a izbutit să-și 
materializeze ideile, Universitatea 
fiind, se pare, o echipă care in

terpretează BINE două partituri 
distincte : 1. o apărare grupată, 
fermă, aprigă, avind ca „stîlpl de 
rezistență" trio ul Săndoi — Gică 
Popescu — Zamfir, și contra
atacuri tăioase, desfășurate de 
regulă pe direcția Ciurea — Ba
dea — Șt. Stoica (așa a cîștigat 
cu Victoria, Dinamo, Steaua) ; 2. 
ofensivă cu jucători din toate 
liniile, îndeosebi cu Intercalări 
eficiente ale fundașilor centrali 
Săndoi și Gică Popescu (ața a 
cîștigat la scor meciurile cu F.C. 
Bihor, F.C.M. Brașov. Corvinul). 
Cu alte cuvinte, Universitatea 
s-a prezentat ea o echipă elas
tică, gata să-și adapteze jocul In 
funcție de adversar. Dar, dincolo 
de toate acestea, dincolo de orice 
s-ar spune pro șl contra. Universi
tatea este o echipă a... Cralovei 
(dintre cei 20 de Jucători folosiți, 

17 provin din pepiniera proprie, 
excepțiile numtndu-se Mănăilă, 
C. Gheorghe și Crișan), e o e- 
chlpă foarte tînără, care joacă 
tinerește și primește peste tot 
aplauzele celor din tribune. Ci
neva spunea că actuala genera
ție e a treia... respirație a Cra
lovei, considerînd-o pe cea de 
acum cinci decenii ca fiind pri
ma. Dacă aceea a fost prima, si
gur, cea de acum este a patra, 
a doua fiind generația primului 
titlu (1974 — Oblemenco, Desel- 
nlcu, Marcu. Donose etc.), iar a 
treia a alcătuit-o „garnitura de 
aur", cea cu Bălăci, cămătaru, 
Țicleanu, Ștefănescu, Lung etc. 
șl că „ștafeta" nu se 
oprește, iată că „speranțele" 
se află șl ele pe locul 3 
(în disputa pentru titlu), că, în 
vară, juniorii clubului au deve
nit campionii țării, toate confir- 
mînd un mare adevăr, bine cu
noscut, dar care trebuie reamin
tit mereu șl dat ca exemplu : 
Craiova a fost, este șl va rămîne 
un Izvor nesecat de talente. În 
acest Izvor stă tăria el.

Laurentiu DUMITRESCU

DIVIZIEI B
tllie (Politehnica Iași), Mlhăllă 
și Mucileanu (Foresta), Argeșanu 
(Unirea Focșani). Radu (C.S. Bo
toșani), Mirea (Ceahlăul P. 
Neamț) a 2 GOLURI : 38 Jucă
tori a 1 GOL : 60 Jucători.

Victor TITIRIȘCA s-a născut 
la 14 octombrie 1963, Ia Brăila. 
Prima legitimare : F.C. Brăila 
(9 iulie 1979). A mai Jucat la 
F.C. Progresul Brăila (1980), Pe
trolul Brăila (1982). A revenit la 
F.C.M. Progresul Brăila la 5 au
gust 1984.

SERIA A ll-G
: L Popa (Uni
ți 11 GOLURI : 
București) • 8 

Drobeta

• 15 GOLURI 
rea Alba Iulia) 
Goanță (Rapid 
GOLURI : David (A.S. _______
Tr. Severin) • 7 GOLURI: R. Voi- 
nea (Rapid), Hîrsean (I.M.A.S.A. 

Sf. Gheorghe), Șumulanschi și 
Strizu (Mecanică Fină București), 
Buică (Constructorul Craiova) @ 
6 GOLURI : Pusta! (Gaz Metan 
Mediaș), Mitracu (Unirea Alba 
Iulia), Craioveanu (Metalurgistul 
Slatina) A 5 GOLURI : Tudora- 
che (Chimia Rm, Vîlcea), Plo- 
toagă (F.C.M. Caracal), Folbert 
și Cîmpean (Tractorul Brașov). 
Berneanu (Constructorul), Obraș- 
cu (C.S. Tîrgoviște), Dumitrescu - - • • - Măr.

Metan), Răduț 
........ ....... .. .......... • 4 GOLURI : 
Damaschin n (Rapid), Dărăban,

(Sportul ,30 Decembrie"), 
ginoanu (Gaz 
(Metalurgistul)

Pe temele „Mondialului" ’90

„AȘ FI TARE FERICIT CA ECHIPA DE ASTĂZI
SĂ-I ÎNTREACĂ PE «TRICOLORII»

CARE AU EVOLUAT IN 1970“
afirmă Angelo Niculescu

într-o perioadă în care co
mentariile pe marginea tra
gerii la sorți a grupelor „Mon
dialului" italian abundă, în 
cadrul unei diversități aproape 
firești, o convorbire cu Ange
lo Niculescu, singurul antre
nor român care a „trăit" în
tregul ciclu al preliminariilor 
și turneului final, ni se pare 
firească și binevenită. Deci...

