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LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
i Dragi tovarăși ți prieteni, 

Cetățeni ai Republicii Socialiste 
România,

Mă adresez, in această sca
ră, întregului popor al patriei 
noastre socialiste, in legătură 
ou evenimentele grave care au 
avut loc, in ultimele zile, la 
Timișoara.

în zilele de X6 și 17 decem
brie, sub pretextul împiedică
rii aplicării unei sentințe Ju
decătorești legale, cîteva gru
puri de elemente huliganice 
au organizat o serie de mani
festări și incidente, trecind la 
atacare* unor instituții de stat, 
distrugînd și jefuind • serie 
de clădiri, de magazine, de 
clădiri publice, iar in ziua de 
17 decembrie și-au intensifi
cat activitatea împotriva insti
tuțiilor de stat și de partid, 
inclusiv a unor unități militare.

Din desfășurarea evenimen
telor și din declarațiile unor 
participant! la aeeste eveni
mente, aceste grupuri aveau 
scopul de a provoca dezordine 
si distrugerea instituțiilor și 
bunurilor generale ale orașu
lui și de a da semnalul unor 
asemenea acțiuni și te alte 
centre.

Populația din Timișoara cu
noaște și a văzut toate aceste 
distrugeri de tip fascist care 
au avut loc.

Cu toate insistențele depu
se, timp de două zile, de or
ganele politice, de partid, de 
consiliul popular, de conduce
rile întreprinderilor și de or
ganele de ordine, aceste gru
puri au continuat și și-au in
tensificat activitatea de dis
trugere, de atacare a instituți
ilor și magazinelor, inclusiv a 
unor unități militare.

în aceste împrejurări grave, 
în seara zilei de 17 decembrie, 
fiind atacate, unitățile militare 
au răspuns prin focuri de a- 
vertisment împotriva celor 
care au continuat să acțione
ze imnoțriva unităților mili
tare și instituțiilor de stat și 

olitice.
.oarwee acțiunile grupuri- 
antlnaționate. teroriste, au 
muat. unitățile militare — 
sriM Constituției și in con
tate cu legile țării — au 
oblicate să se apere, să 

4 ordinea șl bunurile în

DECRET PREZIDENȚIAL 
cu privire la instituirea stării de necesitate 

pe teritoriul județului Timiș

Avînd în vedere Încălcarea gravă a or
dinii publice In județul Timiș, prin acte 

'irorlste, de vandalism și de distrugere a
<<>r bunuri obștești. în temeiul articolului 
, punctul 14 din Constituția Republicii 
îcialiste România.

reședințele Republicii Socialiste România 
Sretează :
art. 1. — Se instituie starea de necesitate 

întreg teritoriul județului Timiș.
'oate unitățile armatei. Ministerului de 
.erne și formațiunilor gărzilor patriotice 

ut puse în stare de alarmă.
Art. 8. — Pe timpul stării de necesitate se 
erzic orice întruniri publice, precum și 

irculația ta grupuri mai mari de cinci per- 
’nne.

> interzice circulația pe timpul nopții în-
4 cu ora 23, cu excepția persoanelor 

•reazâ în schimburi de noapte.
“'■’ate unitățile socialiste dirf ju- 

• obligate să ia măsuri ime- 
îșurarea normală a procese

lor de producție, pentru paza bunurilor ob
ștești, pentru respectarea strictă a ordinii, 
disciplinei și programului de lucru.

Ari. 4. — Consiliile populare municipale, o- 
rășenești și comunale din județul Timiș sînt 
obligate să asigure respectarea strictă a or
dinii publice, paza bunurilor proprietate so
cialistă de stat și cooperatistă, aprovizio
narea în bune condiții a populației, desfășu
rarea normală a transporturilor, organizarea 
și desfășurarea în bune condiții a întregii 
activități economice și sociale.

Art. 5. — întreaga populație a județului 
Timiș este obligată să respecte cu strictețe 
legile țării, ordinea și liniștea publică, să a- 
pere bunurile obștești, să participe activ la 
tnfăptuirea normală a activității economi- 
co-sociale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

tregului oraș, de fapt să apere 
ordinea in întreaga țară.

Organele de ordine, procura
tura au efectuat și continuă 
să efectueze cercetările cores
punzătoare pentru a stabili 
cauzele și vinovății acestor 
acte cu caracter net fascist, 
provocator, de distrugere.

Din datele de care se dispu
ne pînă in prezent, se poate 
declara cu deplină certitudine 
că aceste acțiuni cu caracter 
terorist au fost organizate și 
declanșate in strinsă legătură 
eu cercurile reacționare, im
perialiste, iredentiste, șoviniste 
și ea serviciile de spionaj din 
diferite țări străine.

Scopul acestor acțiuni an
tinaționale a fost acela 
de a provoca dezordine te 
vederea destabilizării situa
ției politice, economice, de a 
ereea condițiile dezmembrării 
teritoriale a României, distru
gerii independenței șl suvera
nității patriei noastre socia
liste.

Nu intimplător posturile de 
radio de la Budapesta și din 
alte țări au declanșat, încă in 
cursul acestor acțiuni antina
ționale. teroriste, o campanie 
deșănțată, de ponegrire, de 
minciuni împotriva țării noas
tre.

Scopul — repet, după datele 
pe care Ie avem pină acum și 
din poziția luată de cercurile 
revizioniste, revanșarde, de 
cercurile imperialiste din dife
rite țări — este acela de a dis
truge independența, integrita
tea, de a opri cursul dezvol
tării socialiste a României, dc 
a întoarce România înapoi sub 
dominația străină, de a lichi
da dezvoltarea socialistă a pa
triei noastre,

în fața acestei situații deose
bit de grave, este necesar să 
acționăm in deplină unitate, 
cu toate forțele, pentru apăra
rea independenței, integrității 
și suveranității României, de 
a asigura dezvoltarea construc
ției socialiste te patria noastră.

Mă adresez cetățenilor din 
Timișoara cu chemare* de a 
da dovadă de înaltă răspundere 
șl de a faee totul pentru li
niștea și ordinea orașului lor, 
de a contribui te liniștea și 
ordinea te Întreaga țară.

Doresc să declar cu toată 
răspunderea că unitățile arma
tei noastre, care au misiunea 
apărării independenței și suve
ranității patriei, a cuceririlor 
revoluționare, au dat dovadă 
do multă, foarte multă răbdare.

Nu au răspuns, chiar atunci 
cînd soldați! și ofițerii au fost 
loviți, ci numai atunci cînd 
situația a ajuns de așa natură 
incit au fost atacați de ban

dele teroriste și au fost puse 
în pericol instituțiile funda
mentale, ordinea din județ.

Armat* și-a Îndeplinit pe de
plin datoria față de patrie, 
față de popor și cuceririle so
cialismului !

Dacă armata și unitățile de 
ordine nu și-*r fi Îndeplinit 
datoria și răspunderea față de 
patrie, față de popor, ar fi în
semnat să nu răspundă jură- 
mîntului, să nu îndeplinească 
prevederile Constituției țării 
de a acționa cu fermitate te 
apărarea cuceririlor socialiste, 
a cuceririlor întregului popor, 
a independenței, integrității și 
suveranității României.

De altfel, așa trebuie 
să acționeze orice cetățean 
al patriei noastre în apărarea 
socialismului și independenței 
țării !

Vreau să declar deschis că 
nu aș răspunde încrederii a- 
cordate de popor dacă nu aș 
face totul pentru a apăra in
tegritatea, independența, suve
ranitatea României, dreptul de
plin a! poporului nostru dc a-și 
hotărî dezvoltarea în mod 
independent, fără nici un 
amestec din afară.

Campania declanșată de dife
rite cercuri șl guverne împo
triva României demonstrează 
cu putere că aceste acțiuni au 
fost din timp și bine pregătite.

Se pune pe drept cuvint în
trebarea : de ce acele cercuri 
imperialiste și guverne, care 
fae tot felul de declarații îm
potriva României, nu au spus 
niciodată nimic in legătură cu 
evenimentele foarte grave din 
diferite țări, din ultimul timp?

Reiese eu toată claritatea că 
această campanie împotriva 
României face parte dlntr-un

/Continuare te pag- • <-•>

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a revenit, 
miercuri, în Capitală, din vi
zita oficială de prietenie efec
tuată în Republica Islamică 
Iran, Ia invitația președintelui 
Republicii Islamice Iran, Aii 
Akbar Hashemi Rafsanjani.

La sosire, pe aeropor
tul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salu
tat de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de membri și membri suple- 
anți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, de 
conducători de instituții cen
trale, organizații de masă și 
obștești.

A fost de față Abdolmajid 
Mozafari, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii 
Islamice Iran la București, și 
membri ai ambasadei.

Pionieri români și copii ai 
membrilor ambasadei iraniene 
au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elen* Ceaușescu buchete de 
fiori.

★

Miercuri, 84 decembrie, s-au 
încheiat convorbirile oficiale 
dintre președintele Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Republicii Islamice Iran, 
Aii Akbar Hashemi Rafsanjani.

