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în prezența tovarășului 
Nieolae Ceaușcscu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 12 
noiembrie, s-au deschis lucră
rile iu plen ale sesiunii a șa
sea a ceiei de-a opta legisla
turi a Marii Adunări Naționale.

La sosirea în rotonda Pala
tului Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nieolae Ceaușcscu, 
tovarășa Elena Ceaușcscu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
salutați cu puternice și înde
lungi aplauze de deputati și 
invitați.

în deschiderea lucrărilor, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Nieolae Giosan, 
a spus:

„Tovarăși deputati,
încetarea din viată a tovară

șului Leonid Ilici Brejnev, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, a produs o 
profundă mîlinirc in rîndul oa
menilor muncii din țara noastră.

Poporul român dă o înaltă a- 
precicre personalității proemi
nente de conducător de partid 
și de stat și de militant de 
scamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale a 
tovarășului Leonid Ilici Brej- 
ncv și prețuiește în mod deo
sebit contribuția adusă la dez
voltarea continuă a prieteniei 
•și colaborării dinire România și 
Uniunea Republicilor Sovietice 

/ Socialiste. Un rol esențial în 
amplificarea bunelor relații din
tre partidele, țările și popoare
le noastre l-au avut numeroa
sele contacte, intilniri și înțe
legeri dintre secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nieolae 
Ceaușcscu, și tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, raporturile de 
prietenie personală între con
ducătorii celor două partide și 
țări, bazate pe stimă, prețuire 
și respect reciproc.

în memoria tovarășului Leo
nid Ilici Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al Uni
unii Sovietice, să păstrăm ten 
moment de reculegere".

Deputății și invitații au păs
trat un moment de reculegere.

Intrîndu-se în lucrările sesi
unii, președintele Marii Adunări 
Naționale a supus spre aproba- 

* re ordinea de zi propusă de
> Biroul M.A.N.

Marea Adunare Națională a 
. adoptat, în unanimitate, ordinea 

de zi a sesiunii.
La primul punct al ordinii 

de zi, tovarășul Ion Sirbu, pre
ședintele Comisiei de validare, 
a dat citire raportului acestei 
comisii privind alegerea unor 
dcpulațî în Marca Adunare Na
țională. în unanimitate, forul 
suprem al țării a validat alege
rea ca deputat a tovarășului 
Manea Mănescu in circumscrip
ția electorală nr. 21, 13 Decem
brie, municipiul București, a 
tovarășului Petre Gigea în cir
cumscripția electorală nr. 8 
Făurci, județul Brăila, a to
varășului Marin Ștefanachc în 
circumscripția electorală nr. 2 
Motru, județul Gorj. a tovară
șului Aurel Ciorugă în circum
scripția electorală nr. 5 Cbiși- 
neu Criș, județul Arad, a to
varășului Iosif Varga in cir
cumscripția electorală nr. 5 
Tășnad, județul Satu Mare.

în continuare, Marea Aduna
re Națională a acceptat cererea 
de renunțare la mandat a to
varășului Petre Lungu, ales 
deputat în circumscripția elec
torală nr. 1 Tg. Jiu, județul 
Gorj.

La următorul punct de pe or
dinea de zi, Marca Adunare 
Națională a aprobat cu unani
mitate dc voturi eliberarea to
varășului Mie Verdeț din func
ția de vicepreședinte al Consi
liului de Stat, în legătură cu 
alegerea sa de către Plenara 
C.C. al P.C.R. ca secretar al 
C.C. al P.C.R., și a tovarășului 
Ferdinand Nagy din calitatea 
de membru al Consiliului de 
Stat, ca urmare a numirii sale 
în funcția de ministru secretar 
de stat la Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, 
membru al guvernului.

Din împuternicirea Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român și a Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, președintele 
Marii Adunări Naționale a pro
pus alegerea ca vicepreședinte 
al Consiliului de Stat a tovară
șului Manea Mănescu. Propu
nerea a fost aprobată cu una
nimitate de voturi.

Deputății în Marea Adunaic 
Națională a căror alegere a 
fost validată în cadrul acestei 
sesiuni, ca și vicepreședintele 
Consiliului de Stat nou ales au 
depus apoi jurămintul de cre
dință și devotament față de 
Republica Socialistă România.

In unanimitate, deputății au 
aprobat eliberarea tovarășei 
Cecilia Stan din funcția de vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale și alegerea tovarășei 
Niculina Moraru în această 
funcție.