Rep : Cum ai primit tragerea 
Ia sorți, Angelo ?

A. N. : Cu aceeași emoție cu 
care am primit-o pe cea de la 
hotelul Maria Isabel, acum 
20 de ani. Mi-am zis că o să 
cădem cu Brazilia, ca o ree
ditare a grupei de la Guada
lajara, și ni s-a oferit Argen
tina, deci tot o campioană 
mondială, ca și Anglia 1970.

Rep : Cum găsești grupa ?
A. N. : Pentru comentatorii 

străini, echipa noastră ar fi 
a treia favorită, dar eu soco
tesc că sîntem într-o grupă 
echilibrată, cu șanse egale, 
în care va decide forma spor
tivă, adică pregătirea...

Rep : Erai de părere, acum. 
20 de ani, că ne-am dus în 
Mexic cu o intîrziere de o s&p- 
tămînă, ceea ce a impietat a- 
supra formei sportive...

A. N. : Intr-adevăr, așa a 
fost. Am avut condiții grele. 
Erau la mijloc aclimatizarea la 
altitudine, căldura tropicală, 
faptul că unele partide erau 
programate la ora 12, iar noi, 
spre deosebire de spectatorii 
mexicani, nu aveam sombrero- 
uri, ca să ne ferim de „lava" 
care curgea din cer.

Rep : Te tentează o întrece
re intre echipa ta și cea care 
va merge in Italia ?

A. N. : Bineînțeles că mă ten
tează. Și aș fi tare fericit — 
nu o spun din ipocrizie — ca 
echipa de astăzi să-i întrea
că pe „tricolorii" care au e- 
voluat în 1970.

Rep : Ce ar însemna asta ?
A. N. ; Noi am venit pe lo

cul 9, dintr-o grupă fără egal, 
cum s-a scris. Echipa de as
tăzi poate să se califice din 
grupă și să se alinieze la 
startul „celor 16“, care vor 
juca eliminatoriu. O nouă 
victorie în „optimi" ar face ca 
„tricolorii ’90“ să se afle în
tre primele opt echipe, ceea 
ce ar fi foarte bine. S-ar pă
rea că e oarecum inechitabil 
să le cer patru victorii pentru 
a ne depăși pe noi, dar să nu 
uităm că astăzi joacă 24 de 
echipe...

Rep : Apropo de echipele 
din „lumea a patra a fotbalu
lui"...

A. N. : Și aici e de făcut o 
precizare. Dacă S.UA. sau 
Emiratele Arabe Unite pot 
fi considerate ca atare, nu a- 
celași lucru se poate spune și 
despre Camerun. Așa că, a-

S. Cristescu și Tănase (Autobu
zul), Gherghe (I.M.A.S.A.), M. 
Nicolae (Chimia), L. Moldovan 
(Unirea Alba Iulia), D. Gheor
ghe (Pandurii Tg. Jiu), Răducu 
(F.C.M. Caracal), Rădulescu șl 
A. Vasile (Tractorul). Berteanu 
(I.C.I.M. Brașov), Păuna (A.S. 
Drobeta) a 2 GOLURI : con- 
stantlnovicl (Rapid), Ologu (Gaz 
Metan), Sulceanu și Mutică (Mi
nerul Motru), Perșu (Chimia), 
Nlchlmiș (Unirea Alba Iulia), 
Clobotaru și Filip (Pandurii), 
Din (Metalurgistul), Dragne (Me
canică Fină), Morariu (F.C.M. 
Caracal), Hintea (Tractorul), 
Chircu si Pîrșe (Metalul Mija). 
Pascu, Fl. Dumitrescu, M. Gheor
ghe și Flcu (I.C.I.M.), Mănescu. 
Nlțulescu șl Palea (A.S. Drobe
ta), R. Tudor șl Stefan (C.S. 
Tîrgoviște) • 2 GOLURI : 37
jucători a 1 GOL : 72 jucători.

loan POPA s-a născut la 14 
martie 1960. la Sebeș Alba. Pri
ma legitimare : C.P.L. Sebeș <22 
decembrie 1977). A mal jucat la 
Universitatea Cluj-Napoca (1979) 
șl C.F.R. Cluj-Napoca (1982). La 
Unirea Alba iulia este legitimat 
din 13 februarie 1984.

SERIA A lll-o
• li GOLURI : Maler (A.S.A. 

