
PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL OAMENILOR MUNCII

Sab președinția tovarășului 
Mlrobe Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialista România, președin
tele Consiliului Național al Oa
menilor Manei!, s-an încheiat, 
marți, lucrările plenarei Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii.

Secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 

| fost întlmplnat, Ia sosire In 
r sală, eu sentimente de profun
di dragoste șl stimă, particl- 
panțil scandlnd eu căldură 
„Ceaușescu — P.C.R.1“

ii împreună cu conducătorul 
partidului șl statului nostru.

in prezidiu au luai loe mem
brii Biroului Executiv al Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii.

In prima parte a ședinței 
s-au reluat dieonțMlo te plen 
asupra problemelor tnaeriae pe 
ordinea do aL

Plenara a foot Informată oi 
in cela U secțiuni da specia
litate, alo căror lucrări s-au 
desfășurat te cursul dupâ- 
amiezil de luni, au luat cuvin- 
tnl 374 de tovarăși, care au 
făcut peste 799 da propuneri 
privind îmbunătățirea activită
ții In toate domeniile produc
ției materiale.

rgQLETMi DM TOATE ȚAMtE, UNIȚI Vă 1
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Un frumos succes al sportului românesc
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PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI

Șl UNITĂȚII
Sub președinția tovarășului 

NIcolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, marți după- 
amiază au avut loc lucrările 
Plenarei Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

Pe ordinea de zi a plenarei 
au figurat următoarele pro
bleme :

1. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1982 ;

SOCIALISTE
2. Proiectul Planului de dez

voltare a agriculturii si indus
triei alimentare pe anul 1982 ;

3. Programul privind autocon- 
du cerea si autoaprovlzlonarea 
teritorțălă pentru asigurarea 
populației eu produse agricole, 
animale si vegetale, pe perioa
da 1982—1985 ;

4. Raport privind activitatea 
Frontului Democrației șl Uni
tății Socialiste ;

5. Probleme organizatorice.
Pe marginea punctelor tn-

(Continuare in pag. 2-3)

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL AGRICULTURII,

INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII 
Șl GOSPODĂRIRII APELOR

La București s-au încheiat, 
marți, lucrările Plenarei Consi
liului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor.

Ultima parte a lucrărilor Ple
narei s-a desfășurat ia pre
zența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România.

La intrarea în sală, secretarul 
general al partidului a fost 
primit cu deosebit entuziasm, 
cu calde sentimente de stimă 
și considerație.

Plenara a hotărit să adreseze o 
CHEMARE tuturor unităților din 
agricultura țării noastre, tutu

ror locuitorilor satelor pentru 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce le revin pentru anul 
1982.

Totodată, plenara a hotărit 
să adreseze unităților compo
nente ale Consiliului, întregii 
țărănimi din țara noastră, un 
APEL de însuflețită adeziune la 
noua $1 valoroasa inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Primit cu vii ți îndelungate 
aplauze, a luat cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene- 
, ral al partidului a fost urmărl- 
' lă cu deosebită atenție de par- 

ticipanții la Plenară și sub
liniată cu repetate aplauze.

ECHIPA FEMININĂ VOINȚA GALATI 
A CÎȘTIGAT TROFEUL CONTINENTAL LA POPICE

Echipa Voinfa Galați, la cîteva minute după sosirea în Gara de 
Nord a expresului Viena — București. In ringul de sus, de la 
stingă la dreapta : Aristița Dobre, C. Udreseu, conducătorul for
mației, Minela Dan, Carmen Pilaf, Pachița Zăinescu, Angelica 
Caragea. In rindul de jos : Maria Ciobotaru, antrenorul Anastase 
Apostol fi Elena Radu. Foto : D. NEAGU

Astâ-searâ, la Goteborg, în Cupa U. E. F. A.

DINAM» SPERĂ ÎNTR-UN REZULTAT
CARE SĂ-I OFERE

ORAC

ȘANSA CAEIFICĂRII
GOTEBORG, 24 (prin telefon). 

De mai bine de 24 de ore. 
ploaia rece și un vînt de o in
tensitate puțin obișnuită nu 
mai contenesc. Si sînt puține 
speranțe ca pînă la ora me
ciului vremea să se îmbunătă
țească. Condiții grele, deci, de 
joc. mai ales dacă ținem sea
ma si de starea terenului sta
dionului Ullevi, al cărui dre
naj suprasolicitat In ultimul 
timp, favorizează formarea băl
toacelor. Probleme dificile așa
dar si pentru antrenorii dina- 
moviști. obligați de această si
tuație să aducă în modul de 
acțiune al echipei retușurile 
necesare de ordin tehnico-tac- 
tic impuse de starea cîmoulul

Campionatele naționale și ale „Daciadei“ la box
de joc. Dar pînă la probleme
le legate de vreme și teren, 
antrenorii V. Stănescu și D. 
Nicolae-Nicușor au avut de fă
cut fată si altor dificultăți mai

AZI, PRIMA SEMIFINALĂ, DE LA ORA 18

PROGRAMUL SEMIFINALEI I

• întrecerile „ușorilor" — foarte spectaculoase
• Partidele categoriei grea s-au încheiat,

toate, înainte de limită 1
In cea de a doua zi a turneului final al campio

natelor naționale și al „Daciatfti" la box a conti
nuat seria meciurilor interesante, atractive, deși ade
sea tehnica a cam... lipsit. Pe ringul instalat la Pa
latul sporturilor și culturii au urcat mulți pugiliști 
tineri, în plină formare, o parte dintre ei demon- 
strind calități remarcabile care, bine cizelate în 
continuare, pot face din sportivii respectivi boxeri 
de nădejde.

Nlcu Chloveanu 
(Litoral Mangalia) a 
plasai un croșeu șl 
adversarul său Bog
dan Rusu (S.C. Ba
cău) a fost trimis la 
podea.

Foto : N. DRAGOȘ

SEMIMUSCA
D. Șchiopu (Steaua) — V. Baes (B.C. Brăila)
I. Moldovan (C. Turzii) — N. Crăciun (Metalul Buc.) 

COCOȘ
F. Eva (Dinamo Buc.) — D. Clpere (Drobeta Tr. Severin)
Cr. Gheorghișor (Slatina) — N. Kobu (Dinam» Brăila) 

PANA
E. Preda (Rm. Vtlcea) — T. Cercel (Dinam* Buc.)
P. Stoiu (Craiova) — I. Panatte (Galați) 

SEMIMIJLOCIE
M. Mlcloș (Oradea) — M. Mihalache (Constanța)
Șt. Ștefan (Dinamo Bun.) — M. Ciubotaru (Ttmîeoarm 

MIJLOCIE
V. Silaghi (Dinamo Buc.) — I. Catană (Pitești)
FI. ungureanu (Mușcelul) — AL Crișan (OuJ Napoca®

Chiar în meciul de debut ăl 
primei reuniuni, spectatorii au 
asistat, în cadrul categoriei se- 
miușoară, la schimburi extrem 
de dure expediate cu -adresă 
atît de Florian Barna (Moto
rul Arad),, un sportiv expe
rimentat. cît și de tînărul 
Gheorghe Bulancea (Met. Hu
nedoara). După 9 minute de 
luptă judecătorii l-au preferat, 
în unanimitate, pe Fl. Barna. 
A urmat confruntarea dintre 
Ion Stan (Dinamo Buc.) — 
descoperit și format de antre
norul Ion Monea — și Ilie 
Carculea (CSM Sibiu). După 
un început ezitant, bucureștea- 
nul, un pugilist cu brațe lungi 
și lovituri precise, s-a impus

Paul IOVAN 
Petre HENf

(Continuare In pag. a 4-a)

mari „create de alcătuirea for
mației. dificultăți care abia în

In localitatea italiană Bruni- 
co s-a desfășurat ediția 1981 a 
„Cupei campionilor europeni" 
la popice, competiție interna
țională de prestigiu, la care 
sportul românesc a fost repre
zentat cu cinste de echipa fe
minină VOINȚA GALAȚI, cam
pioana țării, ciștigătoarea valo
rosului trofeu. Formația din o- 
rașul de pe malul Dunării, pre
gătită de antrenorul Anastase 
Apostol, a avut o comportare 
excelentă la această dificilă 
confruntare continentală, reu
șind să se claseze pe primul 
loc și In preliminarii, alături de 
opt echipe, șl In turneul final. 
In compania celor mai valoroa
se sexteturl : cafnpioanele Un
gariei. R.F. Germania și Iugo
slaviei. în cele două jocuri gă- 
lătencele au dominat întrecerile, 
terminînd preliminariile cu 2475 
p d, iar finala cu 2457 p d, to- 
talizlnd 4932 p (cu 37 p mal

(Continuare In pag 2-3)

ȚALNAR

preajma meciului, cînd absen
tele lui Custov și D. Georges
cu (imposibil de recuperat cu 
toate eforturile făcute) au apă
rut la dimensiunile lor reale. 
Pentru înlocuirea celor doi ti
tulari candidau patru jucători s 
Mărginean, Stredie, Mulțcscu șl 
Dorei Zamfir. Utilizarea fiecă
ruia dintre aceștia impunea o a- 
numită manieră de joc. o di
namică specifică în contextul 
meciului în deplasare. Pînă la

Mihai IONESCU

(Continuare tn pag 2-3)

Azi, la TO- Mureș. In „Trofeul Carpafl" la handDal

ROMÂNIA - FRANȚA,
DERBYUL ETAPEI INAUGURALE
TÎRGU MUREȘ, 24 (prin te

lefon). Cea de-a 20-a ediție a 
..Trofeului Carpati" la hand
bal masculin n-a luat startul 
marți r după-amiază, așa cum 
fusese programat. Vina o poar
tă vremea neprielnică (un val 
dens de ceată a stăruitz deasu
pra orașului Tg. Mureș din 
zori și pînă seară), care n-a 
permis aeronavei — avi nd la 
bord formațiile Franței și Spa
niei — să aterizeze. în atari 
condiții, cele două echipe oaspe 
și-au continuat drumul cu tre
nul, plecind după-amiază din 
București și ajungînd aproape 
de miezul nopții în orașul zde 
pe Mureș. Organizatorii s-au 
văzut deci nevoiți să restruc
tureze programul competiției 
și să plaseze meciurile primei 
etape vineri, cînd initial era 
prevăzută zi de repaus.