în continuarea lucrărilor, Ma
rea Adunare Națională a dez
bătut și adoptat, cu unanimita
te de voturi, următoarele pro
iecte de legi :

— Proiectul de lege privind 
participarea, cu părți sociale, 
a oamenilor muncii din unită
țile economice de stat la con
stituirea fondului de dezvolta
re economică ;

— Proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea Le
gii nr. 1/1973 privind Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României ;

— Proiectul de lege privind 
protecția plantelor cultivate și 
a pădurilor și regimul pesti- 
cidelor ;

— Proiectul de lege privind 
asigurarea calității obiectivelor 
și instalațiilor nucleare.

In continuare, forul legisla
tiv suprem al țării a aprobat 
cererea de renunțare la calita
tea de deputat adresată Birou
lui M.A.N. de tovarășul Ion 
Ciueu ales în circumscripția 
electorală nr. 6 Petroșani, ju
dețul Hunedoara, în legătură 
cu numirea sa ea ambasador.

Deputății au fost, apoi, in
formați că proiectele de legi 
înscrise la următoarele puncte 
de pe ordinea de zi a sesiunii 
urmează să fie examinate de 
comisiile permanente de specia
litate ale M.A.N., după care 
vor fi supuse forului legislativ 
suprem al țării spre dezbate
re într-o altă ședință a actua
lei sesiuni.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a declarat închise 
lucrările primei părți a sesiu
nii, data reluării acestora în 
plen, urmînd să fie anunțată 
din timp.
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Sporlul și educația fizică, o preocupare a candidaților in alegeri

„PRACTICAREA EXERCIȚIULUI FIZIC DUCE LA 0 MAI UȘOARĂ 
ÎMPLINIRE PE PLAN PROFESIONAL"

...Dimineață de toamnă tîr- 
zie, dar friguroasă, un gcruleț 
strașnic punîndu-și evident am
prenta pe chipurile celor pre- 
zenți la docul de lansare de la 
Șantierul Naval Galați, utnde 
peste citeva momente bătrînul 
Danubiu urmează să primească 
in apele sale învolburate o nouă 
navă maritimă de 55 000 tdw. 
Din zecile de oameni aflați în 
acea dimineață la dana de lan
sare, se desprinde, la un mo
ment dat, un bărbat potrivit de 
statură, cu privire ageră și 
mișcări vioi, al cărui chip 
este puternic marcat de impor
tanța momentului. Cu o voce 
clară și sigură, începe să trans
mită comenzile de rigoare și, 
incet, încet mineralierul alu

necă lin și fără probleme în 
camera de evacuare. Se aude 
un murmur de satisfacție, asis
tența aplaudă, iar bărbatul cu 
părul nins iși șterge cu mîneca 
broboanele de sudoare de pe 
fruntea cu multe cute. „Gata, 
băieți, vă mulțumesc și vă fe
licit pentru reușită", spune băr
batul ce a condus cu compe
tență operația de lansare și 
care este de fapt inginerul loan 
Călina — directorul tehnic al 
Șantierului Naval.

De la locul de lansare și pină 
la biroul său am timp să aflu 
că inginerul Călina lucrează 
aici din 1958, cînd a absolvit 
facultatea, că a ocupat diferite 
funcții de răspundere și că este 
legat trup și suflet de viața

șantierului. Firesc, discuția a- 
bordează și problema sportuluL 
pentru că directorul tehnic al 
Șantierului este unul dintrB 
fervenții susținători ai activită
ții sportive ce se desfășoară în 
cadrul asociației „Ancora". No
tez citeva opinii interesante 1 
„Spoitul și exercițiul fizic sini 
indispensabile omului, ele dez
voltă nu numai forța fizică, ci 
deopotrivă capacitatea intelec
tuală, abilitatea, cutezanța, spi
ritul de echipă... Și pot să 
afirm că cine nu a făcut și nu 
face sport — intr-o formă sau 
alia — se deosebește ușor de

Telemac SIR1OPOL

(Continuare in pag. 2-3)

OLIMPIADA DE ȘAH
LUCERNA, 12. — Din ce in 

ce mai aproape de linia finișu
lui, reprezentativele țării noas
tre și-au consolidat pozițiile de
ținute în cele două turnee, 
masculin și feminin, ale Olim
piadei de șah. în cea de a 11-a 
rundă, fetele noastre s-au ară
tat in cea mai bună foi mă,
cîștigînd, la toate mesele de joc, 
întilnirea cu adversarele lor: 
România — Islanda 3 -0 (Ma
rina Pogorevici — Thornstein 
1—0 Dana Nuțu Tercscenco — 
Thrams 1—0, Elisabeta Polihro- 
niade - Kristinsdottir 1—0). 
Prin acest rezultat, echipa 
noastră feminină și-a micșorat 
distanța față de lidera clasa- 