Tg. Mureș) a 10 GOLURI I Teo- 
dorescu (Vagonul Arad) e 9 GO
LURI : Manea (Gloria Bistrița) 
• 8 GOLURI : Vase (F.C. Ma
ramureș Bala Mare), Rad (Va
gonul) a < GOLURI : Rosen
blum (A.S.A. Progresul Timi

tenție la meciul de deschide
re, în care vor putea fi ur
mărite și Argentina, și Came
runul.

Rep : Socotești că meciul de 
debut cu echipa U.R.S.S. arc 
un caracter decisiv ?

A. N. s Nimic nu e decisiv, 
dar o eventuală victorie sau 
un joc egal ar putea fi deci
sive.

Rep : Cum apreciezi echipa 
U.R.S.S. ?

A. N. : O echipă puternică și 
cu o mult mai mare experien
ță internațională a „Mun- 
dialelor", plus doi jucători ro
dați pe gazonul italian (Alei
nikov-!-Zavarov) și cu un 
Protasov care l-a depășit mult 
pe Belanov, care joacă bine la 
Monchengladbach... Cred că 
lui Hagi ii pare rău acum că 
nu va juca la Bari, în primul 
meci. Sint convins, insă, că 
echipa se va descurca bine...

Rep : Iată că la un interval 
de douăzeci de ani „tricolorii" 
joacă fără Dobrin și fără 
Hagi, chiar din start.

A. N.: O echipă bine pusă 
la punct nu depinde de un 
om...

Rep: Ce comparație faci 
intre Dobrin și Hagi ?

A. N. : Dobrin a fost un ar
tist al balonului. Hagi este un 
jucător cu posibilități mari, 
pe care, însă, le cam drămu
iește.

Rep : Ce zici de echipa Ar
gentinei ?

A. N. : Cred că va putea 
juca cu 80 la sută din valoa
rea ultimului campionat mon
dial.

Rep ; încerci un pronostic 
în grupă ?

A. N. : Nu-mi place să fac 
pronosticuri. îmi amintesc 
însă că în preliminarii echipa 
noastră a jucat de 8,5 la So
fia, de 6 cu Grecia la Bucu
rești, de 5 cu Bulgaria, acasă, 
de 6,5 la Atena, de 4 la Co
penhaga și de 9 cu Danemar
ca, la București. Și cum soco
tesc că Argentina e o echipă 
de 8,5, iar U.R.S.S. de 8, vom 
avea principala șansă dacă 
vom reuși să jucăm foarte 
bine, așa cum am jucat la So
fia, și cu danezii, la Bucu
rești.

Rep.: Se apropie sfirșitul a- 
nului. Care ar fi cei mai buni 
fotbaliști români in 1989 ?

A.N. ; Dintre cei foarte ti
neri nu poți să nu-1 eviden
țiez! pe Sabău și Gică Popes
cu. Ar veni apoi din „genera
ția de mijloc” Iovan și Lăcă
tuș. Iar dintre cei cu mare 
experiență — portarul Lung. 
Toți au jucat constant bine.

Rep. : Și Hagi 1
A.N. : Poate mult, mult mai 

mult. îl așteptăm la... Napoli !

loan CHIRILA

șoara), L. Popa (Electromureș 
Tg. Mureș), Mltu șl Petrescu 
(U.T. Arad), V. Rus (Gloria Re
șița), Panduru (C.S.M. Reșița), 
Azoițel (F.C. Maramureș), Soare 
și Ciocan (Gloria Bistrița), Uj- 
varl (Strungul Arad). Costăchcs- 
cu șl Badea (Mureșul Explorări 
Deva) a S GOLURI t Borhidan 
(Someșul Satu Mare), Bobaru 
și Rădulescu (C.F.R. Timișoara), 
Gestermaier (Olimpia Satu Mare) 
a 4 GOLURI : Grad (Vagonul), 
Pascuță șl Feșnic (Armătura Za
lău), Szacad (Electromureș), 
Palesa (Olimpia), Cr. Alexan
dru (C.S.M. Reșița), Mlriuță 
(F.C. Maramureș), Mărginean 
(Chimica Tîrnăvenl). D. Moldo
van șl Roman (Gloria Bistrița), 
Dogan (Metalul Bocșa) a 3 GO
LURI : Lohan (Someșul), Con- 
țescu. Otiman și Banu (C.F.R.). 
Blaj (Vagonul). Babor (A.S.A. 
Tg. Mureș), Bucur. Sabău și Pop 
(Armătura), Balint (Electromu
reș), Toderaș (U.T.A.), Silaghi și 
Borza (Olimpia), Popcscu (Stea
ua C.F.R. Cluj-Napoca). Mărgi- 
neanțu (C.S.M. Reșița), Oprlșor 
și Cenan (Chimica). Pîrvu (Glo- 
ria Bistrița), Bolborea și Pireiu 
(Strungul). Vînătoru și Ormeni- 
șan (Metalul Bocșa) a 2 
LURI : 41 jucători a 1 GOL 53 
jucători.