Astfel. miercuri (n.r. aizi) 
„Trofeul Carpați" va debuta 
cu etapa... a doua programul 
fiind următorul :

ORA 16 România B — Uni
une® Sovietici.

ORA 17,30 România A —■
Franța

ORA 19 Spania — Polonia.
în cursul dimineții și al du- 

pă-amiezii de marți, echipele 
sosite din vreme în localitate 
au făcut antrenamente în Sala 
sporturilor. I-am văzut la lu
cru. în afara „tricolorilor", pe 
handbaliștdd U.R.S.S. și Polo
niei. Ambele reprezentative 
prezintă — așa cum am mai 
anunțat — primele garnituri, 
loturile care se pregătesc pen
tru a evolua la cea de-a X-a 
ediție a campionatului lumii. 
Selecționata sovietică, prezentă 
în ultimii ani pe podiumurile 
de premiere ale mondialelor 
sau Jocurilor Olimpice. îi cu
prinde de celebrii Kravțov, Be
lov, Anpilogov, Kidiaev No- 
vițki, Fediukin, Gagin, Kușni- 
riuk, la cirmă aflîndu-se cu
plul antrenorilor Evtușenko —

Hristache NAUM 
Ion GAVRILESCU

(Continuare ia pag. a 4-a)



PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL OAMENILOR MUNCII

(Urmare din pag. I)

Participanții la dezbateri în 
plen și pe secțiuni și-au ex
primat totala adeziune la do
cumentele aflate pe ordinea de 
zi, apreciind că acestea consti
tuie o expresie elocventă a 
preocupării constante a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii, pentru dezvoltarea 
dinamică și echilibrată a eco
nomiei naționale, pentru creș
terea neîncetată a eficientei e- 
conomice și ridicarea continuă 
a niveluiui de trai-

Vorbitorii au analizat, intr-un 
spirit de inaltă răspundere, ac
tivitatea depusă pină acum, 
relevind rezultatele obținute în 
industrie, construcții, transpor
turi și in alte sectoare eco
nomice, precum și buna ex
periență acumulată in muncă. 
Totodată, au fost criticate se
ver unele deficiențe, care au 
Influențat negativ procesul de 
producție In anumite sectoare.

Infățișînd rezultatele muncii 
lor pașnice, participanții la 
plenară și-au exprimat, tot
odată, deplina adeziune Ia 
strălucita inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la întreaga politică externă a 
partidului și statului nostru, 
și s-au angajat să acționeze,

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL FRONTULUI

Șl UNITĂȚII
(Urmare din pag. I)

acrise la ordinea de zi au luat 
cuvintul 16 tovarăși. In cuvin
tul lor. vorbitorii au exprimat 
deplina aprobare față de preve
derile Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială și 
ale planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimen
tare pe anul 1982, precum și 
ale programului privind auto- 
conducerea si autoaproviziona- 
rea teritorială, documente care 
materializează concepția și 
•rientările secretarului general 
al partidului privind dezvol
tarea echilibrată a economiei 
naționale, in condițiile sporirii 
eficientei si calității întregii 
activități, a realizării progra
mului de ridicare a nivelului 
de trai al întregii populații.

Participanții Ia dezbateri au 
relevat pe larg sarcinile ce re
vin F.D.U.S. în înfăptuirea pre
vederilor din documentele 
dezbătute și au prezentat pro
priile programe de muncă pen
tru coordonarea acțiunilor co
mune ale organizațiilor compo
nente ale F.D.U.S., pentru uni
rea eforturilor Întregii națiuni 
tn vederea transpunerii in viață 
a obiectivelor economico-sociale 
pentru anul viitor.

Vorbitorii au evidențiat ma
rele ecou produs de Apelul 
pentru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației 51 Uni
tății Socialiste, elaborat din 

împreună cu toți cetățenii pa
triei, pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru înfăptuirea 
dezarmării, pentru înlăturarea 
primejdiei nucleare în Europa 
și in lume, pentru apărarea 
dreptului fundamental al oa
menilor. al popoarelor la viață, 
la liniște și securitate, pentru 
realizarea idealurilor de li
bertate, independență și pro
gres ale tuturor națiunilor.

După încheierea dezbaterilor 
generale, plenara a adoptat, in 
unanimitate, documentele în
scrise pe ordinea de zi, Hotărî- 
rea Consiliului Național al Oa
menilor Muncii din industrie, 
construcții, transporturi, circu
lația mărfurilor și finanțe și A- 
pelul adresat de Consiliul Na
țional al Oamenilor Muncii din 
Republica Socialistă România 
clasei muncitoare, tuturor oa
menilor muncii din țara noas
tră, forțelor iubitoare de pace, 
popoarelor din întreaga lume 
pentru acțiuni unite consacrate 
păcii si dezarmării.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarca secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu deosebit interes, cu vie 
satisfacție și deplină aprobare, 
fiind subliniată, in repetate rin- 
duri, cu puternice și îndelungi 
aplauze.

DEMOCRAȚIEI 
SOCIALISTE

Inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că, la che
marea F.D.U.S., pretutindeni in 
tară au loc vaste acțiuni poli
tice de masă in eadrul cărora 
muncitorii și țăranii, intelec
tualitatea, toți cetățenii, fără 
deosebire de naționalitate, iși 
exprimă totala adeziune la 
Ideile cuprinse In Apel, la po
litica externă a partidului și 
statului nostru menită să asi
gure triumful rațiunii, a] idea
lurilor de cooperare pașnică in
tre popoare, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.

In conformitate cu statutul 
F.D.U.S. și ținind seama de 
schimbările care au avut Ioc 
în conducerile unor organizații 
componente ale F.D.U.S. și con
silii teritoriale, Plenara a coop
tat noi membri tn Consiliul 
Național si în Biroul Executiv 
al F.D.U.S.

In încheiere, Plenara a adop
tat în unanimitate documentele 
supuse dezbaterii.

In aplauzele puternice, entu
ziaste, ale participanților la 
Plenară, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea a fost urmărită 
eu deosebită atenție sl vie sa
tisfacție, fiind subliniată cu pu
ternice și entuziaste aplauze.

Plenara s-a Încheiat prin in
tonarea imnului Frontului De
mocrației și Unității Socialiste 
,.E scris pe tricolor unire".

Adunări de dări dc scamă și alegeri In organizațiile sportive locale In finala
»

LA „PRAHOVA PLOIEȘTI, ACIIVILEI OBȘTESC -
MAI MULTĂ PASIUNE SI UN PLUS DE ANGAJARE!
Asociația sportivă „Prahova" 

numără 11 000 de membri, ti
neri și vîrstnici, iubitori ai 
exercițiului fizic de la cunos
cuta întreprindere de utilaj 
petrolier „1 Mai" Ploiești. Am
plele acțiuni de masă, frumoa
sele rezultate obținute în spor
tul de performanță, au fost e- 
videntiate, recent, și cu prile
jul adunării de dare de seamă 
și alegeri a asociației sportive 
— cea mai mare, cea mai re
prezentativă organizație sporti
vă din județul Prahova.

Astfel, bogata agendă a 
sportului de masă a cuprins, 
anual, nu mai puțin de 35 de 
entuziaste competiții la care

Luptă sLrinsă In campionatul de rugby

„75"-/e DIN BAIA MARE-„ARBITRUL'1 

LUPTEI PENTRU TITLU
Incîlcite sînt Ițele acestui cam

pionat de rugby I Aproape că nu 
e etapă fără surpriză, cea mal 
mare dintre acestea fiind șl cea 
mal recent înregistrată, In etapa 
de duminică Vulcan reușind, In 
fine, o victorie ; șl ce victorie — 
asupra medaliatei cu bronz in 
ediția trecută a Întrecerii, forma
ția băimăreană 1 S-a dovedit, e 
dată mai mult, că acest campio
nat este unul dintre cele mal e- 
chilibrate din ultima vreme, că 
nici un meci nu poate fl conside
rat dinainte jucat. ,,15“-le meta
lurgist bucureștean are un lot 
invidiat de mulți, care nu B-a 
exprimat pînă acum așa cum îi 
stă în puteri. Duminică, în 
schimb, experiența cvaslnecunos- 
cutului Marinei, a lui L Stoica, 
a fraților Căinaru coroborată cu 
avîntul mal tinerilor Miheț, Buga 
sau G. Stoica (mal ales acest îna
intaș cu detentă șl tehnică re
marcabile) au condus la desfășu
rarea unui joc — fără exagerare 
— modern, care l-a uluit, parcă, 
pe valoroșii lor adversari.

Dar să vedem ce va mal fl în 
continuare, lupta anunțîndu-se 
aspră atlt în ce privește accesul 
la podium, cit și evadarea din 
zona fierbinte a cozii clasamen
tului. Au rămas de disputat două 
etape, nu mai puțin de șapte res
tanțe sint de jucat (una are loc 
chiar astăzi, R.C. Sportul studen
țesc întîlnind Steaua pe propriul 
teren — „Tei'*, de la orele 14).

Se pare că drumul spre titlul de 
„campioană de toamnă" (mal 
corect spus ar fl „de iarnă") va 
trece pe la Baia Mare, unde 
„15“-le universitar nu-și prea poate 
permite „luxul" de a pierde 
vreun meci în actuala conjunctu
ră, chiar dacă vizitatoarele se 
numesc, tn ordine, Dinamo și 
Farul. Aceasta din urmă, oea 
mal tn formă echipă a momentu
lui („A jucat excelent cu Steaua!", 
recunoștea, cu sportivitate, cel. 
Carol Kramer, din conducerea 
clubului militar), evoluează du
minică tn Capitală, lntr-e partidă 
ce stlrnește un deosebit interes, 

au luat parte sute de competi
tori. Cele mal Îndrăgite, cele 
mai atrăgătoare Întreceri des
fășurate sub egida „Daciadei" 
au fost la fotbal, handbal, a- 
tletism, volei, șah și tenis de 
masă. , Organizarea plăcută a 
timpului liber a celor ce mun
cesc la „1 Mal" Ploiești a mai 
însemnat numeroase acțiuni tu
ristice (6 350 amatori de drume
ție), tradiționale duminici cul
tural-sportive (cu Întreceri a- 
nimate in primitoarele parcuri 
de la Păulești șl Bucov), cupe 
de tot felul, un Întreg calendar 
competițional rezervat sportului 
de masă.