'"’ului, U.R.S.S. care a ce- 
c — nzător un punct Spa- 
n. . Viitoarele adversare
alt celor vor fi șahistele
Bui care au Întrecut Iu-
gosi. cu 2—1. La prima ma
să, ..farina Pogonevici întil-

9 Două frumoase victorii ale reprezentativelor noastre • Echipa

feminină a României iși consolidează poziția pe locul doi ® Ho-:

tăriri ale secretariatului F.I.D.E.

nește pe Tatiana Lemaciko.
Iată alte rezultate înregistra

te în competiția feminină: Un
garia — /iliglia 1,5-1,5. R.F.G. 
— Suedia 2—1, Polonia — R.P. 
Chineză 2,5—0,5 Brazilia — 
S.U.A. 2—1. în clasament: 
U.R.SS. 25 p. România 22,5 p, 
Polonia 21 p, Ungaria 20,5 p, 
R.F.G. 20 p. Suedia 19 5 p, R.P. 
Chineză și Anglia 19 p, Bulga
ria, Spania și India 18 5 p, Iu
goslavia 18 p, S.U.A., Olanda, 
Argentina și Brazilia 18 p.

Cu un rezultat remarcabil au 
încheiat și echipierii României 
riinda a ll-a a turneului mas
culin, învingînd cu 2,5—1,5 pu
ternica formație a Suediei.

Decizia a survenit la a treia 
masă, unde M. Ghindă l-a în
vins pe Wedberg, restul parti
delor (Gheorghiu — Andersson, 
Șubă — Scnusler și Stoica — 
Otnstein) îiind remize. In alte 
meciuri: U.ît.S.S. — Argentina 
3—0 (D. S.U.A. — Anglia 2—2, 
Ungaria — Iugoslavia 2—2, Ce
hoslovacia — Polonia 3—1, Bul
garia — Danemarca 2—2, El
veția — Filipine 3—1, Cuba — 
R.F.G. 2,5—1,5, Canada — Aus-

0 ptirtidâ i raport anta in campionatul de riidbij

DEPUNEREA DL COROANE OT FIORI
U AMBASADA UNIUNII SOVIETICE

La ambasada Uniunii Sovie
tice din București, sub portre
tul cernit al tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev, a fost depusă, 
vineri, o coroană de flori din 
partea tovarășului Nieolae 
Ceaușcscu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România. Pe panglica co
roanei erau înscrise cuvintele : 
„în semn de profund omagiu 
și deosebită prețuire".

Au fost depuse, de aseme
nea. coroane de flori din par
tea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat, Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Marii Adunări Naționale, 
Comitetului Central al U.T.C.,

Ministerului Apărării Naționale. 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Comitetului Municipal București 
al P.C.R. și Consiliului Popular 
al Capitalei, din partea unor 
întreprinderi și instituții bucu- 
reșicne.

★
La sediul Ambasadei Uniunii 

Sovietice din București au ve
nit, în cursul zilei de vineri, 
să aducă un ultim omagiu 
marelui dispărut, Leonid Ilici 
Brejnev, activiști de partid și 
de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, delegații din 
partea unor ministere și alte 
instituții centrale, mii de oa
meni ai muncii din întreprin
derile bucureștenc, elevi, ce
tățeni.

STEAUA (locul 3)
Astăzi și miine campionatul 

de rugby continuă cu etapa a 
10-a. Dmamo, performera 
etapei de miercuri, va juca azi 
cu Rapid, o echipă întotdeauna 
greu de depășit. Sigur, cam
pionii „en titre" sint favoriți 
indiscutabili, ei neviînd să-și 
mai complice situația din cla
sament afectată de înfringerea 
de la Petroșani. Dar meciul e- 
tapei rămine cel de miine din
tre Steaua și Farul, adică cel 
dintre învinsa (15—18) lui Di
namo și cea mai in formă e- 
chipă a sezonului, am numit 
XV-le Litoralului. Farul, sin
gura echipă care a acumulat

-FARUL (locul 1)
maximum de puncte. Formații 
probabile: STEAUA: Codoi — 
David, Vărzaru, Enache, Fuicu 
— Alexandra, Suciu — C. Ho
rea, L. Constantin, Murariu — 
Galan, M. lonescu — Cor.ieliu, 
Munteanu, Ciearec; FARUL : 
V. Ion — Pllotschi, Lungu, 
Ilolban, Bogheanu (l.ivadiru) — 
Bezușcu, N. Dinu — Nache, 
Dumitru, Varga (E. Nccula) — 
FI. Constantin, Mușat — Opriș, 
Grigore, Priseearu (Leonte). 
Multe valori autentice, în pers
pectivă un meci mare.