Ovidlu MAIER s-a născut ia 2 
februarie 1971, la Ocna Mureș — 
Alba. Prima legitimare : Soda
Ocna Mureș (31 martie 1983). La 
A.S.A. Tg. Mureș s-a transferat 
ta 25 lulls 1988.

S.UA
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A TOVARĂȘULUI IN COMPETIȚIILE TENISULUI DE AAASA

PE GHEAȚĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

NICOLAE CEAUȘESCU,
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI,

IN REPUBLICA ISLAMICA IRAN
(Urmară din pag. î)

de comerț in identificarea 
de noi căi și modalități de 
acțiune in vederea intensifi
cării relațiilor de colaborare 
dintre România și Iran. In 
același timp, a fost relevată 
însemnătatea încheierii de noi 
acorduri și înțelegeri, care să 
confere .............
tivă conlucrării și 
rii --- 
sul 
ciale 
două țări și popoare.

La primire a luat parte Ion 
Radu, viceprim-minislru al 
guvernului, președintele părții 
române in Comisia mixtă ro- 
mâno-iraniană de cooperare e- 
conomică, tehnică și de comerț.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, a depus, marți, 
O coroană de flori Ia mormin- 
tul ayatolahului Ruhollah 
Khomeini.

La sosirea în incinta Com
plexului memorial, situat in 
zona Bhest Zahra, in ime
diata apropiere a capitalei

stabilitate și perspec- 
cooperă- 

româno-iraniene în intere- 
dezvoltării economico-so- 

independente a celor

iraniene, o gardă militară 
a prezentat onorul.

După depunerea coroanei de 
flori, s-a păstrat un moment 
de reculegere.

La ceremonie au 1 " '
oficialități române și ira
niene.

La încheierea ceremoniei, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a semnat în Cartea de onoare 
a Complexului memorial.

★

participat

■ ■ I
2

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, s-a reintilnit, 
marți seara, la Palatul Saada- 
bad, reședința ce i-a fost re
zervată pe timpul șederii sale 
in Iran, cu președintele Repu
blicii Islamice Iran, Aii Akbar 
Hashemi Rafsanjani.

In cadrul noii runde de con
vorbiri, cei doi președinți au 
continuat schimbul de păreri 
in probleme privind dezvolta
rea relațiilor 
româno-iraniene, 
bilateral, cit și 
ternaționaiă.

Intîlnirea s-a 
tr-o atmosferă 
nească.

de colaborare 
atit pe plan 

pe arena in-

desfășurat în- 
caldă, prictc-

Pășind pes
te pragul u- 
nul secol de 
existență — 

primele isto
rii cu mingea de celuloid datează 
de la sfîrșitul veacului trecut — 
lumea tenisului de masă, unul 
dintre sporturile care a cunos
cut, în sfîrșit, șl consacrarea o- 
limpică, simte, se pare, nevoia 
unor prefaceri, deși In decursul 
atîtor ani s-au mal făcut și al
tele, fără a se altera nici fon
dul, și nici forma. Indiscutabilele 
creșteri calitative (și cine nu 
este convins de ele ?) au la bază 
cu deosebire ascendența în pla
nul pregătirii tehnlco-tactice și 
mal puțin în înălțarea fileulul, 
în culorile diferite ale paletei, în 
mingile galbene sau în adoptarea 
unui nou sistem de joc.

Așadar, într-un continuu neas- 
tîmpăr șl în căutarea unei oare
care publicități (reclama este, 
se știe, sufletul comerțului), sînt 
tehnicieni ----- ‘--------- ‘ _x
ce nu s-a 
onesta și 
că tenisul 
cîștlge în 
ții (o cere ------------------ ,-----
al beneficiilor (o cer sponsorii). 
Altfel, se poate păți ca In ca
zul ediției nr. 5 a meciului Eu
ropa — Asia, suspendată din 
rațiuni financiare. Deci, pe scurt, 
despre ce este vorba 7

Tn primul rînd. despre un nou 
„Sistem Swaythling» la echipe 
(„5 din 9“) în care meciul de 
dublu să fie plasat ca a patra 
întîlnire (în loc de a treia), iar 
perechea să fie alcătuită din 
jucători care au evoluat cel pu
țin într-un simplu. Se va evita, 
oare, elementul surpriză prin 
prezența, uneori, ca acum, a u- 
nel perechi... neutre 7 Ne în
doim! în al doilea rînd, setul ar 
urma să se joace pînă la 11 
puncte, cu serviciul a trei mingi

care încearcă să facă 
mal ... făcut, sub 

îndreptățită constatare 
de masă trebuie să 
planul spectaculozită- 
televiziunea) șl în cel