Sportivii fruntași al intre-

adversara sa, R.C. Grivița Roșie, 
arătlnd multe disponibilități. La 
rindu-le, Dinam» șl Steaua, vor 
susține eternul derby in etapa de 
adio a turului. Apropo de cele 
două bucureștene : jocul lor nu 
strălucește, o explicație puțind fl 
intensa solicitare a Internaționa
lilor lor. Dar numai o explica
ție, pentru că — n cităm din 
nou pe ex-lntemațlonalul C. Kra
mer : „M-a nemulțumit in partida 
de la Constanța lipsa de angajare 
a jucătorilor de la Steaua*...

Nu putem rămlne nereceptivi, tn 
schimb, la sprintul ofensiv, întru 
totul remarcabil, al tinerei, chiar 
foarte tinerel echipe Ieșene. E 
vizibilă iscusința fostului jucător 
din liniile de dinapoi, Emil Crl- 
țan. Clnd grămada sa va juca 
la nivelul atacanțllor, Politehnica 
va deveni cu adevărat • forță 1

în clasamentul eseurilor, Farul 
se desprinde, In vreme ce Steaua 
trece pe poziția secundă : 1. FA
RUL 51, 2. Steaua 42, 3. Dlnamo 
35, 4. Grivlța Roșie 17, 5. Politeh
nica 12, 5. Știința CEMIN 11, 7. 
Universitatea », «. C.S.M. Sibiu 
7, 5. P.T.T. Arad I (din 10 jocuri), 
10. Vulcan 0, 11. Sportul studen
țesc 5 (8 meciuri), 12. C.S.M. Su
ceava 5, 13. Știința Petroșani 3 (9 
partide), 14. Rulmentul 3.

tn ierarhia individuală, pozițiile 
Iul Fulcu (care a reintrat, dar ca 
centru) și Aides — cu cite 9 
eseuri — sint amenințate de Pa- 
raschlv, II ol ban șl Pllotschl — cu 
cite 7.

Geo RAEJCHI
1. FARUL 10 8 0 1 283- 79 28
2. Dinamo 10 8 8 1 243- 49 28
3. Steaua 171 1 265- 75 24
4. Polit. iași 11 8 1 4 106-120 24
5. Grivlța Roșie 11 • 0 5 131- 80 23
C. „U- Tim. 11 3 3 3 82-144 20
7. Șt. Bala Mare >11 4 104- 64 19
8. CAM. Bibhl n 4« 7 59-125 19
8. CAM. S-va M 3 1 8 58-169 17

10. Rulm. Bir Iad 19 3 1 8 43-172 17
11. Sportul stud. 8 3 2 3 85-101 16
12. Șt. Petroșani (31 8 77-109 16
12. P.T.T. Arad 19 8 « 7 77-216 16
14. Vulcan nu 10 •0-180 13

In turneul de baschet de la Baia Mare

prinderii și-au desfășurat acti
vitatea în secții bine organizate 
(atletism, fotbal, box, lupte, vo
lei ș.a.). Succesele lor ? Gheor- 
ghe Neamțu, lăcătuș la turnă
toria de fontă, este maestru al 
sportului la atletism. Boxerul 
Titi Tudor, lăcătuș la sculăria 
centrală, este — de asemenea 
— maestru al sportului. Fru
moasa, bogata vitrină cu trofee 
a „Prahovei" cuprinde mai 
multe titluri de campioni repu
blicani, numeroase locuri I pe 
județ. Iar la loc de cinste un 
trofeu „fair-play" primit de 
voleibaliștii întreprinderii într-o 
interesantă confruntare, la Si
biu.

Cei care au luat cuvîntul în 
cadrul adunării — Alexandru 
Cristache (maistru la turnăto
ria de oțel). Alexandru Mazilu 
(antrenor la atletism, lăcătuș la 
Mecanică 6), Ion Sandu (boxer 
fruntaș, electrician) etc. au scos 
în evidență frumoasa tradiție 
sportivă din această mare în
treprindere ploieșteană — cu 
mulți, foarte mulți tineri talen- 
tați, dornici să facă sport. Ei 
au sugerat, printre altele, atra
gerea, folosirea cu mai multă 
iscusință și eficiență în organi
zarea acțiunilor sportive a 
competentului corp de activiști 
obștești : antrenori, instruc
tori, arbitri — oameni îndră
gostiți de sport care, prin ex
periența. prin priceperea lor, 
pot contribui la ridicarea pe o 
treaptă superioară a calității In 
sport, la nivelul performanțelor 
obținute de utilajul petrolier, 
produs de harnicul colectiv de 
oameni ai muncii de la între
prinderea „1 Mai" Ploiești.

MIHAI
Probabil că 1 
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Șubă a obținut 
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Grupele „B“ 
tului național 
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Mediaș. Iată 
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nescu (UVf;'. 1 
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Aseară in Divizia „A“ dC

DINAMO-SPORT CLUB
Deși lipsită de aportul a trei ti

tulari (fundașul Teodoriu, atacanții 
Dumitru și Gherghișan), echipa 
campioană a cîștigat aseară der- 
byul cu Sport Club Miercurea 
Ciuc la un scor care nu comportă 
discuții : 8—4 (2—0, 5—2, 1—2).

Dinamoviștii și-au asigurat ra
pid un avans de două goluri (Tu- 
reanu, min. 8 și Dumitrache, 
min. 9), pentru ca — după prima 
pauză — în minutul 23 Tdke să 
mărească avantajul echipei sale. 
La 3—0, dinamoviștii au socotit că 
se pot relaxa și... Sport Club s-a 
apropiat la un singur gol : au 
marcat Gali (min. 24) șl E. Antal 
(min. 25, punct înscris de oaspeți 
în inferioritate numerică î). Din 
acest moment, Dinamo ia din nou 
meciul în serios și (grație în spe
cial liniei de atac Pisăru, Solyom, 
Tdke, foarte bine condusă de 
„centrul* Solyom, cel mai bun 
•m al echipei în această partidă)

MIERCUREA
termină reprlz» 
taj net, aslgw 
30), Pisăru (m 
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38). A fost ce? 
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In Sala sporturilor din Reșița

TURNEUL FINAL DE LUPTE LIBERE 
PE CATEGORII DE GREUTATE

La Reșița, in Sala sporturi
lor. se vor desfășura vineri, 
sîmbătă și duminică întrecerile 
turneului final de lupte libere 
pe categorii de greutate. Iși 
vor încerca șansele la această 
competiție numai luptătorii cei 
mai merituoși : primii 6 la eta
pele I șl a n-a, juniorii si
tuat! pe primele sase locuri la 
etapele a IlI-a si a IV-a si ti

nerii (21—23 de ani) clasați pe 
locurile 1—3 la ultimele două 
etape.

Să mal notăm că printre fi- 
naliști se numără aproape toți 
campionii naționali si ai „Da- 
ciadei" la ediția din acest an t 
Tr. Marinescu și Gh. Fodore 
(Dinamo Brașov). A. Neagu si 
Gh. Broșteanu (Nicolina Iași), 
V. Pușcașu (Steaua). Gh. Bîrcu 
(Steagul roșu Brașov) ș.a.

IMUAS - „U“,
Sala sporturilor din Baia 

Mare găzduiește, de mîine 
pînă duminică, al doilea turneu 
al primului tur al campiona
tului național* de baschet mas
culin. Programul^ cuprinde 
multe meciuri interesante, u- 
nul dintre acestea disputîndu- 
se chiar joi, intre echipa loca
lă IMUAS (promovată anul a- 
cesta in Divizia „A") și Uni
versitatea Cluj-Napoca (forma
ție clasată, de regulă, printre 
fruntașele baschetului din țara 
noastră). Jocul va avea loc de 
la ora 19,30.

Celelalte intîlniri ale zi
lei : de la ora 10 : Carpați
București : — I.C.E.D. Bucu
rești, C.S.U. Sibiu — Rapid

DERBYUL ZILEI
București ț de la ora 15 : 
Urbis București — Steaua, Di
namo Oradea — C.S.U. Brașov, 
Farul Constanța — Dinamo 
București.

Clasamentul înaintea reluării 
competiției :
1. STEAUA
2. Dlnamo Buc.
3. I.C.E.D.
4. Rapid
5. IMUAS
«. „U«
7. Dinamo Oradea
3. C.S.U. Brașov
3. C.S.U. Slbfn 

1#. Farul
11. Urbis
12. Carpați

4 6 t 439:242 8
4 9 1 340:305 7
4 9 1 340:316 7
4 3 1 288:272 7
4 9 1 284:305 7
4 9 8 302:292 «
4 9 1 268:269 t
4 3 9 280 324 8
4 13 299:311 5
4 1 3 397:330 5 
<0 4 283:346 4
4 4 4 258:372 4

• Echipele feminine româ-

INAUGURALE
nești participante la cupele 
europene vor susține meciurile 
după următorul program : 
UNIVERSITATEA — CLUJ- 
NAPOCA (în grupa „A“ a sfer
turilor de finală ale C.C.E.) : 
10 decembrie (acasă) și 21 ia
nuarie (în deplasare) cu Steaua 
Roșie Belgrad ; 17 decembrie
(a) și 28 ianuarie (d) cu Minior 
Pernik ; 14 ianuarie (d) și 4 
februarie (a) cu C. P. Trevisio 
(Italia) ; VOINȚA BUCUREȘTI 
(în grupa „A" a sferturilor- de 
finală ale Cupei „Liliana Ron- 
ehetti") : 9 decembrie (a) șl 20 
Ianuarie (d) cu Vasas Budapes
ta ; 16 decembrie (d) și 27 ia
nuarie (a) cu Slavia Sofia.

ASTAzi, Dl 
patinoarul ,A 
tală, cele dou 
din nou.