Programul complet al etapei 
și clasamentul după 9 etape, 
in pag. 2—3.

(Continuare tn pag a 4-a)

TINERI ÎNOTĂTORI ROMÂNI 
CONCUREAZĂ ÎN R.D. GERMANS

Șase tineri înotători români — 
Tamara Costache, Cristina Do- 
mocoș, Andrea Hidegkiiti, Clau- 
diu Haidu, Iulia Mateescu șl 
Adriana Șcrban — participă, as
tăzi și mîine, la un concurs in
ternațional la Magdeburg.

• Un alt grup de tineri îno
tători — băimărenii Noemi 
Lung, Maricica Culică, Robert 
Pinter și Jiirgen Barth — va fl 
prezent la concursul internațio
nal de la Gera (R.D.G.), in zi
lele de 26 și 27 noiembrie.

• întrecerile competiției do
tată cu „Cupa F.R. Natație" se 
vor desfășura la Brașov, Sibiu 
și Hunedoara în zilele de 19 
și 20 noiembrie, și nu în zilele 
de 20 și 21 noiembrie, cum fu
sese anunțat anterior.

Etapa a 15-a a Diviziei „A" de fotba?

LA CRAIOVA : UNIVERSITA TEA - DINAMO
CLASAMENTUL

1. DINAMO 14 7 7 0 29- 9 21
2. Sportul stud. 14 8 4 2 21- 8 20
3. Corvinul 14 6 6 2 18- 8 18
4. Univ. Craiova 14 8 1 5 26-10 17
5. S.C. Bacâu 14 7 3 4 21-16 17
6. Steaua 14 6 5 3 22-17 17
7. F.C. Argeș 14 6 3 5 19-16 15
8. F.C. Bihor 14 7 1 6 31-29 15
9. Jiul 14 4 6 4 13-20 14

10. F.C. Olt 14 6 1 7 18-15 13
11. A.S.A. Tg. Mureș 14 4 5 5 11-15 13
12. Petrolul PI. 14 6 1 7 18-28 13
13. Chimia Rm. V. 14 5 2 7 12-16 12
14. Politehnica lași 14 3 6 5 13-17 12
15. F.C.M. Brașov 14 5 1 8 16-25 11
16. C.S. Tirgoviște 14 2 5 7 11-20 9
17. „Poli" Timișoara 14 3 2 9 14-28 8
18. F.C. Constanța 14 2 3 9 15-31 7

I Craiova : 
Petroșani : 
Scornicești 
București :

PROGRAMUL MECIURILOR DE AZI

IUNIVERSITATEA 
JIUL
F.C. OLT 
SPORTUL STUD.

(stadionul Sportul
FOTBAL CLUBConstanta :

Hunedoara : CORVINUl
Brașov :
Pitești :
Tirgoviște :
Toate partidele vor începe la ora

F.C.M.
F.C. ARGEȘ 
CLUBUL SPORTIV

- DINAMO
- „POLI" TIMISOARA
- F.C. BIHOR
- CHIMIA RM. VILCEA

studențesc)
- PETROLUL
- STEAUA
- POLITEHNICA IAȘI
- S.C. BACAU
- A.S.A. TG. MUREȘ
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Reportaj de sezon la Poiana Brașov PREMIUL CEL MARE: ZAPADA! „Cupa Rom

Prof abil că toamna (și poate 
nu numai atunci) sentimentul 
Cel mai persistent al brașoveni
lor răm’.ne dorul de zăpadă. 
Indiferent de vîrstă, de ocupa
ție. de depărtarea în iudet fa
ță de Poiană, adică față de 
centrul sporturilor albe fie că 
e vorba de cabanierul Ghiță de 
ia Cristianul Mare, fie de pro
fesorul de schi-fond din Rișnov, 
Nicolae Cogaru. sau de oricare 
practicant ocazional al lunecă
rii pe nea. Oricum, o definiție 
a brașoveanului trebuie să in
cludă obligatoriu, imensa lui 
dragoste pentru schi.