In cadrul ultimei runde de 
convorbiri, președinții 
Nicolae Ceaușescu și AU 
Akbar Hashemi Rafsanjani au 
fost informați in legătură cu 
rezultatele intîlnirilor de lu
cru dintre delegațiile română 
șl Iraniană, precum și ale se
siunii Comisiei mixte ro- 
mâno-iraniene de cooperare 
economică, tehnică și de co
merț, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la Teheran. Cei 
doi șefi de stat au sublinia! 
necesitatea ca organele de 
resort din România și Iran să 
ia măsuri și să acționeze 
pentru realizarea întocmai 
a înțelegerilor convenite cu 
prilejul vizitei.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Aii Akbar Hashemi Rafsan
jani și-au exprimat satisfac
ția față de rezultatele vizitei, 
ale convorbirilor purtate in 
aceste zile, apreciind că 
transpunerea lor in viață va 
contribui Ia dezvoltarea în 
continuare a colaborării și 
conlucrării româno-iraniene 
pe plan politic, economie, 
tehnico-științific, cultural și 
in alte domenii de activitate, 
te interesul ambelor țări 
și popoare, al progresului și 
prosperității tor, *1 cauzei pă
cii șl înțelegerii intre națiunL

A fost exprimată dorința ie 
* continua dialogul ia nivel 
înalt, eare s-a dovedit a avea 
un rol hotărîtor te dezvoltarea 
pe multiple planuri a rela
țiilor dintre România șl Iran.

Convorbirile s-au desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, de 
prietenie și înțelegere reci
procă.

In legătură cu rezultatele 
convorbirilor șl înțelegerilor 
1* eare s-a ajuns, a fost adop
tat un Comunicat, care se dă 
publicității.

★

După încheierea convorbi
rilor oficiale. președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Is
lamice Iran, Aii Akbar Ha
shemi Rafsanjani, au semnat, 
miercuri, „Programul pe ter
men lung pentru dezvoltarea 
cooperării economice, comerciale 
și tehnice între Republica So
cialistă România și Republica 
Islamică Iran, pină in anul 
2000“.

Au fost prezenți membrii 
celor două delegații participan
te la convorbiri.

După semnarea documentelor, 
președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Aii Akbar Hashemi 
Rafsanjani și-au strins miinile 
cu deosebită cordialitate, fe- 

licitindu-se reciproc pentru 
rezultatele la care s-a ajuns 
cu prilejul intilnirii la nivel 
înalt de la Teheran.

La sfârșitul ceremoniei, cel 
doi președinți au rostit scurte 
cuvintări.

★

In prezența președintelui Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a președintelui Republicii 
Islamice Iran, Aii Akbar Ha
shemi Rafsanjani, miercuri, a 
fost semnat Protocolul celei 
de-a VII-a sesiuni a Comisiei 
mixte de Cooperare Economi
că, tehnică și de comerț din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Islamică Iran.

Documentul a fost semnat, 
din partea română, de Ion Radu, 
viceprim-ministru al Guvernu
lui, iar din partea iraniană de 
Massoud Rughani Zanjani, vi
cepreședinte al Republicii și 
șef al Organizației planului și 
bugetului, președinții celor 
două părți in Comisie.

tu același cadru, miniștrii 
de externe ai celor două țări. 
Ion Stolan șl, respectiv, AH 
Akbar Velayati, au semnat 
Programul de colaborare te 
domeniile științei, invățămin- 
tulul șl culturii între Guvernul 
Republicii Socialiste România 
șl Guvernul Republicii Islamice 
Iran pe 1990-^-1991.

*

Miercuri s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie pe care 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a efectua
t-o în Republica Islamică 
Iran, la invitația președintelui 
AU Akbar Hashemi Rafsan
jani.

De la palatul prezidențial, 
cei doi șefi de stat au luat loc 
intr-un automobil escortai 
de motocicliști, indreptindu- 
se spre aeroportul Mehrabad 
din Teheran, unde a avut loc 
ceremonia plecării.

La sosirea la aeroport, îm
podobit cu drapelele celor 
două țări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost sa
lutat de ambasadorii acreditați 
la Teheran.

Cei doi șefi de stat au fost 
invitați pe podiumul de onoa
re. O fanfară militară a into
nat imnurile de stat ale 
României și Iranului.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Aii Akbar 
Hashemi Rafsanjani au trecut, 
apoi, în revistă garda de o- 
noare aliniată pe aeroport.

Președintele Nieolae Ceaușescu 
șl-» luat rămas bun de la •- 
ficlalltățito Iraniene venito 
să conducă pe șeful statului 
român: Maseud Rughani
Zanjani. vicepreședinte al Re
publicii șl șef *1 Organizației 
planului șl bugetului, AU 
Akbar VetayaU, ministrul *- 
facerilor externe, Mohammad 
Hadi Nezhad Hossetelan. mi
nistrul industriei grele, uite 
persoane oficiale.

Erau de față ambasadorul 
României la Teheran și am
basadorul Iranului la Bucu
rești.

’ La scara avionului, cei doi 
președinți și-au luat un căl
duros rămas bun, expri- 
mîndu-și, și cu acest prilej, 
satisfacția pentru rezultatele 
convorbirilor purtate, pre
cum și convingerea că noua 
întîlnire la nivel înalt româ- 
no-iraniană va contribui la 
extinderea conlucrării dintre 
țările și popoarele noastre, *- 
tit pe plan bilateral, cit și pe 
arena internațională.

La ora 12,45. ora locală, a- 
vionul prezidențial a decolat, 
indreptîndu-se spre patrie.

Prin intreaga sa desfă
șurare, vizita președintelui Re
publicii Socialiste România 
in Republica Islamică Iran 
s-a înscris ca un moment im
portant în dezvoltarea, pe mai 
departe, a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre 
România și Iran, in interesul 
celor două popoare, al cauzei 
păcii și ințelegerii in lume.
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FINALELE JUNIORILOR LA POPICE PRIMII CÎȘTIGĂTORI

VICECAMPIONII CON

orice... fisură în ansam-

să cîntărească în

stat mult timp sub 
echilibrului, tinerii

Nici nu se încheiaseră bine con
fruntările din finala popicarilor 
seniori, și pe pistele arenei UNIO 
din Satu Mare și-au făcut 
apariția primele cupluri ale 
juniorilor. „Schimbul de mîi- 
ne“ al acestui sport avea să 
se întreacă timp de 4 zile în- 
tr-o competiție — maraton, în 
care
blul de pregătire al concuren- 
ților avea 
clasament.

Așa cum anticipam, proba de 
perechi a 
semnul
participant! la această finală 
luptind cu ardoarea specifică 
vîrstei pentru clasarea pe una 
din treptele podiumului. Titlul 
aveau să-l cucerească Mihai 
Cădinoiu și Bebe Tudorie, de 
la Constructorul Galați, cu un 
total de 1754 p.d. (916+838). 
Este, desigur, o surpriză la 
prima vedere, mulți alți jucă
tori cu state mai vechi în are
na internă și internațională — 
precum Istvan Bor, Nicolae 
Lupii, Ion Ovidiu — avînd tot 
temeiul să aspire la tricourile 
de campioni, 
însă că școala 
niori este una 
îndrumătorul 
unul dintre ] 
antrenori (mereu tînărul Au
rel 
na] ;

Să nu uităm 
gălățeană de ju- 

i productivă, iar 
Iaureaților este 

pricepuții noștri

Chirilă). Clasament fi- 
1. MIHAI CADINOIU —

1668

din 
pri-

BEBE TUDORIE 1754 — (916+ 
838), 2. Istvan Bor — Ferenc 
Majos (Electromureș) 1728 
(855 + 873), 3. Nicolae Lupu — 
Ovidiu Ion (Voința București) 
1711 (880+831), 4. Teodor Bo- 
tiș — Francisc Chirilă (Minaur 
Baia Mare) 1686 (846+840), 5. 
Iosif Fekete — Mihu Istrate 
(Constructorul Tg. Mureș) 
(836 + 832).

La individual, disputele 
ziua decisivă au ținut in...
ză întreaga asistență, numele 
campionului aflîndu-sc abia 
după ultimele bile lansate. Ciș- 
tigătorul s-a numit tot Mihai 
Cădinoiu (apropo de... școala 
gălățeană), cane a rezistat eu 
succes asalturilor adversarilor 
săi Nicolae Lupu și Constantin 
Neguțescu (Carpați Sinaia). A 
fost o luptă psihologică epui
zantă, cei trei „urmărindu-se“ 
permanent, gata să speculeze 
orice greșeală a adversarului. 
Dar Cădinoiu a dovedit, prin
tre altele, și o bună pregătire 
psihică, ureînd astfel pentru a 
doua oară pe cea mai inaltă 
treaptă a 
ment final : 
NOIU 1790 
lae Lupu 
Constantin 
(880+ 827), 
(Metalul 
877), 5.
(873 + 847).

podiumului. Clasa-
1. MIHAI CADI- 

(916 + 874). 2. Nico- 
1774 (880+894). 3.