PUS. Ca 4 
vreme, fl ase 
cu o neperro 
•ra fixată, 
administrația 
primul rtnd, 
a federației 1 
tăm, cazul n*

ADHIN1STP
JUCA1 

NUMER

VOINȚA GALAȚI A CÎȘTIGAT TROFEUL CONTINENTAL LA POPICE
(Urmare din pag. 1)

mult decît a obținut a doua 
clasată) și cîștigînd locul întii. 
Realizatoarele acestui frumos 
succes sînt jucătoarele : Elena 
Radu (423 în primul joc — 450 
în al doilea) — a primit tro
feul special al competiției pen
tru cei mai bnn rezultat indi
vidual, Maria Ciobotaru (417 — 
427), Angelica Caragoa (439 —

394), Minela Dan (431 — 396), 
Aristita Dobre (393 — 392), 
Carmen Pilaf (372 —) și Pachița 
Zăinescu (— 398).

Clasamentul turneului final :
1. VOINȚA GALAȚI 4932 p d,
2. Ferencvaros Budapesta 4895 
p d, 3. K.S.V.G. Stuttgart 4862 
p d, 4. K. K. Rijeka (Iugosla
via) 4860 p d.

La bărbați, campioana noas
tră Aurul Baia Mare a avut o 
comportare modestă ocupînd lo

cul patru în turneul final. Cele 
mai bune rezultate individuale 
le-au obținut Stelian Boariu 
931 și 873 și Alexandru Szekely 
882 și 897. Clasamentul turneu
lui final : 1. Medvesceak Zagreb 
10 828 p d, 2. S.K.C. Elore Bu
dapesta 10 641, 3. S.K.C. Vollku- 
gel Eppelheim (R.F.G.) 10 412 
p d, 4. Aurul Baia Mare 10 389 
(în preliminarii locul 4 cu 5 214, 
iar in turneul final 5175).

ANUNȚ
I.D.M.S. oferă spre vinzare autoturisme Skoda 120 L 

celor care sînt Înscriși pentru autoturismele Trabant de 
la nr. 10.001 pină la nr. 12.000 și celor care au depus banii 
la C.E.C. pentru autoturismele DACIA 1300 anterior datei 
de 31 martie 1930.

Opțiunile pentru cumpărarea autoturismelor Skoda 120 L 
se vor face la Magazinul auto București din str. Valea 
Cascadelor nr. 24, sector 6, fiecare cumpărător avind de
pusă la C.E.C. suma de 70.000 lei.

Aceste operații se vor efectua tncepind cu data de 25 
noiembrie 1981.

Relații la telefon 78.26.46, interior 152.

Numai astă 
pot procura 
rea obișnuit! 
noiembrie ÎS 
riantă jucată 
dv. de a vă 
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Napoca șl Ș* 
de asemenea 
au fost atril 
proape 66 de 
tre 19.000 și 
din aedestă 
nou prilej d



ampionatului național de șah

JBĂ SE DISTANȚEAZĂ
la • 13-a a

finală 
ițional mas- 
derul Mihai 
patra victo- 
Invinglndu-1 
isman, care 
■ făcut un 

e cal, Banc
arele maes- 
ilri ale re- 
lupă-amiază 
itefanov — 

Grflnberg, 
tiu, Urzică 
- Radovici, 
șl Foișor — 
ltima, pig- 
lnteresante 
a oferit o 

tă.
erupte, re- 

Foișor l-a 
iar Stoica

două run

de. conturile par să fie lichida
te, marele maestru Mihai Șubă 
avînd un avans de un punct, 
pe care este greu de presupus 
că următorul clasat — Victor 
Ciocâltea — va reuși să-l re
monteze.

Iată clasamentul : Șubă 9,5 p, 
Ciocâltea 8,5 p. Foișor 8 p, 
Gheorghiu 7,5 p, Pavlov, Ghin
dă, Stoica 7 p, Radovici, Ștefa- 
nov, Urzică 6,5 p, Ionescu 6 p, 
Ghițescu 5,5 p, Grunberg 5 p, 
Oltean, Nicoiaide, Vaisman 
4,5 p.

Astăzi, de la ora 16, în sala 
de festivități a Casei Universi
tarilor, se va desfășura penulti
ma rundă cu următorul pro
gram : Stoica — Șubă, Ciocâl
tea — Ghindă, Ionescu — Foi
șor, Gheorghiu — Nicoiaide, 
Grflnberg — Vaisman, Radovici 
— Urzică, Ghițescu — Pavlov, 
Ștcfanov — Oltean.

Valertu CHIOSE

INALISTELE CAMPIONATULUI
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ÎANU

MEDIAȘ : 1. Eugenia Ghindă 
(Univ. Buc.) 8 p (din 11 posi
bile), 2—4. Emilia Chiț (Loc. 
Buc.), Margareta Teodorescu 
(I.T.B.), Eleonora Gogâlea 
(Calculatorul) 7 p. 5. Maria 
Albuleț (Petrolul Ploiești) S'/j 
p, 6. Mariana Duminică (Elec
tronica Buc.) 6 p, 7—8. Csilla 
Sajter (C.S.U. Brașov), Danie
la Doboș (Petrolul Ploiești) 
5*/> P, 9. Anca Greavu (C.S.U. 
Brașov) 4 p, 10. Ibolia Gecse 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 31/, P, 
11—12. Dorina Florea (I.A.E.M. 
Timișoara), Carmen Butt (ITB) 
3 p. (La punctaj egal, ordinea 
a fost stabilită după coeficien
ții S.B.).

Primele 4 din fiecare grupă 
s-au calificat pentru finala 
„A" care se va desfășura, In 
decembrie, la Băile Herculane. 
Direct calificate tn finala 
„A“ sînt : Dana Nuțu-Te- 
rescenco (Medicina Timișoa
ra), Elisabeta Polihroniade, 
Marina Pogorevici, Lia Bog
dan (toate Univ. Buc.), Marga
reta Mureșan, Gertrude Baum- 
stark (ambele Medicina Timi
șoara). Judita Kantor (I.A.E.M. 
Timișoara) și Mariana Nechi- 
for (Poli. Buc.).

ultima 
început 
față de 
arbitrii, 
l șl, în 
mpetlțil 
, repe-

VOLEI, DIVIZIA „B“
In etapa a V-a a Diviziei „B“, 

de tineret, la volei, s-au înregis
trat următoarele rezultate : FE
MININ, seria I : C. P. București 
—- Universitatea București 0—3, 
Confecția București — C.S.Ș. 
Zimbrul Suceava 3—2, Penicilina 
II Iași — Ceahlăul Piatra Neamț 
0—3, Prahova I.P.G. Ploiești — 
Voința București 0—3 ; seria a
II- a : Chimia Tr. Măgurele — 
Chimpex n Constanta 2—3, O- 
llmpia Metal 33 București — 
Braiconf Brăila 3—2, A.S.S.U. 
Craiova — Calculatorul Bucu
rești 1—3, Chimia Rm. Vîlcea — 
Spartac București 3—0 ; seria a
III- a : G.I.G.C.L. Brașov — „U“ 
Cluj-Napoca 1—3, Olimpia Oradea
— C.S.Ș. Explormin Caransebeș 
3—0, Corvinul Dacia Deva — Me- 
talotehnica Tg. Mureș 1—3, Tex
tila Cisnădie — Armătura Zalău 
3—0. MASCULIN,, seria I - Meta
lul Suceava — Prahova Ploiești 
1—3, Steaua n București — Con
structorul Danubius Brăila 3—0, 
I.C.I.M. Brașov — Relonul Săvi- 
nești 0—3, I.O.R. București — 
Viitorul Bacău 2—3 ; seria a H-a: 
Electra București — Carpați Rm. 
Vîlcea 3—2, Metalul Hunedoara
— PECO Ploiești 3—2, Rapid
București — SARO Tîrgovlște 
3—0, Electroputere Craiova — 
Vulcan București 3—1 ț seria a 
in-a : Metalul Bistrița — „U“
Clu1-Napoca 2—3. Voința Beluș — 
Voința Zalău 3—0, Oțelul Oraș 
Dr. Petru Groza — Voința Alba 
Iulia 2—3. Electromures Tg. Mu
reș — Motorul Baia Mare 0—3. 
(Corespondenți : N. Mateescu, V. 
Popovici, FI. Dumitru, P. Ldrincz, 
C. Gruia, Șt. Gurgui, O. Băltea- 
nn, Gh. Botezan, M. Domițian, 
I. Sîrban).
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Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 25 noiembrie 1981, se 
televizează in direct inceplnd de 
la ora 17.

CTSTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 22 NO

IEMBRIE 1981

Categoria 1 : (13 rezultate) : 
84,25 variante a 3.223 lei ; Ca
tegoria 2 : (12 rezultate) :
1.486.75  a 426 lei.

întrucît valoarea unitară a 
cistigului de la categoria 3 a 
fost sub plafonul minim de 40 
lei. conform regulamentului 
fondul categoriei respective a 
fost atribuit categoriilor 1 si 2.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I Astăzi, de la ora 14, pe stadionul Giulești

I ROMÂNIA - UNGARIA, ÎN PRELIMINARIILE 
I CAMPIONATULUI EUROPEAN DE JUNIORI II

Astăzi, pe stadionul Giulești, 
reprezentativa de juniori a 
tării noastre susține meciul- 
retur (în prima partidă dispu
tată la Budapesta scorul a fost 
3—0 pentru gazde) cu selec
ționata similară a Ungariei. 
Partida este ultima din grupa 
preliminară a campionatului 
european de juniori II (pînă 
la 16 ani), din care mai face 
parte și echipa Uniunii Sovie
tice. Echipa noastră va începe 
jocul cu următorul „11“ : Bar
ba — Ilovan, Marta, Tomescu, 
Meșaros — Bobaru, Hîncu, Ma-

Astăzi. Ia Timișoara, lntr-nn interesant meci restanta

POLITEHNICA—UNIVERSITATEA CRAIOVA
O interesantă partidă se dis

pută astăzi la Timisoara între 
formația locală Politehnica si 
Universitatea Craiova. Intîlni- 
rea — restantă din etapa a 
6-a — este așteptată cu ne
răbdare în orașul de pe Bega. 
„Poli", ocupanta locului 11 în 
clasament, cu 13 puncte la ac
tiv. tinteste victoria In fața 
campioanei, Iar Universitatea 
Craiova, formație recunoscută 
prin valoarea sa de ansamblu 
si prin jocul ei ofensiv, chiar 
Si în deplasare, dorește si ea.