consecutive. El, dar marea difi
cultate Intervine cind scorul este 

9—9 șl servește... adversarul, 
ceea ce, desigur, nu convine. In 
al treilea rînd, fileul va trebui 
inălțat cu 2,5 cm (Ia 1,5 cm nu 
s-a observat nimic 7 !), dar a- 
vantajul trece de partea apără
torilor șl, Implicit, intervine un 
joc static. Oare de ce s-a mai 
redus Înălțimea în 1937. dacă nu 
tocmai pentru a împiedica me
ciurile de șapte ore 7 In al pa
trulea rind, mingile ar trebui să 
aibă o dimensiune mai mare. 
Nu se spune cît, dar. din ferici
re, firma Nittaku n-a reușit să 
le facă de o calitate asemănă
toare celor actuale. Și daCă nici 
Nittaku 1 ?... în sfîrșit, cele două 
jumătăți ale mesei ar trebui 
așezate la o... distanță de 40 cm, 
fiecare avînd fileul său 1 De 
parcă s-ar juca prin corespon
dență...

Că experimentul, să-l numim 
astfel, n-a avut sorți de izbindă 
(doar o ușoară publicitate) este 
de la sine înțeles, la el putîn- 
du-se renunța chiar înainte de 
a-1 începe. De mirare este, to
tuși, cum o serie de tehnicieni, 
altfel cu o solidă carte de vizită 
In materie, au putut să-și piar
dă vremea tn a-1 pune în prac
tică, eșecul fiind vizibil încă de 
la citirea lui în ... manuscris. 
Desigur, nu negăm ultilltatea u- 
nor încercări care să contribuie 
evident și, mal ales, eflciif.t la 
dezvoltarea tenisului de masă 
(pe plan tehnic și spectacular, 
înainte de toate), dar nu prin 
show-uri fără sare șl piper. Mai 
ales„ că sînt atîtea de făcut în 
acest sport cu o cuprindere cu 
adevărat mondială.

• SĂRITURI CU SCHIURILE
Concursul disputat pe trambu-l 

lina de la Sapporo a fost eîștl-. 
gat de Jens Weissfolg (R. n. 
Germană), cu un total de 23? 
puncte (sărituri de 114,5 m ș' 
112,5 m). L-au urmat austriecii 
Werner Halm 210,5 puncte și 
Heinz Kuttin 208 puncte.

In clasamentul general al „Cu
pei Mondiale”, după sase prohe, 
conduce Ernst Vettori (Austria) 
88 puncte, urmat de Heinz Kut
tin 75 puncte.

• SCHI ALPIN
„Cupa Mondială” a programat 

la Panorama (Canada) o probă 
de coborîre cîștigată de petra 
Kronberger (Austria).

In clasamentul general, după 
11 probe, conduce Michaela Gerg 
(R.F.G.) 133 puncte, secundată
de Anita Wachtel (Austria) 103 
puncte.

• HOCHEI
In cadrul turneului dotat cu 

„Cupa Izvestia", ce se desfășoa
ră la Moscova, reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
5—2 (3—0, 2—1. o—l) formația 
Finlandei.

După două zile de întreceri, în 
clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 4 puncte.

Turneul disputat în localitatea 
olandeză Heerenven s-a încheiat 
cu victoria selecționatei olandei
— 6 puncte, urmată în clasamen
tul final de formațiile Poloniei
— 3 puncte și Iugoslaviei — 1 
punct.

• SCHI FOND
masculină de 15 km din 

concursului de* Ia Can- 
contînd pentru

Proba 
cadrul 
more (Canada), 
„Cupa Mondială", a revenit spor
tivului suedez Christer Majbaeck 
32:49,10. Pe locurile următoare 
s-au situat norvegianul Bjorn 
Daehlie 33 minute și austriacul 
Markus Gandler 33:03,50.

TINERII NOȘTRI RUGBYSTI IN PREGĂTIRE
(Urmare din pap 1)

ponsabilitate și de angajare 
într-o întrecere sportivă, ele
ment decisiv (cum s-a văzut, 
în vară, la „Turneul Prietenia" 
din Cehoslovacia) pentru obți
nerea unor rezultate de mare 
prestigiu. Selecția a fost ri
guroasă, de vreme ce Ia capă
tul ei n-au rămas in atenția 
tehnicienilor decît 40 de jucă
tori. Sînt cei care in ianuarie, 
pe un interval de 10 zile, vor 
participa la cel de-al doilea 
„test", programat la Băile Fe
lix, de lingă Oradea. Și ală
turi de aceștia, care vizează 
un loc in lotul pentru Cam
pionatul European F.I.R.A. 
1990, alți 50, susceptibili să 
facă parte din selecționata de 
perspectivă pentru anii 1991— 
92. La Băile Felix, în afara 
colectivului alcătuit din antre
norii P. Ianusevici, O. Chihaia, 
D. Bucur, se vor mai afla C. 
Mitan, R. Durbac, Șt. Popes
cu, precum și mai proaspeții 
tehnicieni N. Dinu și I. Pop. 
Considerăm că sub aspectul 
pregătirii globale (fizică, teh
nică, tactică, metodică și psi
hologică), colectivul este bine 
conceput, incit și rezultatele 
muncii trebuie să fie pe mă
sură. După „momentul Felix", 
vom reveni. Pînă atunci, să 
semnalăm faptul că o bună 
parte dintre posibilii selecțio- 
nabili pentru C.E. — F.I.R.A. 
1990 confirmă valoarea dove
dită în recent încheiatul sezon