1752 
Zlotu, 

Roman) 1727 (850 +
Ferenc Majos 1720

Neguțescu
4. Ovidiu

Ion PANA

Al „CUPEI ROMÂNIEI"
LA TURISM MONTAN

Beneficiind de 
organizatoric, Comisia 
trală de turism din 
F.R.T.A. a programat prima e- 
diție a „Cupei României11 la 
turism sportiv montan în ma
sivul Bucegi. Așa se face că 
în zona cuprinsă între caba
nele Gura Diham — Diham — 
Mălăeștl s-au reunit 41 de e- 
chipe 
«1, 
După 
vînd 
ciale 
rientare, 
sanitare, 
munte)
(din cauza timpului nefavora
bil — zăpadă și gheață la 
peste 1500 m altitudine — tra
seele inițiale au fost adapta
te), trofeul a fost 
echipa cercului 
Penicilina Iași II, 
ponența : Lucia 
Moț și Viorcl Paraschiv. 
locurile
București 
Silvășan, Emil Dinuț) ;
(la 
cii 
lae 
pin 
hai 
Strelciuc, Ion Șandru).

un nou cadru 
cen- 

cadrul

din 27 de cercuri de pro- 
reprezentînd
trei zile de 
în program 

(identificare
cunoștințe meteo și 
comportament pe 

și practice de teren

12 județe, 
întreceri, a- 
probe spe- 

roci, o-

cîștigat de 
de turism 
avînd com- 
Aanei,

următoare : 2.
(Ilie Puiu,

Ion 
Pe 

I.M.G. 
Dorin 

3—4. 
Lilie- 
Nieo- 

și Al-

egalitate de puncte) 
Brașov (Dan Mazilu, 
Preda, Aron Darko) 
Independența Sibiu II (Mi-
Șerbu, Ilie Blotor, Nicolae

șah-O RUNDĂ A DEBUTANȚILOR
In 

din 
de-a _____ _ _____
masculine de șah. A fost o zi 
în care jucătorii aflați în pri
ma jumătate a clasamentului 
au evoluat cu prudență, încer- 
cînd să-și mențină pozițiile și 
să tempereze elanul celor din 
„linia a doua". Nici unul din 
primii 5 clasați nu a reușit 
vreo victorie. In cele 3 parti
de decise s-au evidențiat 3 
debutanți, în special victoria 
juniorului Andrei Istrățescu, a- 
supra fostului campion națio
nal Ovidiu Foișor, fiind consi
derată o mare surpriză. . Iată 
tabloul complet al rundei :

sala hotelului 
Tușnad

IX-a
„Laleaua11 

s-a derulat cea 
rundă a finalei

Kiss — Dumitrache 1—0, Is
trățescu — Foișor 1—0, Biro 
— Moldovan 0—1, Lupu — 
Ghindă, Cosma — Oltean, Va- 
silescu — Negulescu, Grun- 
berg — Ionescu, Dodu — Pav
lov remize.

Clasament : 1. Mihail Ghin
dă 7 p ; 2. Constantin Iones
cu 5,5 p ; 3—6. Daniel 
dovan, Sergiu Lupu, 
Pavlov, Dragoș 
5 p etc.

După cum se vede, Ghindă 
continuă să „poarte tricoul 
galben11 cu un avans liniștitor 
față de plutonul condus de 
C. Ionescu. Revenind la parti
da Istrățescu — Foișor, re-

Mol-
Mircea 

Dumitrache

marcăm ingenioasele lovituri 
tactice ale tinărului conducă
tor al pieselor albe, care au 
generat un atac imparabil pe 
cîmpuri negre. (Apărarea Fran
ceză) A. Istrățescu — O. Foi
șor l.e4 eG 2.d4 d5 3.Cd2 C16 
4.e5 Cfd7 5.fl c5 
7. Cdf3 Da5 8.Ne3 
variantele

Turneul Diviziei A la hochei

MECIURI ATRACTIVE ÎN PRIMA ZI
GALAȚI, 20 (prin telefon). 

Pe patinoarul din localitate au 
început intrecerile turneului 
nr. 1 al Diviziei A la hochei, 
prima grupă valorică. Iată re
zultatele și amănunte :

C.S.M. DUNĂREA
— S.C. MIERCUREA
3—4 (0—3, 3—0, 0—1). 
mul meci al reuniunii 
rale am asistat la o 
atractivă, dîrză, în 
sportivitate (minute de . 
zare, 2—2), cu o interesantă 
evoluție a scorului. După o 
primă ratare a gălățenilor (St. 
Zaharia, min. 5), Bejan a șu
tat puternic, portarul gazdelor, 
Hanganu, a respins în față și 
Bartalis, pe fază, a deschis 
scorul : 0—1 (min. 7). în min. 
9 am consemnat două contra
atacuri rapide la cele două 
porți, dar același St. Zaharia, 
respectiv Cs. Antal nu au reu
șit să finalizeze. După numai 
un minut, antrenorul-jucător 
E. Antal a șutat extraordinar 
j- . iinia de cen-

ducindu-se cu 
vinciul porții : 
dublă ratare

11, autori fiind 
. . ___ _ Csata

ghitenii au majorat 
0—3, prin K. Antal.

în repriza a Il-a 
a jucat din ce în ce 
controlînd r" Z j 
reușit să egaleze, p.......... ......
(min. 21), Dinu (30) și Dima 
(34). In ultima parte a meciu

lui, gălățenii, printr-o neinspi
rată tactică de apărare a re
zultatului, au cedat inițiativa. 
Eforturile celor de la Sport

de dincolo de 
tru (!), pucul 
boltă direct la 
0—2. După o 
în același min. 
Bejan (S.C.) și i

GALAȚI
CIUC 

In pri- 
inaugu- 
dispută 
deplină 
penali-

(D), har- 
scorul la
Dunărea 

mai bine, 
efectiv jocul și a 

prin Radu

Club în atac s-au materializat 
cu numai 24 de secunde îna
inte de fluierul final. golul 
victoriei fiind înscris de Gerc- 
zuz. Un rezultat egal s-ar fi 
cuvenit.

Au arbitrat Gh. Mîcu — Gh. 
Tașnadi, S. Dinu.

STEAUA
<3—1, 1-1,

Joi, S.C. 
Dinamo și

— DINAMO 7—2
3—0).
Miercurea Ciuc — 
Steaua — Dunărea.

Andi VILARA 
Tclemac SIRIOPOL

Ieri s-a desfășurat etapa a- 
minată (a 7-a) din cadrul tu
rului campionatului masculin 
al primei divizii de volei. In 
centrul atenției s-a aflat par
tida găzduită de sala Dina
mo din Capitală, însă alte 3 
jocuri au avut o miză impor
tantă, stînd sub semnul nevoii 
acute de puncte a formațiilor 
din plutonul secund.

fața craiovenilor, sextetul di- 
namovist — Căta-Chițiga, Cre- 
țu, Drăgușin, Rotar, Pop; Ma
der, deci fără titularii Rădules- 
cu și Dalacu — 
mecanism bine 
spectaculos în 
țiunilor (grație 
său), vioi și
De altfel, diferența dintre ce
le două echipe a pornit de la 
construcție, Căta-Chițiga

s-a dovedit un 
pus la punct, 

majoritatea ac- 
coor donatorului 
deplin angajat.

Dlnamovistul Sorin Pop, ieri foarte eficace la serviciu și 
atacul din ambele linii, 
Aurel D. Neagu căutind 
craioveanului Horfaș

DINAMO BUCUREȘTI 
NIVERSITATEA C.F.R. 
IOVA 3—0 (7, 2, 13).
prisma întîlnirilor din sezonul 
trecut între cele două frunta
șe, așteptam o dispută mai e- 
chilibrată, dar aceasta s-a 
făcut simțită doar în setul al 
treilea. în fapt, craiovenii au 
testat pctcnțialul vicecampio- 
nilor încă din start, cu un 
trecător folos (4—1), pentru a 
se izbi apoi de o echipă și 
viguroasă, șl decisă, si în ver
vă deosebită. Un Dinamo care 
confirmă, din nou, urcușul 
spre vîrful de formă preconi
zat de antrenori pentru 
final de stagiune (ceea ce 
face să intuim un derby 
clasă. Steaua — Dinamo, 
bată, la căderea cortinei).

este surprins de fotoreporterul 
(și găsind) breșa chiar intre...

itl 
nostru 

miinile

—U-
CRA-

Prin

acest 
ne 
de 

stra
in

cele mailegînd cu calm și tact 
convenabile soluții, în vreme 
ce la adversari au predominat 
acțiunile de atac mai ușor de 
anticipat și chiar nesincroniză- 
rile. Momentele lor mai reu
șite din setul
„sprintat"

7—4,

3. cînd au
în două rînduri * 

(4—4, 7—4, 7—11, 11—11), au
fost rodul unui randament 
crescut al apărării la fileu, 
alternat cu eficiența atacului 
in forță (unde, însă, Horfaș 
n-a mai fost „numărul 1“). Au 
arbitrat : V. Chiorcanu din Cluj- 
Napoca șl M. Ioanovici din 
București.