ARBITRII ETAPEI
OL DUMINICĂ Ă DIVIZIEI „A“

Politehnica Timisoara — Chi
mia Rm. Vîlcea : R. Stîncan ; 
A. Deleanu și D. Petrescu (toți 
din București) ;

F. C. Olt — Progresul Vulcan: 
C. Ghiță ; R. Petrescu (ambii 
din Brașov) si Al. Mustătea 
(Pitești) ;

Universitatea Craiova — Jiul 
Petroșani : O. Ștreng (Oradea) ; 
G. Dragomir (București) si N. 
Bițin (Salonta) ;

Steaua — F. C. Argeș : M. 
Salomir (Cluj-Napoca) ; M. 
Ivăncescu (Brașov) si Z. Csza- 
var (Odorhei) :

F.C.M. Brașov — F. C. Con
stanta : M. Adam (Cluj-Napo
ca) i I. Mureșan (Dej) si A. 
Forwirth (Timișoara) ;

S. C. Bacău — „U“ Cluj- 
Napoca: C. Teodorescu (Buzău); 
L Pop (București) si C. Mun- 
teanu (Galati) ;

Corvinul Hunedoara — Di
namo : N. Rainea (Bîrlad) ; I. 
Crăciunescu (Rm. Vîlcea) si 
Gh. Avram (P. Neamț) ?

U. T. Arad — A.S.A. Tg. 
Mureș : V. Tătar ; C. Rațiu 
(ambii din Hunedoara) și P. 
Balaș (București) ;

Sportul studențesc — C. S. 
Tîrgoviște : S. Drăguîici (Dro- 
beta Tr. Severin) ț V. Ciocan 
(Bistrița) și AL Comănescu (Ba
cău).

• PLENARA COMISIEI MU
NICIPALE. joi 26 noiembrie, la 
era 17, In sala I.S.B. din atr. 
Berzei, va avea loc plenara co
misiei municipale de fotbal, care 
va analiza activitatea desfășura
tă in acest an șl va a- 
dopta măsurile necesare pentru 
activitatea din anul viitor. La 
lucrările plenarei vor lua parte 
conducătorii de secții, antrenorii 
Si căpitanii echipelor bucureștene 
de fotbal din toate eșaloanele.

AU DECIS APĂRAREA MAI SIGURĂ MATURITATEA RAPIDULUI A ÎNVINS
Șl EXPERIENȚA

Meciul Autobuzul București — 
Petrolul Ploiești, din cadrul se
riei a H-a, a făcut să se umple 
pînă la refuz tribunele, iar su
tele de solicitatori ai unul „bilet 
în plus" au avut de ce regreta că 
au rămas la porțile stadionului. 
Pentru că am urmărit o partidă 
cu multe faze fierbinți.

Petrolul a cîștigat la limită 
(2—1), dar pe merit, un joc des
fășurat într-o ușoară notă de su
perioritate teritorială a gazdelor. 
Afirmația noastră este susținută 
de cîteva cifre. Iată-le : șuturi : 
20—10 ; pe poartă : 11—7 ; cornere: 
13—6 — toate în favoarea Autobu
zului. Totuși, Petrolul a în
clinat balanța în favoarea 
sa. De ce T 1) a avut • 
apărare mai sigură, în care a 
excelat portarul Haralamble (ulti
ma intervenție — din min. 88, la 
un șut al lui Sultănoiu, de la 6 m 
— a fost de excepție) ; 2) Cojo
carii (min. 43) și Slmaciu (min. 
56) au „sancționat" prompt două 
dintre greșelile apărătorilor ad- 
verșl. Autobuzul a făcut, în pri
ma repriză, risipă de energie, a 
combinat frumos $1 nu a lipsit 

teuț — Varga, Țirlea. Hagi. Pe 
lista rezervelor vor figura : 
Iasco, Cîrjan, Pîrvoiu, Gavriîă 
și Văsîi.

Selecționata Ungariei a sosit 
ieri dimineață, pe calea aeru
lui. la București.

Meciul va începe la ora 14 
și va fi condus de cehoslova
cul Ivan Gregor, ajutat la li
nie de R. Stîncan și C. Ma
ghiar. In deschidere, de la ora 
12,30, se va disputa întâlnirea 
Rapid — Luceafărul, din ca
drul campionatului republican 
de juniori I.

bineînțeles, să obțină un re
zultat bun. gratie căruia să-și 
sporească punctele din clasa
ment

Meciul va începe la ora 14, 
șl va fi condus de o brigadă 
de arbitri, avîndu-1 la centru 
pe Gh. Jucan (Mediaș), ajutat 
la linie de T. Balanovici (Iași) 
Si S. Burlacu (Oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej).
1. DINAMO 15 10 3 2 32-15 23
2. Univ. Craiova 13 10 1 2 31- 8 21
3. Corvinul 15 7 3 5 33-21 17
4. F.C.M. Brașov 15 7 3 5 14-16 17
5. F.C. Olt 15 7 2 6 21-17 16
6. Sportul stud. 15 5 0 4 17-17 16
7. S.C. Bacău 15 6 4 5 17-19 16
8. „U“ CIuj-Nap. 15 C 3 6 16-19 15
9. C.S. Tîrgoviște 15 fi 3 6 16-21 15

10. U.T.A. 15 5 4 6 17-20 14
11. „Poli" Tlm. 14 5 3 6 17-17 13
12. Steaua 14 4 5 5 13-16 13
13. Chimia Rm. V. 15 5 3 7 17-26 13
14. F.C. Constanța 15 3 0 6 18-21 12
15. F.C. Argeș 15 4 4 7 12-16 12
16. Jiul 15 3 6 6 15-23 12
17. A.S.A. Tg. M. 15 5 1 9 21-21 11
18. Progresul V. 15 3 4 8 16-30 10

DINAMO SPERĂ ÎNTR-UN REZULTAT CARE SĂ-I OFERE ȘANSA CALIFICĂRII
(Urmare din pag. 1)

urmă, opțiunile s-au oprit asu
pra lui Multescu — care a e- 
voluat bine si în întilnirea de 
campionat cu U.T.A. —. cel de 
al doilea fiind „cangurul" Do- 
rel Zamfir.

Acestea au fost problemele 
majore de rezolvat. Pe parcurs 
însă medicul echipei, dr. Mir
cea Cristea, a depus eforturi 
susținute pentru a-i aduce ta- 
tr-o bună stare de sănătate si 
pe Stănescu, cu o întindere 
ligamentară. si pe Multescu, 
cu o contuzie la genunchiul 
stâng. In ciuda tuturor acestor 
dificultăți, care, la urma ur
mei. în fotbal pot fi socotite 
inerente, starea morală a echi
pei este bună, toti jucătorii do
rind să dea totul pentru ca 
astă-seară să poată obține un 
rezultat care să le ofere posi
bilitatea calificării ta sfer
turile de finală ale competi
ției. Iată dealtfel si cîteva 
scurte declarații în acest sens. 
L Stănescu : „Chiar dacă 
In ultima vreme jocul nostru 
a avut unele scăderi, știința 
noastră de a ne mobiliza la 
momentul oportun ne va des
chide. cred, drumul calificării". 
Cornel Dinu: „Dacă vom reuși să 
contracarăm jocul pe sus al 
adversarilor, cred că vom ob
ține un rezultat de egalitate, 
iar dacă prindem si o zi bună.

COMPETIȚIONALĂ
mult ca să ia un avantaj botărt- 
tor pentru soarta partidei, dar în 
repriza secundă bucureștenil 
au abuzat de conducerea exage
rată a balonului, încercînd să 
străpungă defensiva ploleșteană 
prin acțiuni individuale, ceea ce, 
după cum s-a văzut, nu le-a

reușit. Ploieștenii, cu o mai mare 
experiență competițională, au știut 
să mențină echilibrul jocului și 
să-și păstreze minimul avantaj 
luat tn minutul 56. Petrolul, ea 
un bun gospodar, adună puncte 
aproape la fiecare meci din de
plasare. Bun arbitrajul lui O. 
Ștreng (Oradea).

P. V1NTILA

scurte, alternate cu desch) 
derl lungi, elevii Iui V. Kraus șl 
Em. Dumitriu au reușit pînă la 
urmă să părăsească stadionul din 

Mlrșa cu o foarte prețioasă victo
rie.

Meritul e al întregii echipe, fi
rește, dar au existat șl rfțlva 
pioni decisivi. I-am numi pe por
tarul Ion Gabriel, salvator W pri

Potrivit clasamentului U.E.F.A. „la zi“

ECHIPELE NOASTRE ÎN PRIM-PLANUL
CUPELOR

Se știe că. pentru a regle
menta. pe o bază legată de 
performanță, numărul de- locuri 
al fiecărei federații ta cupa 
U.E.F-A., forul continental a 
decis ca atribuirea acestora să 
se facă în funcție de nn cla
sament reprezentând reușitele 
tuturor echipelor prezente in 
cupele continentale. Acordin- 
dn-se două puncte pentru vic
torie si un punct pentru rezul
tat egal și lmipărțindu-ee to
talul punctelor la numărul 
formațiilor reprezentând o tară 
se ajunge la o medie care este 
trecută ta clasamentul general 
Pe baza acestui clasament ge
neral care, ta momentul de 
față, adiționează punctajele 
ultimelor cinci ediții, se acor
dă câte patru, trei două sau 
un loc în Cupa U.E.F-A. fie
cărei federații de fotbal din 
Europa. Iată deci că, acum, 
performantele ta competițiile 
continentale capătă și o greu
tate practică, direct legată de 
prezenta cu cit mai multe e- 
chipc în cupa nr. 3 * cluburi
lor de pe bătrinul nostru con
tinent. —

De clasamentul general, 
ne vom ocupa cu altă ocazie. 
Acum dorim să atragem aten
ția numai asupra punctajului 
„la zi" din actuala ediție. O 
facem pentru că el ne arată 
ce efecte remarcabile are com
portarea bună a reprezentan
telor noastre, care, cum se va 
vedea imediat, au realizat — 
pînă acum — un punctaj me
ritoriu.

sperăm într-o victorie Ia limită". 
Gh. Multescu J „Apărarea va 
duce greul, dar să nu uităm 
că atacul are datoria de a în
scrie pentru • privi returul de 
la București cu Încredere". D. 
Nicolac-Nicușor : „I-am văzut 
recent pe fotbaliștii suedezi la 
Malmo și mi s-au părut că al
cătuiesc o formație incomodă. 
Dacă nu ne angajăm ta jocul 
lor și ne facem jocul nostru 
obișnuit, șansele sînt de par
tea noastră". V. Stănescu: 
„Cred in puterea de luptă a 
jucătorilor noștri și sînt șigur 
că nici nnul dintre ei nu va 
face economie de efort centru 
a forța cu 90 de minute mai 
devreme porțile calificării ta 
turul IV al Cupei U.E.F.A".