~ ~ u '
competițional. Cazul Iui Spivac 
șl Kepert — nr. 8, Andrei și 
Dinescu — linia a IlI-a. flan
ker!, Onuș și Petrov — linia 
a Il-a. Se apropie de valoarea 
celor amintiți Seceleanu (nr. 
8), Gealapu, Gorea și Simion 
(linia a III-a). Răminind in 
perimetrul pachetului de îna
intași, să apreciem forma bună 
a talonerului Dragomir și a 
pilierului Dragoș Nicolae, la 
această oră fără contracandi
dat. Semne încurajatoare și 
în cazul liniilor dinapoi, cu 
două aripi avind o largă și 
permanentă circulație — P. 
Teodor și Rădună —, doi centri 
foarte activi — Gurănescu și 
M. Stan — și o „uvertură" de 
mare travaliu — Mazilu. Dacă 
mîine ar avea loc C.E. — 
F.I.R.A. 1990, lotul speranțelor 
n-ar fi... descoperit decît în 
privința fundașului și a mij
locașului la grămadă. Cum

pînă în aprilie mai este „cale 
lungă".;.

Să reținem și faptul că, o 
dată cu vacanța de iarnă a ele
vilor și studenților, componen- 
ții lotului vor participa, fie în 
cadrul echipelor pe care le 
compun, fie al unităților de în- 
vățămînt în care se instruiesc, 
la o serie de activități spor
tive complementare, cu accent 
pe pregătirea fizică (alergări 
de cros, concursuri de schi), 
ceea ce — este de presupus — 
va pregăti, într-un fel, cadrul 
etapei de selecție de la Băile 
Felix, acolo unde, 
să ne asigure unul 
ganizatori — Dorin 
împătimit de rugby, 
arătat a fi mereu
noștri jucători sînt așteptați și 
vor fi înconjurați ca și în anii 
precedenți cu aceeași solici
tudine".

cum ținea 
dintre or- 
Lipai, un 

cum s-a 
— „tinerii

Tiberiu STAMA

P£ SCURT • PI
HALTERE • „Cupa Europei” 

pe echipe, desfășurată la Sofia, 
a revenit reprezentativei Bulga
riei 1 276,41 p, urmată de U.R.S.S. 
1216,91 p și Albania 1 211,60 p.

ȘAH * In turneul de la Se
villa pe primul loc s-au clasat 
Zenon Franco (Paraguay) și 
Antonio Antunes (Portugalia) cu 
cite 7,5 puncte din 9 posibile, ur
mați de Campos (Chile), Urday 
(Peru), Lima (Brazilia), Bass 
(S.U.A.) cu cîte 6,5 puncte. In

SCURT • PE SCURT
ultima rundă, Franco a remizat 
cu sovieticul Veingold, iar An- 
tunes l-a învins pe spaniolul 
Villa. La acest turneu, desfășu
rat în sistem elvețian, au parti
cipat 194 de jucători din 19 țărt

VOLEI • Competiția feminină 
de Ia Gera (R.D. Germană) s-a 
încheiat cu victoria selecționa
tei Cubei, care a întrecut In me
ciul decisiv cu scorul de 3—2 
(—13, 7, 15, —10. 13) echipa R.D. 
Germane.

Emanuel FANTANEANU

ABORIGENII
. p.r®Jlleră emoționantă la Yuendumu, localitate In Australia Occi
dentală, unde s-a desfășurat prima ediție a Jocurilor sportive ale 
SÎ°n?®nJloT’ d£n,programul căreia au făcut parte fotbalul austra
lian (avînd reguli diferite de cel normal, al nostru, american ori 
cel numit „gelic"), softbal feminin, aruncarea unei prăjini de bam- 

a bumerangului, baschetul și alergările pe diferite distanțe. 
Fără ca rezultatele să fie cît de cît senzaționale, ideea fundamen
tală care a stat la baza organizării acestei acțiuni polisportive a 
rost atinsă, așa cum a declarat unul dintre promotorii săi : „Faptul 
că la startul probelor s-au reunit aproape 5000 de aborigeni în
seamnă că am reușit să mai consolidăm puțin din identitatea noas
tră națională, atît de amenințată". încă una dintre multiplele va
lențe benefice ale sportului.