Aurelian SREBEANU

STEAUA RUCURESTI — E- 
LECTROTEHNICA BISTRIȚA 
3—0 (9, 12, 3). Un joc destul

6.c3 CcG 
(Una din 

poziționale ale A- 
părării Franceze in care lupta 
se duce in jurul importantului 
cîmo ,.d4“) 8...c:d4 9.C:dl C:d4 
10.N:d4 Cb8 ll.Cf3 Cc6 12.Ne3 
Nd7 13.Nd3 Ne7 14.0—0 Tc8 45. 
Del Dc7 16 Dg3 gG 17.h4 h5 18. 
Taci a6 19.Cg5 (Amenință C: 
f4) 19.. .N :g5 (Slăbește mult 
cîmpurile negre, dar nu exis
tă altă soluție) 2O.D:g5 D<18
21.Dg3 Ce7 22.f5 ! C:f5 23.N: 
f5 24,eG ! (Două sacrificii su
perbe de pioni, menite să asi
gure albului o dominație to
tală de cimpuri negre) 21... 
N:e6 25.Nd4---------------- --------
27.De5 D:e5 
Tc4 3O.g3 
32.Td4 g5 
g:hl 35.T:hl d:cl 36.T:h5 Nd7 
37.Tel b5 38.Tdl+ Rc6 39.Tdhl 
Te7 40.TM TeG U.Tdl Ne8 42. 
TelT:el 43.R:el a5 44.Ta7 RbG 45. 
Te7 NcS 4G.Te6 Rc5 47.T:fG Nel 
48.TaG Rbl 41>.Rd2 Nd3 5O.TcG 
Nbl 51.Tc5 Nd3 52.Te6 Nbl 53. 
Tel Nd3 54.Te5 Nbl 55.a3+ Ral 
5G.Rc3 Nd3 57.b3+ ! c:b3 58. 
R:d3 R:a3 59.T:b5 al G0.Rc3 
Ra2 61.Tb4 Ra3 62.TF4 și ne
grul a cedat. (în ziarul de ieri, 
la partida Ghindă — Vasiles- 
cu, se va citi l.e4 c6, în loc 
de l.e4 e5).

Parik STEFANOV

PERFORMANTA

Rd7 2G.N:h8 D:h8 
28.T:e5 RdG 29.Tc3 
Tc7 31.Tdl fG 
33.Kf2 Tg7 34,c4
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Popas sportiv muscelean
r

UN CWWT INDRA

ACCENTUL CADE
a se 
me- 

mondiale, 
sportul muscelean a făcut și 
face, prin tradiție, o frumoasă 

cursă de pluton, evidențiată 
de cîteva superbe „sprinturi" 
numite, pe rînd, Maria Diți- 
Diaconescu (sulițașa mai me
reu prezentă pe podiumurile 
concursurilor internaționale de 
acum trei decenii). Olimpia 
Cataramă (fostă recordmană 
națională la disc), Virgil Ți- 
buischi (vicecampion european 
de juniori la aruncarea cioca
nului). Aurel Simian, Gheor
ghe Vlad, Vasile Cicu sau Vio
rel Ioana (boxeri de temut, în 
țară și peste hotare, la vremea 

■ lor). Cota va crește simțitor 
atunci cînd vom aduce vorba 
despre luptele greco-romane, 
Ion Dulică (campion mondial 
de juniori) sau Ion Păun (me
daliat cu aur la „europenele11 
din 1977) fiind numele cu cea 
mai mare rezonanță. După

Fără a străluci, fără 
putea lăuda cu salbe de 
dalii olimpice sau rr.cn

însemnări ÎMBINARE ARMONIOASĂ ÎNTRE SPORT Șl ÎNVĂȚĂTURĂ
Intr-un periplu prin Secto

rul 6, un scurt popas la Școa
la nr. 104. Pe terenul de fot
bal, o amplă acțiune de selec
ție pentru clubul Progresul- 
Prefabricate (categoria Onoa
re), iar pe celelalte terenuri 
ale școlii, jocuri în cadrul o- 
rei de educație fizică. Directo
rul școlii prof. Gheorghc Che- 
laru. un pasionat al sportului, 
ne-a dat să înțelegem că acti
vitatea sportivă a elevilor de 
aici gravitează în jurul vole
iului, de 9 ani colaborîndu-se, 
în acest sens, cu C.S.Ș. 1 De 
altfel, sala de sport a fost a- 
menajată in așa fel incit să 
cuprindă cit mai multe tere
nuri de volei. Dar, alături de 
volei, care a adus școlii o mul
țime de trofee, o mare aten
ție se acordă atletismului, în-

tr-o strînsă colaborare cu clu
bul Școlii Nr. 190, prin perma
nente acțiuni de selecție la di
ferite probe. „Scopul nostru — 
vizavi de activitate sportivă 
de performanță — este canali
zarea clementelor de perspec- 

clubul ide atletism 
sublinia

ti vă către 
de la Școala 190 — 
directorul școlii?

Rezultatele ? „Elevi care 
practică un anumit sport la 
cluburile de performanță, spre 
bucuria noastră. Fiindeă la noi 
au început voleiul Nicoleta 
l’ătran și Isabela Nae (C.S.Ș. 1), 
Gabriela Hunnuzache și Dana 
Nicolae (Dinamo). Elisabeta 
Dragomir și Mihaela Moloagă 
(Rapid). Există, de asemenea, 
în școală, doi scrimeri — frații 

Antonio și Vasile Bacău, (sa- 
breri la I.M.U.C.) și o fetiță

ani, Cristina Bușe — lo
pe țară Ia gimnastică11.

frumoasă tradiție, 
.. __ , ... . * 1 luni, în

ultima duminică, se organizea
ză o zi de activități sportive. 
Tradiție au căpătat și campio
natele școlare la fotbal, șah, 
tenis de masă și cros.

Ne-am despărțit de gazdele 
noastre cu promisiunea de a 
reveni. Pentru că aici — 
ca și în multe alte școli din 
Capitală și din țară — străve
chiul dicton — minte sănătoa
să într-un corp sănătos 
găsește

de 9 
cui 1 .

Printr-o
la sfîrșitul fiecărei

își 
găsește din plin aplicarea. 
Sportul este considerat, real
mente, o 
și trebuie 
armonios

activitate care poate 
să se îmbine tot mai 
cu învățătura.

Alexandru RUSU

PE DISCIPLI^'
lesne se observă, „triun- . ' 

de sprijin11 al sportului
cum 
ghiul . _
muscelean il constituie secțiile 
de atletism — box — lupte 
secții care au o fructuoasă ac
tivitate de selecție și inițiere 
în cadrul Clubului Sperl ;’J 
Școlar din localitate, cor » 
nuată de cea a Sport Club 
Muscel, la nivelul s-, 
Acestor trei puncte f< 
adăugat în ultimii an' 
nou înființata secție ‘ 
remarcată, deocamda. 
locurile fruntașe ob’_ 
întrecerile juniorilor.

Protagoniștii noștri 
vor fi luptătorii ; ne 
aceasta nu doar cele 
me amintite, ci îndeo. 
ce le-au călcat pe urme, sen.J 
că în activitatea secției nu îi ‘ 
timplarea, ci continuitatea es ■ 
elementul caracteristic. Argu
mente ? Să-1 luăm, bunăoa’-i 
numai pe Anton Arghira. 
daliat cu argint la Car, 
tele Mondiale din acest

• tot ar fi suficient. Da
turi de Arghira, descopei 
formați de aceiași antren 
destoinici pe nume Ion Di 
gomir, Lucian Coman 
Gheorghe Cioț, se mai 
Ilie Minciună și Sand 
rian, ambii selecționa» , 
tu! național de junior 
daliați la diferite într 
anvergură, 
punte intre 
tin Uță și 
mai multă 
ai lotului 
au pășit pentru întîia 
o saltea de lupte.

Care ar fi secretele 
rezultate meritorii ? S 
pentru început cuvîntu. 
dintelui Sport-Clubulv ; 
lung Muscel, Ion Di: 
„De o maximă impot 
dovedit condițiile d<*- 
pregătire, dc ni'- 
ță asiguraU 
partidul s' 
organele 
amintii

ISO.

.. Tr/b
•Ț«

■T I?
G
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După cu 4 
generații.
N icolac C 
vreme co 
de seniori.



ele două 
chiar un 
(8-3) în

^nelean- 
ț-HE, co- I

I GIR TINEREȚII. DAR

I
 Victoria a început sezonul e- 

zitant. Preocupată și de, sau 
pai ales de. prestația în Cupa 

ii. 'F.A., unde a avut neșansa 
UJk-r. .<a peste o Valencia redu
să („Le grand retour de
tab“a „ titra recent Paco A- 
Vațta îrîta „France Footbal"), 

| ajuns 1^ —3 după 3 eta
pe. situație bftgară pentru o e- 
chipă cu posibilitățile și dis
ponibilitățile ei/’-ăle. cărei con
secințe se vor Testați, logic, 
pe toată durata turului,!

OV — 
o (6. n, 
așoveni- 
rin buna 
și sigu- 
enii au 

țimătatea 
;U OgalUl 
taarcați: 
(ceru și
Benedek ■ 

H. Scor- I 
[Butoi din •

I

I
I
I

Cău-

4 VICTORIA 17 8 5 4 24-16 21
Q Puncte realizate pe 

la Universitatea Craiova

0 BA- 
1TORUL 
L -12, 9, 
eput în 
find ta
ți. Dar, 
I început 
|re și în 
pii. Oas- 
< inimo- 
lare s-au

Iaceb), 
și și-au 

louă se- 
susținuți 

să răs- 
r n-au 

setul de 
v a fost
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ALÂU- 
ri 3—o 
ie ambe-
dominat 

: 11—3
I) și fi- 
: Vlaîcu. 
respectiv
Arbitri : 

>ieț.’