Iată si „ll“-le dinamoviștilor 
bucuresteni pentru meciul de 
astă-seară : Moraru — I. Ma
rin. Dinu, Bumbescu, Stănes
cu — Dragnea, Augustin, Orac 
— D. Zamfir, Multescu, Tălnar.

Despre tocătorii echipei gazdă 
am mai aflat că alcătuiesc o 
echipă foarte simpatizată ta 
Suedia, că practică un fotbal 
care îmbină forța fizică speci
fică soccerului nordic cu jocul 
combinativ. cu predilecție pen
tru spectacol. Ei s-au antrenat 
luni seara la lumina reflectoa
relor stadionului Ullevi, dar 
au... ferecat bine porțile ca să 
nu fie observați de nici un ochi 
indiscret. Așa se face că Sa
tele despre pregătirea lor si

ELANUL UNEI NOI PROMOVATE
Duminică, la Mirșa, rapidiștli au 

intrat deciși să plece cu... puncte, 
ta vederea acestui scop, el au 
practicat un joo matur, în care, 
la început, au încercat să evite 
Intrările tari ale gazdelor. Tempe- 
rlndu-șl adversarul prin pase

EUROPENE
Dar iată clasamentul U.E.F.A. 

pentru ediția 1981/1982: 1. Por
tugalia 5,250 p. ; 2. Belgia
5,166 p. ; 3. Iugoslavia 5 p. ;
4. Anglia 4,428 p. : 5—8. RO
MANIA. R.F. Germania 4.333 
p. : 7. U.R.S.S 4,332 p. ; 8. El
veția 4,250 p. ; 9. R.D. Germa
nă 4 p. ; 10. Italia 3.750 p. :
II. Spania 3,600 p. ; 12. Scotia
3.500 p. ; 13. Olanda 3,400 p. ; 
14—15. Franța, Suedia 3,250 p.; 
16. Austria 3 p.; 17. Danemar
ca 2.666 p. ; 18. Cehoslovacia
2.500 p. : 19—20. Bulgaria. Gre
cia 2,250 p.

Formațiile noastre dețin, 
deci, un onorant Ioc 5—6, care 
face și mai „inexplicabil" e- 
șecul primei noastre reprezen
tative (prin pierderea a 3 
puncte pe propriul teren) în 
preliminariile C.M.. O poziție 
care, sperăm, va fi îmbunătă
țită prin faptul că avem încă 
în cursă două concurente 
pe Universitatea Craiova și 
Dinamo — ultima sustinînd, as
tăzi, prima manșă a turului
III, în Cupa U.E.F.A., cu I.F.K. 
Goteborg. Și cifrele demon
strează că fotbalul nostru — 
atunci cind știe să pună ta 
valoare calitățile, talentul ju
cătorilor noștri de primă va
loare și dorința de consacrare 
a cluburilor de frunte — poa
te juca un rol de prim-plan 
ta arena internațională.

Eftimie IONESCU

chiar despre formația oe care 
o vor alinia sînt apro
ximative. Cert este insă că 
I.F.K. Goteborg, clasată pe 
locul 2 în ultima ediție a cam
pionatului intern, este o for
mație redutabilă, ne care o re
comandă nu numai poziția pre
zentă în ierarhia fotbalului 
suedez — el însuși bine cotat 
pe plan international —. ci și 
faptul că dispune de cel mai 
bun atac (60 de goluri marca
te) și de a doua apărare (20 
de goluri Ia pasiv) din campio
nat. După toate probabilitățile, 
antrenorul Sven-Goran Eriksson 
va trimite în teren, astă-seară. 
următorii 11 jucători : Werncr- 
rsson — Frederiksson, C. Karls
son, Hysen, Svensson — S. 
Karlsson, Holm, Stromberg — 
Holmgren (Corncliusson), Sand
berg, Nilsson. O formatie din 
care doar fundașul Svensson 
nu este international !

Stadionul Ullevi. unde este 
programat meciul de astă-seară, 
cu începere de la ora 19 (20 — 
ora Bucureștiului). are o capa
citate de aproximativ 50 000 
de locuri și a fost construit 
înaintea C.M. din 1958. desfă
șurat în Suedia. Partida va fi 
condusă de o brigadă de arbitri 
din R. F. Germania! avîndu-1 
la centru pe V. Roth și va fi 
transmisă în întregime de pos
turile noastre de radio.

ma repriză, cind a scos goluri ca 
șl făcute prin intervenții exce
lente la șuturi trase de gazde de 
la 2 m, 3 m sau de la distanță; 
pe Paraschlv, care a muncit pe 
tot terenul, deposedînd sau tră- 
gînd la poartă de la distanță, el 
Înscriind, dealtfel, șl două go-_ 
luri ; ar mai fi de subliniat și 
evoluția lui Șt. Popa, Belu, lancu, 
Ion Ion, ultimul fiind cel care a 
deschis scorul. Tactica echipei 
rapidiste, plusul său de experien
ță au reușit să frlngă mare.e 
elan al gazdelor (exagerat pe 
alocuri : dovadă cele 7 cartonașe 
galbene arătate .prompt de arbi
trul timișorean Ionel Bungău). 
Carpați Mîrșa, deși cu două — 
trei piese mai experimentate ,î>o- 
mide, Stoica fost la Jiul) nu a 
putut rezolva ecuația succesului 
numai prin pregătire fizică. Noua 
promovată a reușit să revină mo
ral, după primirea primului 
gol, însă n-a avut rezistența 
necesară pentru a stopa un ad
versar hotărit să-și materiali
zeze superioritatea incontestabilă.

D. MORARU-SLIVNA



CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ VICTORII ROMÂNEȘTI LA „INTERNAȚIONALELE
După cicrcițiilc impuse, echipa feminina a României, ca trei debutante, ocupă DE TENIS DE MASĂ ALE R.D. GERMANE

tocul al iv-lea, la 35 de
MOSCOVA, 24 (prin telefon). 

Marea arenă de la complexul 
„Olimpiiski” din Moscova a cu
noscut marți animația caracte
ristică întrecerilor feminine 
de gimnastică, peste 10 000 
spectatori asistind la evoluția a 
134 sportive din 29 de țări, atît 
dimineața cit și după-amiaza și 
scara. Incit se poate vorbi des
pre un veritabil maraton al a- 
cestul sport.

Exercițiile impuse, deși șa
blon. repetate de fiecare gim
nastă. determină. în mare mă
sură. viitoarea configurație a 
clasamentelor pe echipe si In
dividuale. De aceea evoluțiile, 
în ciuda repetărilor, au fost ur
mărite cu deosebit interes, in
diferent de valoarea cunoscută 
a gimnastelor.

Gimnastele noastre au intrat 
in concurs la ora prinzului. 
Desigur, multe emoții. După 
efortul și succesele de la Uni
versiada recentă de la Bucu
rești, echipa României, întine
rită, cu trei debutante la cam
pionatul mondial, cu o titulară 
nerestabilită după o recentă 
accidentare (Dumiirița Turner) 
si lipsită, pentru prima oară, 
de aportul Nadiei Comăneci, a 
început întrecerile cu mult trac. 
De aceea, primul aparat la 
care s-a concurat, birna, a fost 
deficitar, fetele noastre fiind 
notate de la 9 la 9,35 (Rodica 
Dunca). La aparatul următor, 
la sol, situația a fost îmbună
tățită, realizindu-se cu două 
puncte mai mult decit la bîrnă, 
note de la 9,45 la 9,80 (Rodica 
Dunca). La sărituri. Emilia 
Eberle și Dumitrita Turner, ac
cidentată, au avut cite o rata
re. iar aterizările au fost în ge
neral defectuoasa, notele vari
ind de la 9,35 la 9,70 (Rodica 
Dunca). La ultimul aparat, pa- 
-ralelele. Emilia Eberle a ratat 
din nou, echipa menținîndu-se 
totuși, prin eliminarea notei 
Emiliei. între 9,50 si 9,70 (Cris
tina Grigoraș și Lavinia Aga- 
che).

Dar iată suma notelor la ce
le patru aparate obținute de 
gimnastele noastre:

Rodica Dunca 38,35; Cristina 
Grigoraș 38,20; Lavinia Agache 
38’9; Mihaela Stănuleț 37,70; 
Dumitrita Turner 37,30; Emilia 
Eberle 37,05.

A rezultat un total de 189,90 
puncte pentru echipa României, 
ținîndu-se seama de faptul că 
se adună primele cinci note de 
la fiecare aparat. După înche
ierea concursurilor de diminea-

TURNEUL
(Urmare din pag. 1)

clar în fața sibianului. Ulti
mul meci preliminar de la a- 
ceastă categorie a adus califi
carea ieșeanului Nicolae Brîn- 
zei, care l-a întrecut la punc
te pe Ștefan Ștefana (Motorul 
Arad), Florian Țîrcomnicu 
(Dinamo Buc.) a cîștigat prin 
neprezentarea campionului
Viorel Ioana (Muscelul) oprit 
de medic să boxeze. Ioana a 
fost accidentat în meciul an
terior, susținut în fața lui D. 
Tud rancea.