LAPONA------------------------------- -----------------------------------
Nu vom înceta să ne mirăm de atltea alte șl alte premiere pe 

care performanța le înregistrează — s-ar putea spune — zilnic în 
această lume. A fost pus Ia punct, bunăoară, un concurs Inedit în 
mijlocul pădurii lapone, mai exact în nordul Finlandei, la Rovaniemi 
(unde mal funcționează și o echipă de fotbal, dar pentru balonul 
rotund parcă nici nu-1 de mirare). A fost amenajat un parcurs după 
toate regulile artei, un traseu de golf, care s-ar diferenția față de 
cele autentic-tradiționale din Anglia doar prin faptul că locul ga
zonului este luat, în mod permanent, de gheață. Aici va avea loo 
un prim concurs internațional, In luna ianuarie, clnd de obicei, 
temperaturile ajung spre minus 30 de grade...

----------------------------------------------------------------------FINAL
O dată cu ultima minge jucată în Mastersul feminin, Steffi Graf 

și-a încheiat practic sezonul, cu un palmares care va rămîne peste 
ani, ca o performanță foarte greu de repetat : 86 de victorii șl doar 
două înfrîngeri, fericitele învingătoare numindu-se argentiniana 
Gabriela Sabatini șl spaniola Arantxa Sanchez. între ovațiile care 
au însoțit, la vremea potrivită, succesul sportivei vest-germane, 
se cuvine a nu o uita pe învinsa sa, Martina Navratilova. Aceasta 
din urmă a declarat la începutul anului — și această rubrică a 
semnalat angajamentul ca pe o superbă înfruntare a vîrstei — că 
trăiește cu dorința de a-și încheia cariera, la 33 de ani, cu un suc
ces în turneul de la Wimbledon. Nu l-a reușit. Și-a amînat dorința 
de victorie pentru Mastersul recent încheiat, pe care l-a pierdut de 
asemenea. După toate probabilitățile, a fost ultima ocazie de a 
cîștiga încă un mare concurs de tenis. Să dăm deci învinsei ce 1 se 
cuvine pentru temeritatea sa : înțelegerea șl admirația noastră.

Radu TIMOFTE

BELGRAD, 19 (Agerpres). E- 
chlpa Iugoslavă Partizan Belgrad, 
adversara formației Dinamo 
București în sferturile de finală 
ale Cupei Cupelor, a Înaintat 
un apel Uniunii europene de 
fotbal (U.E.F.A.) pentru ridica
rea sancțiunii de suspendare a 
terenului propriu pentru un 
meci sancțiune hotărîtă după 
turui secund al competiției con
tinentale, din cauza atitudinii 
nesportive a spectatorilor bel- 
grădenl. „Dacă U.E.F.A. nu va 
ține seamă de apelul nostru, a 
declarat Ivan Golaț, antrenorul 
lui Partizan, vom juca partida 
retur (la 21 martie) la Sarajevo 
sau la Zagreb”.

TOKIO, 19 (Agerpres). Comen- 
tînd meciul pentru „Cupa Inter
continentală» dintre echipele 
A.C. Milan și Nacional Medellin, 
corespondentul sportiv al agen
ției E.F.E. notează între altele : 
„Intîlnirea a fost predominată 
de scheme defensive aplicate de 
ambele formații, care în cete 120 
de minute de joc n-au tras decît 
10 șuturi pe poartă, spre decep
ția răbdătorilor spectatori japo
nezi. Antrenorul columbian Ma-

turana a cerut probabil jucători
lor săi, in primul rînd, să-l mar
cheze cît mal strict pe Marco 
Van Basten și să închidă culoa
rele de acces spre poartă pentru 
a limita pe cit posibil scorul. De 
altfel, italienii au marcat abia 
cu 2 minute înainte de încheie
rea prelungirilor. La o lovitură 
liberă, jucătorul Alberto Evani 
a șutat cu efect, inșelindu-1 pe 
portarul Higuita care pînă a- 
tuncl apărase foarte bine. Deși 
a pierdut (0—1), Nacional Mede
llin i-a convins pe mulți că este 
o echipă valoroasă și că, la 
Campionatul Mondial, reprezen
tativa columbiei poate furniza 
surprize». Iată formațiile utili
zate tn meciul de la Tokio : MI
LAN : Galii — Tassottl, Baresî, 
Costacurta, Maldini, Rijkaard, 
Ancelotti, DonadonL, Fuser (Eva
ni), Van Basten, Massaro (Si
mone). NACIONAL MEDELLIN : 
Higuita — Herrera, Cassiani. E- 
scobar. Gomez, Ferez, Alvarez, 
Garcia, Arboleda (Usuriaga). A- 
rango (Restrepo), Trellez.

Performanța echipei A.C. Ml- 
i*n din acest an a fost remarca
bilă. A cîștlgat toate cele trei 
mari finale : C.C.E. Sunercupa

Europei și Cupa Intercontinen
tală.