I
I
I

teren___  . _____ _ ._ ____________ ______ și Dinamo, cite 1 p la F.C. Farul și 
S.C. Bacău) ; puncte obținute în deplasare : 9 (cîte 2 p la 
Sportul Studențesc, F.C. Olt și F.C. Argeș, cîte 1 p la „U“ Cluj- 
Napoca, „Poli" Timișoara și Jiul).
• Golgeterii echipei : Coraș 4 goluri; C. Solomon, Ursea, 

Țîră (1 din 11 m) — cîte 3 ; Culcear, Cigan, Hanganu — cîte 
2 ; Orac, v. cojocaru, Mirea, M. Pană — cîte 1 ; FI. Stancu 
(Sportul Studențesc) 1 autogol.• Jucători folosiți s 21 — Hanganu, Coraș — cîte 1« meciuri, 
Mirea, D. ștefan, Țîră — cîte 15 ; C. Solomon, I. Fulga, Ursea 
— cite 14 ; M. Pană 13 ; Nițu, Ursu, Culcear, Cigan — cîte 12 ; 
Topollnschi 9 ; V. Cojocaru, D. Daniel — cîte 8 ; D. Moraru 5 ; 
Al. Nicolae 3 ; Orac , Al. Dinu — cîte 2 ; V. Dumitrescu 1.
• Cartonașe galbene '. 24 (9 suspendări) — 13 jucători (cele 

mai multe : D. ștefan 4).
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de o lovitură 

(Țîră) ; a fost sancționată cu 1

tind explicații, ba chiar apre
ciind ca unele râmin valabile, 
pînă la un punct, pentru în
treg parcursul autumnal al 
„azuriilor", ne-am opri la: a) 
ac. e lui D. Daniel și
C. So emon. precum șl sus
pendările lui Nițu și Mirea 
(din Cupa U.E.F.A.), care au 
impus o revăzut re a formulei 
din campionat ; b) dificultățile 
de adaptare a noilor veniți, 
dintre care doar Hanganu se 
va dovedi un cistig imediat șl

-; r a.-.t. in vreme ce Cigan, 
mai mu’.t folosit decît Al. Ni- 
colae. Orac și Moraru, nu va 
convinge decît parțial ; c) di- 
aannoniile (ca relații de joc, 
no umane) dintre titularii mai 
vechi si .noul val", in condi- 
țiiie in care, acordind cu cu- 
’.eza.-țâ gir tinereții, formația 
c..-. Calea Grivlței va utiliza in 
mod curent 4 jucători sub 21 
de an: (Ursea. Fulga. Hanga- 

TDOr.

advers, rămînind însă dator la finalizare
Foto : Eduard ENEA

':iul cu Flacăra Moreni, Țîră (la balon) a stîrnit pa
ni

u tu

cont' 
eon*' 
ternu 
fMt 
•pet

r
recurgînd chiar 

■ii (și talentată) 
V. Dumitrescu.

chelat, fie și in 11- 
>dajul. Victoria și-a 
siguranța și anver- 

indu-și locul pnn-
run așe. altfel unul scon- 
r n va’.oarea lotului, com- 
.țr. antrenorilor, rigoarea 

iucerii asociației etc., de- 
rd :-și încă o candidatură, 
• * autorizată, sprijinită 

nte solide, pentru un 
'at european. Rod al 

I temeinice, desfășu-
’-o atmosferă de serio-

•» ‘
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20 DECEMBRIE 
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F atragerea a II-a : 
pe 6 12. Fond total 
In‘ r: 689.280 lei, din 
sî lei report la cate-

int ;■
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care tuc
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dețul Timiș sînSf'i. 
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Divizionarele A la Jumătatea întrecerii

UNDE E JUCĂTORUL
zitate șl disciplină, luminile au 
precumpănit, dar ele s-au mai 
amestecat uneori cu umbrele, 
motiv pentru care, fără să 
umble după paradoxuri, pre
ședintele A. S. Victoria. Du
mitru Dragomir. observa că 
„meciul nostru cel mai bun 
a fost o... înfrîngere. 2—4 cu 
Steaua, iar cel mai slab un... 
succes. 1—0 cu Sportul !“.

Intrîn-d în detalii, să notăm 
că, după golurile primite. Vic
toria și-ar păstra. într-o posi- 

propriu î 12 (a pierdut cite 2 p 

de la 11 m — transformată 
penalty — transformat.

bilă ierarhie, poziția a 4-a din 
clasamentul general, ca o do
vadă că, una peste alta, apă
rarea și-a făcut datoria. Sub
liniind că, după părerea noas
tră, compartimentul numărul 
1 al echipei a fost „mijlocul", 
cu plusurile cuvenite lui Han
ganu, Fulga și Ursea, să pre
cizăm că. după golurile marca
te, Victoria ar coborî pe locul 
6 ! E limpede’ că atacul (faza 
de atac) nu s-a situat la înăl
țimea așteptărilor.. Mereu ne
mulțumit, în accepțiunea fru
moasă a cuvîntului, Florin 
Halagian a tot căutat idei îb 
acest sens, adică soluții. A re
nunțat, ajutat și de apatia ce
lui in cauză, la Culcear. auto
rul (totuși) a 14 goluri în e- 
diția anterioară. L-a „urcat" w 
vîrf, o vreme, pe Coraș, dai 
acesta n-a confirmat pînă n-a 
lepădat cele cîteva kilograme 
suplimentare. tot încer

cat pe Cigan, fără însă ca 
puncherul „de meserie" să im
presioneze, el fiind (opinie pei- 
sonală) cam dezordonat în ac
țiuni, împrăștiat. A apelat 
chiar, ca ultim atacant, și la 
Hanganu, dar toate aceste va
riante n-au dus la atingerea 
deplină a scopului, eficacitatea 
fiind mai degrabă în suferin
ță. Mai exact sau, dacă vreți 
mai sugestiv. Victoria a ata
cat după chipul și asemănarea 
lui Țîră. capabil să creeze faze 
spectaculoase și ocazii de gol 
uriașe, dar și... să rateze cu o 
ușurință inimaginabilă ! Ir

DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• O veste bună pentru iubito

rii sistemului LOTO care ur
mează tradiția participării, an 
de an, la TRAGERILE EXTRAOR
DINARE ALE REVELIONULUI și 
care vor avea posibilitatea, în- 
cepînd de MÎÎNE, VINERI, 22 
DECEMBRIE, să-și procure bi
lete cu numerele favorite la 
TRAGEREA de luni. i ianuarie 
1990 ! Nu uitați că mai multe 
bilete (variante) jucate înseamnă 
și mai multe șanse de cîștlg 1

• După cum am mai anun
țat, astăzi, joi. 21 decembrie, este 
termenul limită pentru procura
rea biletelor la ULTIMA TRA
GERE OBIȘNUITĂ LOTO a anu
lui 1989 : de ■ asemenea, mal sînt 
doar cîteva zile pentru jucarea 
numerelor favorite' la ULTIMA

DE LA FINALIZARE?
acest cadru, greul a căzut cei 
mai adesea în sarcina liniei 
mediane, care a alergat din 
răsputeri, fie pentru a „închi
de" în apărare (unde s-a dis
tins Mirea, prompt și volun
tar). fie pentru a „forța" in 
atac. N-a reușit totdeauna la 
nivelul dorit, dar a depus un 
volum de muncă imens, un 
travaliu fără odihnă. Grație 
lui, mai ales, Victoria s-a an
gajat după etapa a 3-a pe o 
pantă ascendentă, aducind (do 
pildă) 9 puncte din 7 deplasări, 
incluzînd-o aici și pe cea din 
„Ghencea".

După cum se poate constata 
și din fișa alăturată. Victoria a 
cucerit 9 puncte (din 16) pe 
terenuri străine și 12 (din 18) 
pe gazonul propriu. Dincolo de 
eșecul de la Brașov, unde echi
pa a dominat copios și a ratat 
incredibil (etapa a 2-a). pro
centajul din deplasare e accep
tabil. Nu însă și cel înregis
trat acasă, echivalent, pe an
samblul diviziei, locului 9, 
față de 3 după criteriu] pre
cedent, ceea ce demonstrează 
că. mereu în căutarea omului 
de gol, Victoria a avut mari 
probleme cu desfacerea unor 
defensive invariabil „betonate". 
„Impresia artistică" a fost, 
nimic de reproșat, deosebită, 
dar nu și realizările concrete.

S-ar părea că. judecind o 
fostă și viitoare „europeană", 
sîntem prea drastici. Poate. 
Socotim însă că. în raport cu 
resursele și tinuta echipei 
Victoria trebuia să ofere mai 
mult. Nu ne îndoim însă că o 
va face în retur.•

Ovidiu IOANIȚOAIA

în campionatul primului eșalon GOLAVERAJUL
Șl EL UN SEMN

Un plus de echilibru mar
chează, precum s-a mai scris 
în aceste coloane, campionatul 
primei noastre divizii. Tot mai 
multe echipe, între care și din
tre cele nou promovate pe 
scena întîiului eșalon, au abor
dat jocurile cu un curaj spo
rit față de edițiile precedente, 
dornice să-și dispute șansele, 
de la egal la egal, cu partenere 
de întrecere mai bine cotate 
în arena internă. într-adevăr, 
etape în șir, contrazicînd 
calculele hîrtiei, echipe ca U- 
niversitatea Craiova, Petrolul, 
F.C. Constanța, F.C. Bihor, F.C. 
Inter ș.a. s-au întors la casele 
lor, din deplasare, cu puncte 
dintre cele mai prețioase. în
deosebi formația din „Bănie" 
care încheia toamna trecută pe 
un loc modest (12) în ierarhia 
divizionarelor A și cu un go
laveraj negativ, a acumulat in 
acest tur de campionat 6 punc
te din tot atîtea posibile in 
disputa cu trio-ul de frunte al 
anului competițional precedent.