Reuniunea a continuat cu dis
putele ..mijlociilor mici” si 
spectatorii bucureșteni au a- 
vut prilejul să-1 vadă din nou 
în ring pe fostul campion al 
categoriei, Nicu Chioveanu (Li
toral Mangalia). El a fost în
fruntat de tînărul Bogdan Ru- 
su (S.C. Bacău). Primul rund, 
cu un Chioveanu proaspăt, lăsa 
să se întrevadă o victorie ra
pidă a fostului campion, dar 
Rusu, ambițios și tenace, ri
postează curajos, adesea cu 
eficacitate, și asistăm la o par
tidă din ce în ce mai intere
santă. Experiența își spune în
să cuv'atul, chiar și în rundul 
trei, cînd băcăuanul, mai bine 
pregătit fizic decît adversarul 
său, atacă susținut, dar fără 
rezultatele dorite, deoarece 
Chioveanu reușește să evite 
șocul, sancționînd toate gre
șelile tînărului din fața sa. 
învingător la puncte Chiovea
nu. Tot la puncte a cîștigat și 
constănțeanul Valentin Mihai 
(Farul) în fața lui Dumitru 
Ene (Rapid), după o partidă 
în care tehnica constănțeanu- 
lui a triumfat în disputa cu 
ignoranța pugilistică a adver
sarului său. Deși a încheiat 
meciul înainte de limită — a- 
bandon repriza a Ilî-a —,

sutimi de echipa R. D. Germane, ocupanta locului iii

urmată de

reuniunii am 
celelalte pro-

tă. echipa României se afla pe 
locul al doilea, după R.P. Chi
neză (192,60) « - -
S.U.A. (189,00).

în continuarea 
văzut la lucru pe 
tagonist* ale concursului. Mal 
tntîi a evoluat echipa R.D. Ger
mane, cu renumita Maxi 
Gnauck In frunte, care a avut 
o prestație la nivelul formației 
României, reușind în plus doar 
35 de sutimi! A urmat seria a 
V-a. In care s-a prezentat cam
pioana olimpică, echipa Uni
unii Sovietice. Gimnastele țării 
gazdă au reușit un punctai re
marcabil, 194,40, trecind astfel 
In fruntea clasamentului după 
exercițiile impuse, în următoa
rele serii echipele fiind de o 
mal mică valoare. Prin urma
re, echipa României păstrează 
’ocul al patrulea, la distantă de 
numai 35 de sutimi de echipa 
R.D.G.. cu care rămîne tn lup
tă pentru locul al treilea. Ră
mâne de văzut măsura în care 
gimnastele noastre vor reuși 
mai mult decît pînă acum la 
exercițiile liber alese. Este sur
prinzătoare prestația slabă a 
Emiliei Eberle, care a avut ra
tări ta trei aparate. Să sperăm 
că în intervalul de timp pînă 
joi Emilia Eberle își va reveni, 
ca șl Dumitrița Turner, acci
dentată. și intrată în concurs la 
cererea ei.

„TROFEUL CARPAȚI” LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

Klimov. „Principalul’’. Anatoli 
Evtușenko, ne mărturisea că 
pregătirile pentru mondiale au 
început din vreme, echipa a- 
vînd la activ în acest sezon 
două turnee, efectuate in Iu
goslavia șl Elveția. „Trofeul 
Carpați" — ne spunea cunoscu
tul tehnician sovietic — re
prezintă și el o etapă de pre
gătire și verificare, telul nos
tru fiind omogenizarea forma
ției în condițiile dificile ale li
nei întreceri importante, eu 
adversari puternici”.

La rîndul său antrenorul re
prezentativei Poloniei. Zygfryd 
Kuhta. ni se confesa că lotul 
său este abia la începutul pre
gătirilor. „După un ciclu re- 
strins de antrenamente, echipa 
mea se află acum la startul 
primului turneu din acest se
zon. Ne bucurăm că vom în- 
tîlni echipe din elită și spe

FINAL AL CAMPIONATELOR
campionul Marinică Ouatu a 
avut mult de furcă cu Ionel 
Chițîgă (Unirea Focșani}. Ex
pediat la podea și numarat în 
primul rund. Ouatu a înțeles 
că are în față un puncheur re
dutabil. Si așa a fost, numai 
că experiența campionului șl-a 
spus cuvîntul, Chitiga, ex
pediat la podea în cîteva 
rînduri, fiind în final aban
donat de arbitru în ciuda an
trenorului focșenean care, cum 
se spune, „mort, copt” ar fi 
vrut ca elevul său să continue 
lupta...

Dumitru Petropavlovschi 
(Mecanică fină Buc.) a reușit 
să-l învingă pe Nicolae Mo- 
trogan (Rapid) după o între
cere anostă în care ambii com
batanți au manifestat multe 
lacune în pregătirea tehnică și 
fizică.

La semigrea, lui Georgică 
Donici (B.C. Galați) i-au tre
buit doar cîteva secunde pen
tru a-1 convinge pe arbitrul 
spaniol Mateu să-l trimită la 
colț pe Dănuț Gontariu (Farul) 
care s-a dovedit prea fragil 
pentru a sta tn fața excelentu
lui boxer gălățean. în ultima 
întîlnire a primei reuniuni a 
zilei campionul categoriei Ion 
Cîrlan (B.C. Galați) a suportat 
încă de la Primul gong atacu
rile furibunde ale lui Mihai 
Pascal (Steaua). Bucureșteanul, 
mult mai scund, cu brațe scur
te dar puternice, a reușit un 
croșeu de dreapta la bărbie 
și campionul a ascultat numă
rătoarea arbitrului. Și rundul 
secund a fost echilibrat, nu
mai că de data aceasta Cîrlan 
a răspuns mai prompt lovi
turilor adversarului său. Ulti
mele trei minute au fost dra
matice. Campionul a căutat să 
refacă terenul pierdut și cu 
directe de stînga dublate de

înaintea exercițiilor liber a- 
lese de joi, care vor stabili Ie
rarhia finală, situația echipelor 
este in prezent următoarea:

1. U.R.S.S. 194,40; X R. P. 
Chineză 192,60; X R.D. Germa
nă 190,23 ; 4. România 189,»; X 
S.U.A. 189,00 ; 6. Cehoslovacia 
188,70; 7. Bulgaria 187,50 ; 8.
Ungaria 185,55 ; 9. R.F.G. 185,35; 
10. Marea Britanie 180,40; 11. 
Spania 177,20; IX Olanda 175,40.

Cele mal bune notări ale 
gimnastelor din concursul pe e- 
chipe sînt următoarele: 1. Na
talia Ilienko (U.R.S.S.) 39,05; X 
Elena Davidova (U.R.S.S.) 39,00; 
X Maxi Gnauck (R.D.G.) 38,95; 
4. Olga Bicerova (U.R.S.S.) 
38.90 ; 3. Cen Yunian (R.P. Chi
neză) 38,75 ; 6. Zhu Zheng (R.P. 
Chineză) 38,70. 
noastre ocupă 
locuri: IX Rodica Dunca 38,35; 
14. Cristina Grigoraș 38,20; 17. 
Lavinia Agache 38,10; 24. Mi
haela Stănuleț 37,70 ; 35. Dumi
trita Turner 37,30; 46. Emilia 
Eberle 37.05.

*
Miercuri' sint programate e- 

xercițiile liber alese în 
cursul masculin pe echipe, 
vor fi decernate primele 
dalii ale actualei edițfl 
C.M. de gimnastică.

Gimnastele 
următoarele

con- 
cînd 
me- 
ale

Constantin MACOVE1

răm să facem față exigentelor 
tradiționalului turneu interna
tional al României”. Vizionind 
antrenamentele handbaliștikxr 
polonezi, ne-am dat seama că 
lotul pregătit de Kuhta reu
nește foarte multi sportivi cu 
vechi state de serviciu. Astfel, 
portarul nr. 1 este Andrzei 
Szymczacz — 33 ani (164 jocuri 
internaționale), secundul său 
fiind Marek Gonczarczyk — 
29 ani (58), în cîmp aflîn- 
du-se. între alții. Jerzy Klem- 
pel — 28 ani (201), Janus 
Brzozwosky — 30 ani (151),
Marek Panaș — 30 ani (98), 
Ryszard Jedlinski — 28 ani 
(89). Sînt aici însă și mal 
tinerele talente ale handbalu
lui polonez Zbygnev Gawlik, 
Daniel Waskiewicz, Jeslav 
Dziuba șl alții.

Existența atîtor vedete ale 
handbalului international face 
să crească simțitor cota de in
teres pentru această ediție a 
„Trofeului Carpați”. Antreno

croșee a reușit să întoarcă re
zultatul care, la un moment 
dat, părea compromis. Datori
tă impresiei lăsată in această 
ultimă parte Ion Cîrlan a obți
nut victoria și dreptul de a 
lupta în semifinale.
..Gala tie seară a fost aștep

tată cu deosebit interes de cei 
peste 4000 de spectatori, de
oarece se disputau, partidele 
din cadrul categoriei ușoară, 
partide care se anunțau ex
trem de interesante datorită 
prezentei în ring a unora din
tre cei mai buni boxeri. Tre
buie să recunoaștem că aștep
tările nu au fost înșelate. în 
prima dispută a categoriei au 
evoluat Florin Stan (Dinamo) 
Si Florian Livadaru (Steaua), 
promovați de antrenori în rîn
dul „ușorilor”. Confruntarea 
celor doi boxeri fruntași a fost 
foarte frumoasă, cu schimburi 
de lovituri spectaculoase, a- 
plaudate la scenă deschisă. 
După două reprize, prima cîști- 
gată de Stan, iar a doua de 
Livadaru. în ultimele 3 minute 
dinamovistul a făcut din nou 
dovada calităților sale de ex
cepție și. punctînd mai precis, 
a fost declarat învingător la 
puncte de toți cei 5 judecători, 
în meciul următor, celălalt re
prezentant al steliștilor. Viorel 
Mihăilă, a boxat foarte bine 
primele două runduri. pe care 
le-a cîștigat clar, si se părea 
că se îndreaptă spre un succes 
facil. Dar. în ultima repriză. 
Ion Corneanu (Farul) și-a... 
adus aminte că este un „ușor" 
redutabil, a ..dat drumul la 
brațe” șl. <?u cîteva directe pre
cise. părea că va răsturna re
zultatul. Dar Mihăilă a mai a- 
vut o tresărire de orgoliu si, 
lovind din toate pozițiile, a în
vins cu un verdict de 4—1. Ca
ro! Hajnal (URBIS) s-a între-

BERLIN, 24 (Agerpres). — 
La Berlin s-au încheiat cam
pionatele internaționale de te
nia de masă ale R.D. Germa
ne. Un frumos succes a re
purtat tn proba de simplu fe
minin Mari* Alboiu (Româ
nia), care In finală a învins-o 
cu 3—1 pe Balogh (Ungaria). 
Jucătoarele românce Maria 
Alboiu și Lorena Mihai s-au 
clasat pe primul loc in proba

A FOST STABILIT PROGRAMUL GRUPEI „B“ A C. M. DE HOCHEI
Recent, a avui loc la Graz 

congresul Federației interna
ționale de hochei (L.I.H.G.) In 
cadrul căruia, printre altele, a 
fost pus la punct șl progra
mul grupei „B" a C.M. de 
anul viitor de la Klagenfurt 
(Austria).