DUPĂ CUM s-a mal anunțat, 
joi se va disputa la Cagliari 
(Sardinia) meciul amical dintre 
reprezentativele Italiei și Argen
tinei. Antrenorul formației ar- 
gentlene, Carlos Bilardo, a a- 
nunțat că va începe meciul cu 
următorul „11“: Pumpido — Sen- 
sinl, Simon, Ruggeri, Olarticoe- 
chea — Giustl, Batista, Basualdo, 
Burruchaga — Dezotti, Maradona. 
Iată și lotul Italiei pentru acest 
meci, portari : Walter Zenga (In
ter). Stefano Tacconi (Juven
tus) ; fundași : Giuseppe Ber- 
gomi (Inter). Franco Baresi, 
Paolo Maldini (ambii A.C. Mi
lan). Luigi de Agostini (Juven
tus), Clro Ferrara (Napoli) : mij
locași : Giuseppe Giannini (A.S. 
Roma). Giancarlo Marocchl (Ju
ventus), Fernando de Napoli, 
Luca Fusi (ambii Napoli). Ro
berto Donadoni (A.C. Milan). Ni
cola Bertl (Inter) : atacanțl : 
Glanluca Viali, Roberto Mancini 
(ambll Sampdoria). Andrea Car
nevale (Napoli). Roberto Baggio 
(Fiorentina) $1 Aldo Serena (In
ter).

ÎN SPANIA (et. 16) doar două

9 Partida retur dintre Partizan Belgrad și Dinamo 
București se va juca la Belgrad, Sarajevo sau Zagreb I 
@ După finala Cupei Intercontinentale : A.C. Milan a 
cîștigat cele mai prestigioase trofee internaționale de 
club ale anului ® Campionate : H. Sanchez (Real Ma
drid) și Romario (P.S.V. Eindhoven) au înscris cite trei 

goluri © în Belgia — pauză de 5 săptămîni...
echipe (fruntașe) au obținut vic
torii in deplasare. Real Madrid a 
surclasat cu 5—1 pe Logrones, 
prin golurile lui H. Sanchez (3), 
Butragueno șl M. Sanchis, Iar 
F.C. Barcelona a cîștigat cu 1—0 
la Malaga. (Eusebio). Victorii au 
obținut șl alte echipe valoroase, 
pe teren propriu, . însă : Atletico 
Madrid a învins cu 2—1 pe celta 
Vigo (Baltazar, Manolo, respec
tiv Mosquera), iar Valencia a 
dispus cu 3—1 de Real socledad, 
prin punctele lui Fenoli, Eloy și 
Thomas. Alte rezultate : Zara
goza — Oviedo 2—0. GIJon — 
Tenerife 1—0, Cadiz — Vallecano 
3—1, Sevilla — Mallorca 3—0, 
Bilbao — Castellon 2—1, Vallado
lid — Osasuna i—1. Pe primele 
locuri : Real Madrid 25 p, F.C. 
Barcelona, Atletico Madrid șl 
Valencia, toate cu cîte 21 p.

DUPĂ încheierea turului (17 e- 
tape), în Belgia urmează pauza 
de Iarnă, pînă la sfîrșitul lunii 
ianuarie. în fruntea clasamentu
lui se află Anderlecht șl F.C. 
Bruges cu cîte 26 p. urmată de

F.C. Malines cu 25 p. Anderlecht 
a cîștigat în deplasare contra lui 
F.C. Llăge cu 1—0 (a marcat da
nezul H. Andersen), F.C. Bruges 
a dispus cu 3—0 de Beerschot, 
Iar F.C. Malines a terminat la 
egalitate (1—1) cu CharleroL 
Alte rezultate : Gant — Courtral 
0—0, Ekeren — Standard Liăge 
1—4, Waregem — Lokeren 1—1, 
F.C. Anvers — R.C. Malines 1—o, 
Lierse — St. Trond 1—3. Bcvereu
— Cercle Bruges 1—4.

P.S.V. EINDHOVEN a surcla
sat în etapa a 17-a a campiona
tului Olandei pe Haarlem (4—0) I 
Trei goluri au fost semnate de 
brazilianul Romario ! Alte re
zultate : Maastricht — Groningen 
1—3, Ajax — NEC 3—0, Twente
— Den Bosch 4—1, Sparta — Til
burg 1—1, Den Haag — Kerkrade 
1—3, Vitesse — Utrecht 5—1, vo- 
lendam — Slttard 2—2, WaalwijlC
— Feyenoord 3—0 ! în fruntea 
clasamentului se menține Ajax 
cu 24 p, urmată de P.S.V. Eindho
ven 23 p, Vitesse, Kerkrade șl 
Volendam cu cîte 23 p.
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