Tnregistrînd. așadar, un plus 
față de toamna lui ’88, între
cerea primului eșalon rămine 
însă, la general vorbind, un 
teritoriu al minusurilor. în care 
un număr încă mare de divi
zionare A stat sub picioarele 
lor nu stînca solidă, ci nisipu
rile mișcătoare ; sub forma 
nu atît a puținelor puncte a- 
dunate Ia sfirșitul turului, cit 
mai ales a golaverajelor nega
tive, realitate devenită un 
numitor comun nedorit pen
tru nu mai puțin de 10 echipe 
(din 18).

Este, realmente, într-atît de 
mare prăpastia care separă 
coloana activului de aceea a

ACȚIUNE CU CARACTER DEO
SEBIT Ă ANULUI, TRAGEREA 
LOTO 2 de duminică, 24 decem
brie !
• Deși plnă la următorul con

curs PRONOSPORT din 7 ianua
rie 1990 mai este timp, pentru a 
veni în sprijinul partlcipanților 
consemnăm, mal jos. partidele 
înscrise în concursul respectiv : 
1. Bologna — Juventus : 2. Cre- 
monese — Internazionale : 3.
Fiorentina — Bari : 4. Lecce — 
Genoa ; 5. Milan — Cesena ; 6. 
Napoli — Ascoli : 7. Roma —
Udinese : 8. Sampdoria — Lazio : 
9. Verona — Atalanta ; 10. Bar
letta — Catanzaro ; 11. Padova 
— Brescia ; 12. Parma — Pisa ; 
13. Pescara — Avellino.

CONFIRMĂRILE TIMPURII
SE LASĂ

Marile talente nu pot fi 
ținute în frîu. Ele izbuc
nesc la vîrstă precoce, pro- 
ducindu-se la etajul de sus 
al performanței, în prima 
divizie a unui campionat 
național. Exemplele de aiu
rea (vezi un Pele, Bobby 
Moore, Cruyff, Rivera, Ma
radona, afirmați plenar la 
vîrsta junioratului, atingînd, 
ulterior dimensiuni interna
ționale greu de egalat) 
sînt confirmate de cele ale 
lui Dobrin, Dumitrache, 
Bălăci, Hagi, Sabău sau Gh. 
Popescu, în fotbalul' nos
tru, subliniind șansa unei 
generații care poate produ
ce asemenea exemplare de 
excepție.

Crăpînd puțin cortina 
somptuoasă care acoperă 
meritele incontestabile ale 
calificării reprezentativei 
noastre naționale la turneul 
final al C.M., pe care, la 
urma-urmei, întregul cam
pionat și le poate asuma, 
să căutăm (cu lupa ?) ju
niorii primei noastre divizii 
(al căror debut timpuriu se 
transformă automat în ga
ranție valorică). „Recolta", 
să recunoaștem, este slabă. 
Doar doi titulari de drept, 
care asigură „axul" me
dian al unei echipe clasate 
modest, „U“ Cluj-Napoca :

DISTINCTIV PE CARTEA DE VIZITA
pasivului (în detrimentul, fi
rește. al celei dinții) la destule 
dintre reprezentantele primu
lui eșalon (Jiul, Corvinul, „U“ 
Cluj-Napoca, S. C. Bacău ș.a.) 
Incit te întrebi, pe bună drep
tate, ce anume explică o atare 
situație : teama fată de parte
nera de întrecere, absența u- 
nei pregătiri adecvate competi- 
ției-maraton sau inconsecvența 
în abordarea suitei de me
ciuri ?

Cîte puțin dintre toate aces
tea contribuie la obținerea 
rezultatelor negative, am fi 
tentati să răspundem la prima 
vedere. O analiză mai apro
fundată a faptelor, a cauzelor 
care generează inconsecvența 
și teama, ne așează. însă, mai 
aproape de adevărul... adevărat 

ași anume acela că și una (tea
ma față de adversar — cu pre
cădere pe terenul acestuia), și 
cealaltă (inconsecvența in com
portament) provin, precum 
două ramuri ale aceluiași 
trunchi de copac, dintr-o PRE
GĂTIRE NECORESPUNZA- 
TOARE a echipelor slab clasa
te sau, mai exact spus, din 
subestimarea unuia sau mai 
multor aspecte ale procesu
lui de instruire și educație. 
Și cum doar exemplul (pozitiv) 
concret, poartă în el. cit de cît, 
forța de a convinge, dintre mai 
multe divizionare A ne vom o- 
pri la Petrolul și F. C. Con
stanța, două echipe posedînd 
linii de clasament peste valoa
rea loturilor prezentate de

TRAGEREA EXTRAORDINARA
LOTO A REVELIONULUI

1 IANUARIE 1990

se atribuie cittlguriîn»

B A NIAUTOTURISME. EXCURSII
PESTE HOTARE

AȘTEPTATE
Zanc și Sabo. Au mai co
chetat cu prima scenă Arti- 
mon (Steaua) și Jelea (Di
namo). cu apariții simboli
ce, certitudinea în cazul 
lor dînd-o exigența recu
noscută a unor cluburi mari, 
dornice să-i aibă în curtea 
lor. Piteșteanul D. Zamfir 
(Daniel) nu și-a croit încă 
o personalitate care să-1 
ferească de posibile confu
zii cu alt (fost) piteștean, 
D. Zamfir (Dorel). Craiova, 
echipă în plin fuleu, aure
olată și cu ultimul titlu 
național de juniori, a adus 
pe banca de rezerve pe 
Cristescu, căruia i se acor
dă credit cu cîntarul de 
farmacie, și Papa, cel care 
domină vreo trei loturi re- 
prezentative de juniori, dar 
pare copleșit la debutul în 
fotbalul mare. Acest inven
tar sărac cantitativ și cali
tativ (departe de exemplele 
strălucite din capul artico
lului) nu are, obiectiv, mari 
posibilități de redresare în 
returul care urmează. Ze
cile de centre de copii și 
juniori, cele 12 centre (so
cotite de elită) „Viitorul", 
înființate acum patru ani 
din dorința de a descoperi, 
șlefui și lansa talente, au 
cuvîntul.

Ion CUPEN

ele la ora startului coinpetițio- 
nal. Șansă ? Joc al rezultate
lor de pe urma căruia au be
neficiat ?

Nimic din toate acestea, ci, 
mai degrabă, o așezare rațio
nală în teren, o dinamică co
respunzătoare și relații de 
joc bine însușite, care, departe 
de a risipi energia acumulată 
în timpul antrenamentelor, au 
valorificat-o. din plin, oe ta
bela de scor.

Da, nu încape îndoială, în a- 
fara punctelor acumulate în 
clasament. raportul dintr-e 
golurile înscrise și cele primi
te înseamnă și el o trăsături 
definitorie pe cartea de vizită, 
a divizionarelor A, reflectind. 
in bună măsură, modul în care 
ele „lucrează" in ciclul săp- 
tăminal, pornind de la ceea ce 
demonstrează ultimul joc. Pe 
parcursul unei întreceri apar, 
vrînd nevrînd, și învingători, 
și învinși, și echipe cu golave
raj pozitiv, și altele care mai 
mult încasează decît punctează 
pe tabela de scor. De aici însă, 
de la această realitate și pînă 
la marile disproporții înregis
trate pe cele două „coloane" 
(vorbind grăitor de absența 
tupeului, în bunul înțeles al 
cuvîntului. la meciurile dispu
tate în deplasare) este o cale 
lungă. Pe care un fotbal bine 
cotat, cum se impune a fi el 
la nivelul primului eșalon, nu 
trebuie s-o admită.

Gheorghe NICOLAESCU

A-
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plan mai general împotriva 
independentei și suveranității 
popoarelor — a acelor popoare 
care nu vor dominația străină 
și sînt gata să-si apere cu 
orice preț, inclusiv cu arma in 
mină, independenta, dreptul 
la o viată liberă.

Cu toții ne reamintim de po
ziția fermă a întregului nostru 
popor în 1968. impotriva inva
ziei Cehoslovaciei și pentru 
apărarea independentei Româ
niei. Acum se poale afirma că 
este o situație asemănătoare, 
sau chiar mai gravă. De aceea, 
se impune să acționăm cu în
treaga răspundere pentru a 
respinge orice atacuri împo
triva României, a construcției 
socialiste din patria noastră !