PREGĂTIRILE BOBERILOR SOVIETICI
Lotul de bob al U.R.S.S a ple

cat In R.F. Germania pentru a 
participa — prima sară — la 
tradiționalul concurs Interna
tional de la Wittenberg, pro
gramat în a doua jumătate a 
lunii noiembrie. Din 
parte îanis Kipurs, 
Snepsts, Ianis Skrastins 
nls Pridans — toti din 

lot fac 
Aivar 

și Da- 
Riga,

rul Lascăr Pană, colegul lui 
Nicolae Nedef la „națională”, 
privea din unghiul său de ve
dere nivelul înalt la care se 
va situa întrecerea de la Tg. 
Mureș. „Pentru băieții noștri 
— ne spunea tehnicianul din 
Baia Mare — competiția este 
cit se poate de binevenită. EI 
vor trebui să dea, in fata spec
tatorilor proprii, măsura talen
tului și hărniciei lor, să facă 
eforturi maximale peniru a se 
situa la nivelul exigentelor. 
Este ceea ce dorim și noi : 
să-i vedem cum se adaptează 
Ia regimul unor eforturi mari, 
pentru a putea îndrepta pre
gătirile pe făgașul augmentării 
permanente a cerințelor".

Cu o zi de odihnă, impusă 
de condițiile atmosferice, „Tro
feul Carpați" va debuta mîine 
tar. azi) cu motoarele în plin, 
fără altă „escală" pînă la fi
nele cursei, adică pînă dumi
nică seara.

DE BOX
REZULTATE TEHNICE

Semlușoară : Fl. Barna (Moto
rul Arad) b.p. (5—0) Gh. Bu- 
lancea (Met. Hunedoara). L Stan 
(Dinamo Buc.) b.p. (5—0) L Car- 
culea (C.S.M. Sibiu), N. Brinzel 
(Nicotină) b.p. (4—1) Șt. Ștefana 
(Motorul Arad), F. Tlrcomnlcu 
(Dinamo Buc.) cîștigă neprezen- 
tare V. Ioana (Muscelul) ; mijlo
cie mică : N. Chioveanu (Litoral 
Mangalia) b.p. (5—0) B. Rusu 
(S. C. Bacău), V. Mihai (Farul) 
b.p. (4—1) D. Ene (Rapid Buc.). 
M. Ouatu (S. C. Bacău) b.ab. 3 
L Chitiga (Unirea Focșani), D. 
Petropavlovschi (Mecanică fină 
Buc.) b-p. (3—2) N. Motrogan 
(Rapid) ; semigrea i F. Pamfil 
(Voința Măcin) ciștlgă neprezen- 
tare P. Bornescu (Dinamo Buc.), 
G. Donici (B. C. Galați) b.ab. 1 
D. Gontariu (Farul), L Cîrlan 
(B. C. Galați) b.p. (5—0) M. Pas
cal (Steaua) ; muscă : C. Titolu 
(Dinamo Buc.) b.p. (5—0) M. VI- 
șan (Met Bocșa), Fr. Koszor 
(Voința Satu Mare) b.p. (3—2) AL 
Șchlopu (Steaua), Gh. Govlcl 
(Steaua) b.p. (5—0) N. Șchlopu 
(B.C. Brăila), P. Marea (Voința 
Cluj-Napoca) b.p. (5—0) A. Slrca 
(CS. Zalău) ; ușoară : FI. Stan 
(Dinamo Buc.) b.p. (5—0) 
FI. Livadaru (Steaua), V. Mihăilă 
(Steaua) b.p. (4—1) i. Corneanu 
(Farul), C. Hajnal (URBIS Buc.) 
b.p. (5—0) M. Constantin (Farul), 
D. Tlie (Dinamo Buc.) b.p. (5—0) 
M. Fulger (Muscelul) ; grea : T. 
Pirjol (Dinamo Buc.) b.ab. 1 (ră
nire) F. Ciocoiu (Litoral), V. Vrîn- 
ceanu (Dinamo Buc.) b.ab. 1 T. 
Radu (Metalul Buc.), N. Anghei 
(Voința Buc.) b.ab. 2 I. Leancă 
(Nlcolina), C. Bălan (B.C. Brăila) 
b.ab. 1 C. Badea ('Nlcolina).

buintat serios pentru a-1 depăși 
ne celălalt finalist constăntean. 
Mihai Constantin. Ultimul meci 
al categoriei a fost si cel mai 
frumos. Campionul Dragomir , 
Ilie (Dinamo) și Mircea Fulger 
(Muscelul) au oferit un adevă
rat recital pugilistic care a în- 
cîntat asistenta. Cu un finiș 
mai bun. mai precis, Ilie a în
vins. obtinînd o decizie una
nimă. 

de dublu. La simplu masculin, 
a terminat învingător Nolicsk* 
(Ungaria), iar jucătorii români 
8. Dobori și A. Fejer s-au 
clasat pe locul trei. Rezultat* 
înregistrate In finalele compe
tiției pe echipe : masculin 1 
Ungaria — Cehoslovacia X—• 
(echipa României a ocupat lo
cul trei) : feminin : Ungaria — 
România 3—0.

martie). 
Polonia 

(n

Echipa noastră va lntUni tn 
ordine : Olanda (18 
Austria (19 martie). 
(21 martie), R.P. Chineză 
martie). Norvegia (24 martie).
R.D. Germană (26 martie) d 
Elveția (27 martie).

ceilalți component fiind debu
tant! din Leningrad și Krasno- 
iarsk.

în luna decembrie, boberil 
sovietici vor fi prezenți la în
trecerile concursului Internațio
nal de la Oberhof (R.D. Ger
mană) șl ale „Cupei Națiuni
lor" (Elveția și Austria), iar la 
începutul anului viitor vor 
participa la campionatele euro
pene (Cortina d’Ampezzo) și la 
campionatele mondiale de la 
St Moritz.

„CUPA MONDIALA"
LA DOWLING

A 17-> „Cupă mondială* la 
bowling (o rudă foarte apropia
tă a popicelor noastre) a reunit 
pe pistele de la Madison Square 
Garden, din New York, concu- 
rențl din 43 de țări. In urma des
fășurării preliminariilor, pentru 
finale s-au calificat cîte 4 jucă
tori. care au susținut meciuri 
directe Intre el. Primul loc la 
femei a revenit britanicei Pauli
ne Smith (neînvinsă), iar La băr
bați cîștigător a fost americanul 
Bob Worall, învingător chiar pe 
„linia de sosire* în partida cu 
filipinezul Manny Magno (221— 
179 p).

• TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • După 25 de 

probe speciale în Raliul Marii 
Britanii, în ultima probă a C.M. de 
raliuri, conduce finlandezul Mik- 
kola.

BOX O Alexis Arguello (Nica
ragua) campion mondial la „u- 
șoară* (WBC) șl-a apărat cu 
succes titlul dispunind prin k.o. 
rep. 7 de americanul Roberto Eli
zondo, intr-un med la Las Vegas ?
• în „Memorialul Feliks Sztamm*, 
la Varșovia, la ușoară Nowakowski 
(R.D.G.) l-a învins prin ab.2 pe 
polonezul Zagorski, fiind declarat 
cel mai tehnic boxer al competi
ției. La grea : Szrzecz (Polonia) 
b.p. Clark (S.U.A.) iar la super 
grea : Thompson (S.U.A.) b.ko. 
Rybnsk (Polonia).

CICLISM • Cursa de 6 zile de 
la Grenoble a fost cîștigată de 
perechea Sercu (Belgia) — Freul- 
rer (Elveția) cu 185 p. în urmă 
cu un tur, Clark (Australia) — 
Bertin (Franța) și Allan (Austra
lia) — Thevenet (Franța) G Cl
ei ocros în Spania, la St. Sebastian
— 23 km. A cîștigat elvețianul 
Blaser în 58:52,0, urmat de Ebing 
(R.F.G.) la 23 s.

FOTBAL O In med de baraj 
pentru finala „Cupei Libertado- 
res*, la Montevideo, FLamenge 
Rio de Janeiro a dispus de Co 
breloa din Chile cu 2—0 (1—0)
prin golurile marcate de Zice 
(min. 18 șl 88) șl va juca la 13 
decembrie, la Tokio, cu F.C. Li
verpool în finala „Cupei inter
continentale* • Pahtakor Tașkent 
a terminat la egalitate (0—0) cu • 
selecționată tunisiană, în cadrul 
turneului său la Tunis.

HANDBAL • Meduri în C.C.E. 
masculin : USM Gagny (Franța)
— Honved Budapesta 27—24 (în tur 
34—28 pentru jucătorii unguri), 
Sporting Neerpelt (Belgia) — Ho 
lingoer 21—19 (Învingătoare în 
tur cu 26—17 echipa finlandeză 
s-a calificat pentru turul urmă
tor) • în Cupa cupelor : Dukla 
Praga — Medves-ceak Zagreb 22—20, 
Empor Rostock — Ystad (Suedia) 
28—19, Elektromos Budapesta — 
TUS Nettelstadet 23—21.

TENIS • După succesul de la 
Buenos Aires cehoslovacul Ivan 
Lendl șl-a consolidat poziția de 
lider în clasamentul „Marelui pre
miu FILT* : Lendl 2413 p, 
McEnroe 2095 p, Connors 1717 p, 
Clerc 1514 p, Vilas 1438 p, Borg 
1159 p, Tanner 1069 p, Noah 958 p. 
Primii 8 clasați vor evolua anul 
viitor (13—17 ianuarie) la New 
York, la turneul campionilor O 
Turneul de la Santiago de Chile: 
Gimenez (Spania) — Ayala 
(Chile) 4—6, 6—4, 8—2, Acuna 
(Chile) — Arraya (Peru) 6—4, 
6—4.
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