Regretăm foarte mult că s-a 
ajuns Ia o asemenea situație, 
dar aceasta nu se datorește 
organelor de ordine și unități
lor militare. care timp de 
două zile au dat dovadă de 
maximă răbdare și îngăduință 
fată de acțiunile elementelor 
teroriste, fasriste din Ti
mișoara, și acelora care s-au 
pus in slujba agenturilor stră
ine și care au actional in mod 
premeditat și bine pregătit 
pentru declanșarea acestor 
grave incidente de la Ti
mișoara I

Mă adresez tuturor orga
nelor $i organizațiilor de 
partid, comuniștilor, organiza
țiilor U.T.C., sindicatelor și 
tuturor sindicaliștilor. Orga
nizației Democrației și Unității 
Socialiste, tuturor organelor si 
organizațiilor obștești pentru a 
acționa, in deplină unitate, «a 

aceste împrejurări grele, pen
tru a asigura respingerea ori
căror acțiuni impotriva pa
triei noastre socialiste, pentru 
a asigura dezvoltarea muncii 
pașnice, de realizare a hotări- 
rilor Congresului al XIV-lea 
al partidului I

Mă adresez tuturor cetățe
nilor patriei noastre — fără 
deosebire de naționalitate — 
cu chemarea de a da dovadă 
de o înțelegere deplină a si
tuației grave care s-a creat 
prin acțiunile teroriste de la 
Timișoara și de a acționa, in 
deplină unitate și solidaritate, 
pentru apărarea socialismului, 
de a face totul pentru a nu se 
mai permite să se repete ase
menea stări de lucruri !

Societatea noastră asigură 
condiții de participare deplină 
a tuturor cetățenilor tării, a 
tuturor categoriilor sociale, 
la intreaga viată politică, la 
conducerea întregii societăți. 
Sint create cele mai largi po
sibilități ca, in cadrul democra
ției noastre muncitoreștî-revo- 
lutionare, să dezbatem și să 
soluționăm, in deplină unitate, 
toate problemele privind viata, 
munca. bunăstarea întregii 
națiuni, dar și independenta, 
suveranitatea și Integritatea 
patriei.

Este necesar să respingem 
cu hoiărire orice acțiuni în
dreptate împotriva patriei, a 
poporului nostru — constructor 
pașnie al socialismului — a 
independentei, * construcției 
noii orinduiri socialiste tn 
România 1

Să acționăm eu intreaga răs
pundere față de prezentul si 
viitorul socialist al patriei 

noastre, pentru a asigura mun
ca și liniștea întregului nostru 
popor I

Este de datoria tuturor ce
tățenilor Republicii Socialiste 
România să acționeze cu toate 
forțele impotriva tuturor celor 
care, in slujba diferitelor in
terese străine, a serviciilor de 
spionaj, a cercurilor imperialis
te reacționare, iși vind tara 
pentru un pumn de dolari sau 
de alte valute.

Trebuie să dăm o ripostă 
hotărită impotriva celor care 
vor să dezmembreze România, 
să lichideze integritatea și 
independenta patriei noastre 1

Este necesar să sprijinim — 
in orice împrejurări — arma
ta noastră, apărătoare de nă
dejde a independentei, suvera
nității și integrității țării, a 
construcției socialiste, a vie
ții pașnice a intregii noastre 
națiuni !

Să acționăm in așa fel pen
tru a nu fi necesară interven
ția armatei. Dar, in același 
timp, să nu se admită, in nici 
o împrejurare, ca armata să 
fie atacată, să nu admitem ca 
ea să fie oprită să acționeze 
impotriva celor ce creează 
dezordine, a celor ce împiedi
că activitatea și munca pașni
că a poporului !

Adevărata libertate, adevăra
tul umanism înseamnă a asi
gura dezvoltarea socialistă * 
patriei, bunăstarea intregii na
țiuni, a asigura independența, 
integritatea țării și a-i demas
ca pe toți aceia care acționea
ză — indiferent sub ce forme 
— impotriva intereselor patriei, 
a independenței, a socialismu
lui in România.

Ințelegind bine gravitatea e- 
venimentelor petrecute la Ti
mișoara, aceste acțiuni dirija
te și organizate impotriva pa
triei noastre, doresc să asigur 
întregul nostru popor, întrea
ga noastră națiune, că atit or
ganele de stat, cit și organele 
de partid vor face totul și vor 
acționa cu intreaga răspunde
re pentru a soluționa proble
mele in deplină colaborare cu 
toți oamenii muncii, cu toți 
cetățenii patriei noastre, pen
tru a face totul ca programele 
mărețe de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate să fie realizate in cele 
mai bune condiții.

Doresc să declar, in această 
seară, in fața intregii noastre 
națiuni că, in ce mă privește, 
ca fiu devotat al poporului, in 
munca și răspunderile încredin
țate de partid și popor, voi 
acționa in orice împrejurări in 
interesul poporului, pentru bu
năstarea și fericirea sa, in in
teresul construcției socialiste, 
al independenței și suveranită
ții țării 1 Nu am și nu voi a- 
vea niciodată nimic mai presus 
decît poporul, patria, integri
tatea României și socialismul !

Cel mai bun răspuns pe care 
il putem da cercurilor reac
ționare, acelora care doresc să 
distrugă independența și să o- 
prească construcția socialistă 
in România este unitatea noas
tră, a tuturor, a intregii na
țiuni, îndeplinirea in cele mai 
bune condiții a programelor de 
dezvoltare social-economică, de 
înaintare fermă a patriei noas
tre. liberă și independentă, pe 
calea socialismului, acționînd 
eu toată botărirea pentru paee 

șl colaborare, pe principiile de
plinei egalități in drepturi cu 
toate națiunile lumii !

Mă adresez tuturor cete 
lor patriei noastre cu c’ 4lenf. 
rea de a da dovadă 
spirit patriotic și re\olu.. ">alt 
de a înțelege că ce (e întîm^âf* 
te la Timișoara constituie ac
țiuni organizate/ din timp de 
cercurile reacționare, de agen
turile de spionaj străine, care 
au inițiat toate acestea im
potriva patrie;j noastre.

Să acționăm cu toată răs
punderea în așa fel ca nicăieri 
în țara noastră să nu șe mai 
poată organiza și să nu se 
producă asemenea situații.

Este necesar, dragi tovarăși 
și prieteni, cetățeni ai Repu
blicii Socialiste România, să 
dăm dovadă de mare răspun
dere și înțelepciune a poporu
lui nostru, care in cele mai 
grele timpuri a dat mari 
jertfe. Mulți din cei mai înain
tați fii ai națiunii noastre și-au 
dat viața pentru independența, 
pentru bunăstarea, pentru in
tegritatea țării și constructiv, 
socialismului în Romanț "Nu 
trebuie să existe nimic care să 
împiedice acțiunea noastră 
hotărită pentru a servi poporul, 
socialismul, viitorul luminos 
al patriei noastre, al națiunii 
noastre !

Vă adresez, dragi tovarăși și 
prieteni, dragi compatrioți, 
chemarea de a întări colabora
rea și unitatea, de a face to
tul pentru libertatea, pentru 
construcția socialismului, pen
tru bunăstarea poporului, pen
tru integritatea șl Independen
ța României I

RIPOSTĂ FERMA ORICĂROR ÎNCERCĂRI DE A ATENTA LA VALORILE SOCIALISMULUI,
LA INTEGRITATEA, INDEPENDENȚA Șl SUVERANITATEA ROMÂNIEI

tn adunări ale unor mari co
lective muncitorești s-a dat o 
expresie elocventă unității de 
neclintit in iurul partidului, al 
secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
hotărîrii de a duce mai de
parte construcția victorioasă a 
socialismului in patria noastră.

Cuvintarea rostită în seara 
zilei de 20 decembrie de 
secretarul general al Dartidului. 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la posturile 
noastre de radio si televiziune 
a fost urmărită cu vie emoție, 
cu profund interes si deplină 
aprobare de oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul tării, de 
cetățeni de toate vîrstele. de 
întreaga noastră națiune.

Pretutindeni în tară pe mari 
platforme Industriale. în fa
brici si uzine, după transmisia 
la radio si televiziune a cuvîn- 
tării secretarului general al 
partidului, numeroși oameni al 
muncii au tînut să dea glas.

In cadrul unor adunări desfă
șurate în ateliere și secții de 
producție, deplinei adeziuni 
fată de poziția $1 ideile 
exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu fată de fer
mitatea cu care este respinsă 
orice încercare de a se atenta 
la valorile socialismului în 
România, la independenta și 
suveranitatea țării, o dată cu 
angajamentul de a munci fără 
preget, cu înalt spirit patrio
tic si revoluționar, pentru a 
asigura înaintarea neabătută a 
României pe calea lumincasă 
a comunismului.

Participanta la adunări au 
arătat că toti cei ce muncesc 
zl de zi. cu pasiune si dăruire 
revoluționară, cu dragoste de 
patrie, pentru progresul ei 
necontenit au luat cunoștință 
cu adincă indignare de desfă
șurarea condamnabilelor acțiuni 
cu caracter terorist, net fas
cist. provocator de la Timișoa
ra. care aveau scopul fățiș de 

a prevoca dezordini, în vederea 
destabilizării situației politice 
și economice din tară, dezmem
brării teritoriului național, o- 
pririi cursului dezvoltării so
cialiste a României. Și în a- 
ceste momente de gravitate 
deosebită, comuniștii, tara în
treagă. in strînsă unitate in 
iurul partidului, al secretarului 
său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, condamnă 
cu vehementă orice încercare 
de a se atenta la cuceririle re
voluționare dobîndite de po
porul nostru, la integritatea, 
independenta si suveranitatea 
României socialiste.

încărcată de cea mai înaltă 
răspundere fată de prezentul 
și viitorul patriei si poporului, 
chemarea fierbinte adresată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la acțiune hotărită. in deplină 
unitate, pentru apărarea mari
lor realizări obținute in anii 
socialismului, pentru înfăptui
rea fermă a programelor adop

tate de Congresul al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român 
a fost primită — așa cum au 
arătat vorbitorii — cu maximă 
responsabilitate in toate ora
șele șl satele patriei. In fie
care familie, la fiecare loc de 
muncă.

Milioanele de cetățeni ai 
României înțeleg că — așa 
cum a subliniat conducătorul 
partidului și statului —cel mai 
bun răspuns ce poate fi dat 
acestor încercări ale cercurilor 
imperialiste de a opri procesul 
de edificare a socialismului în 
România, de a ne dezmembra 
țara, este munca unită, plină 
de abnegație și devotament, a 
tuturor fiilor acestui pămînt. 
fără deosebire de naționalitate, 
pentru îndeplinirea în cede mai 
bune condiții a planurilor și 
programelor de dezvoltare mul
tilaterală a patriei.

în moțiuni adoptate de adunări, 
oamenii muncii din întreprinde
rile respective se adresează In 

aceste momente muncitorilor 
tuturor oamenilor muncii d 
municipiul Timișoara să facă 
totul, stringîndu-și rindurile in 
jurul partidului nostru comu
nist, pentru lichidarea grabnică 
a urmărilor evenimentelor din 
acest oraș, să dovedească, prin 
intreaga lor activitate, patrio
tismul și devotamentul față de 
cauza socialismului, față de 
cuceririle revoluționare ale 
poporului român.

Este subliniată, in acela 
timp, hotărîrea neabătută 
muncitorilor și specialiștilor 
a face totul pen n întărire 
unității întregului — 
jurul partidului, a s' 
său general, t o v a i 
Nicolae Ceaușescu, 
apărarea cucerilor socia” 
lui, a avuției naționale, 
realizarea exemplară a Z 
nilor pe acest an și pe îrtr 
cincinal, pentru materii 
grandioaselor obiective i 
de Congresul al XlV-i 
partidului.

COMPETIȚII DE TENIS
• MELBOURNE. După o acci

dentare care l-a tăcut Indisponi
bil timp de aproape opt luni, 
tenslmanul australian Pat Cash, 
ctștlgător tn iwi al turneului 
de la Wimbledon, sl-a reluat an
trenamentele. astfel eâ federația 
din țara sa l-a selecționat pen
tru echipa ce va disputa, tn pe
rioada t—4 februarie 19M me
dul din Primul tur al .Cupe! 
Davts* ta compania formație! 
Franței. Pentru această tntîlnlre. 
ce va a găzduita de orașul 
Perth, au mal fost cooptat! tn 
lot Darren CahlU. John Fitzge
rald Mark Kratzmann Wally 
Masur Jason Stoltenberg si 
Mark Woodforde.
• NEW YORK. Competiția 

pentru tunlor! „Sunshine Cup* 
s-a Încheiat la Plantation Park 
(Florida» cu victoria selecționa- 
tel Canadei care » tntrecut In 
finală eu 2—0 formația Suediei
• SOFIA, tn finala turneului 

masculin bulgarul Ivan Kiskinov 
l-a tntrecut cu 8—2 5—7. 8—1 pe 
coechipierul său Milan Velev. 
Proba de dublu a fost clsti<w 
de perechea bulgară formată din 
frații Milan s! Ivo Velev care a 
dispus tn finală eu 8—2. I—» 
7—5 de cuplul sovietic Ponomar 
— Melnik.

DISCIPLINA HALTERELOR

SE EXTINDE
DELHI, 2» (Agerprea). India va 

trimite o echipă completă, de 10 
sportive. Ia Campionatele Asiei 
la haltere feminin. competiție 
ce se va desfășura la sfirșltul 
acestui an ta Shanghai (R. P. 
Chineză). La Întrecerile turneu
lui și-au confirmat, plnă tn pre
zent. participarea sportive din opt țări.

SPORTURI
• SCHI FOND

Proba feminină de ștafetă 
4X5 km din cadrul concursului 
desfășurat tn localitatea canadia
nă Thunder Bay s-a tnchelat cu 
victoria formației U.R.S.S. cro
nometrată tn lh07:8.9. Pe locu
rile următoare s-au situat Fin
landa lh08:27,4 șl Norvegia 
lh08:27.7.

• PATINAJ ARTISTIC

Orașul englez Birmingham șl-a 
depus candidatura pentru orga
nizarea Campionatelor Mondiale 
de patinaj artistic din anul 1993. 
Desemnarea gazdei competiției

JOCURILE DE IARNA 
ALE ASIEI (1095) 

IN R.P.D. COREEANA
PHENIAN, ta (Agerpres). Edi

ția dta anul 10M ■ Jocurilor 
aportiva asiatice de terni va fl 
organizată de R.P.D. Coreeană, 
a hotărlt tn unanimitate asocia
ția Comitetelor olimpice din Asia.

DE SEZON
la care mai candidează orașe 
din Australia. Japonia șl Suedia, 
va avea loc cu prilejul Congre
sului federației internaționale de 
specialitate, ce se va desfășura 
anul viitor tn Noua Zeelandă.

• PATINAJ VITEZĂ

In cadrul concursului de la 
Seul. contind pentru „Cupa 
Mondială" Uwe-Jens Mey (R.D. 
Germană) a terminat Învingător 
tn două probe 500 m (cu timpul 
de 87.18) și 1000 m (cu tlmDul 
de 1:15.81). Proba feminină de 
500 m a fost ctștleată de Angela 
Hauck (R.D. Germană)- care a 
acoperit distanta tn 10.30.

ȘTIRI DIN FOTBAL
ZURICH. W (Agerprțs). Pre

ședintele U.E.F.A., Jacques 
Georges, s-a declarat tmpotrl- 
va unei schimbări tn modul de 
desfășurare a cupelor europene, 
schimbare propusă de o serie de 
cluburi (intre care Milan. Real 
Madrid P.S.V. Eindhoven), prin 
care se cerea alcătuirea, tn pri
mul tur. a unor grupe de patru 
echipe, cu meciuri tur-retur. 
„Actualul sistem — a spus Jac
ques Georges — șt-a demonstrat 
atractivttatea tn fața publicului. 
Admit că sînt necesare schim
bări, dar acestea vor privi cri
teriile de desemnare a capilor 
de serie*. Pe de altă parte, 
președintele U.E.F.A. a Insistat 
pentru aplicarea propuneri! fo
rului continental privind limita
rea numărului de lucători stră
in! din echipele de club care e- 
voluează tn cupele europene. Ia 
cel mult 5. pentru a se evita 
situația tn care tntr-o formație 
evoluează 5 danezi, doi belgieni, 
doi Italieni etc. Această măsură 
ar proteja Interesele fotbalului 
autohton șl lmnl«oit ale repre
zentativelor naționale.

Totodată, s-a anunțat că preli
minariile c.E. de tineret vor 
serv! drept criteriu de calificare 
la J.O. de la Barcelona din 1"— 
Câștigătoarele celor 8 grupe (ca
re se vor alcătui la 2 februarie, 
la GSteborg) vor disputa ctte 
două meciuri, tur-retur tnvlnaă- 
toarele aceste! duble manșe cali- 
flclndu-se pentru turneul olim
pie. Tot ta GSteborg vor fl sta

bilite prin tragere la sort! gru
pele preliminarii ale C.E. de se
niori. Turneul final va avea loc 
ta Suedia in 1092.

LUPTA pasionantă pentru pri
mul loc. după 14 etape, tn Gre
ci*. Conduce Olymplakos 22 p. 
urmată de A.E.K., Panathlnalkos 
șt LA.O.K., eu cite 21 o. Olym- 
plakos a trecut deci tn frunte, 
după ce a învins cu l—t pe Le- 
vadiakos. tn timp ce meciu 
Panathlnalkos — A.E.K. (dert” ■ 
atenian) s-a tnchelat cu 
alb (0—0). P.A.O.K. a 
clasament, tn urma viccorit 
deplasare (2—0» la tonlkos. A. 
rezultate : Arls Salonic — Pa 
nlonioș 2—1. Xanthy — Apollon
1— 0. Iraklis — Doxa Drama 2- 
Volos — Kalamarla 0—3. r
— O.F.I. Creta 1—0. Meciul 
seralkos — Ethnilcos a fo- 
trerupt tn min. 85. din .
eețil. la scorul de 2—1. în fa
voarea gazdelor.

UNUL dintre derbyurile din 
Istanbul. Galatasaray — Fener
bahce. s-a tnchelat cu victoria 
primei formații Ia limită (1—0. 
gol tnscrls de Hasan In ultimul 
minut). Alte rezultate: Trabzon 
Bolu 1—1 Genklerbtrligi — Be- 
șlktas 1—1. Konya — Ankara- 
gtlcu 4—1. Sarlyer — Malatva
2— 2. După 12 etape, pe primele
locuri tn clasament : Trab
zon 25 p. Beșiktas 24 n Fe
nerbahce 22 p. Galatasaray 18 o.
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