Anul acesta, nostalgia zăpezii 
fine mai mult ca altădată Pină 
ieri, 12 noiembrie. Postăvarul 
— cel brăzdat eu pătrate de 
iarbă încă din vară, „ca să ți
nă zăpada In calea vintului” — 
n-a văzut decit o prăfuială al
bă, subțire, mult prea fină ca 
să mențină cele 80 de kilogra
me ale binomului „om-schiuri". 
Antrenorul Dan Cristea spune 
Insă, din înălțimea telecabinei 
„vechi" — pentru că, din acest 
sezon, in Poiană funcționează și 
telecablna „nouă", care leagă 
Capra Neagră de Kantzel, cu 
capacitate de 60 de persoane, 
spre deosebire de cea „veche", 
cu numai 32 — spune deci că 
.geruiala asta e tocmai bună".’ 
Necunoscătorii se miră, dar 
Dan Cristea vorbește din punc
tul de vedere al antrenorului 
de schi, susținut de autoritatea 
fostului mare campion al pifti
ilor albe de pe vremea în care 
„Balcanii erau dominați de

schiorii noștri. Nu suflau nici 
schicrii bulgari, nici iugoslavi la 
Balcaniade, pe vremea aceea”, 
Dan Cristea, actualul antrenor 
al echipei naționale feminine 
de schi alpin file că gzruiala 
asta subțire înseamnă toarte 
mult, dar numai în perspecti
va zăpezii care urmează 
cadă Poate săptămină 
poate mîine, poale chiar 
noapte! Pudra umezește pămân
tul și primii fulgi se vor tran
sforma intr-un pat de gheață 
dur, o bază solidă pentru stra
turile succesive de zăpadă care 
se vor așterne pînă hăt, in 
aprilie și în mai!

Dar, pînă acum, n-a nins in 
Poiană. In așteptare, brașove
nii forțgază pe uscat venirea 
zăpezii. Mai bine zis. tși pre
gătesc terenul pentru ca atunci 
cînd zăpada va albi Postăvarul 
și Cristianul Mare să fie cit 
mat intens exploatată. Fetițele 
de la probele alpine, de sub 
controlul lui Dan Cristea (Car
men Cx-zma, de_ 16 ani, punc
tează leia 
aleargă pe 
fac crosuri 
nu reușea 
actualul lor antrenor, pe vre
mea cintl se afla printre pri
mii 15 la campionatele mondi
ale din 1914, în proba de sla
lom. Cele două loturi de schi
țând, de sub conducerea lui 
Nicolae Cudu (băieții) și Horia 
Ilieșu (fetele), muncesc cu res
ponsabilitatea impusă de dorin
ța reprezentării României la O- 
limpiadele albe din 1984 și 1988, 
deși, în majoritate, componența

să 
asta, 

la

în „Cupa Europei"), 
schiuri cu role și 
intr-o săptămină cit 
intr-o vară întreagă

nu depășesc vîrsta de 16 ani.
Dar zăpada nu cade, deși în 

fiecare dimineață, mic șl ma
re, performer sau turist, brașo
veanul scrutează fruntea Postă
varului, unde are semne numai 
de el știute ce-i vorbesc de so
sirea așteptată. Dar dacă n-are 
zăpadă. Poiana a fost în schimb, 
invadată de ger. Frigul nu ți
ne insă și ziua, așa că Vasile 
Lăzăruț și lucrătorii săi de la 
I.E.A.B.S, l-au „ajutat" încă 
din 10 octombrie, să „lucreze" 
pentru patinoar. De atunci, cei 
20 de kilometri 
poartă prin ele 
nus 15 grade și 
deasupra Așa 
sîmbătă și duminică mai multe 
mii de brașoveni se plimbi cile 
2 ore lunecind pe gheață. Și tot 
de la 20 octombrie, patinatorii 
de la Tractorul au ascuns în 
magazii, pină la primăvară, pa
tinele cu rotile pentru a le 
schimba eu cele .. fără! Aseară, 
alți oaspeți au sosit la hotelul 
sportivilor din apropiere. Edu
ard Pană a pornit de ieri 
„campania mondialelor — "83“. 
Spune: „Aici, in Poiană, vom 
oferi celor 6 nou veniți în lo
tul național de hochei primele 
șans? de titularizare și tot 
aici vnm încerca racordarea lor 
la stilul de joc al mai vechi
lor Tureanu, Net.edu, Cazacu 
Hălăucă, Oleniei".

Au fost, totuși, cițiva brașo
veni care nu și-au dorit in 
această toamnă zăpada! Nae 
Iovici. șeful piftiilor din cadrul 
S.T.C. Brașov, și Ion Cojocaru, 
unul dintre puținii maeștri ai

de țevi ascunse 
amoniac la mi- 
intăresc apa de 
că în fiecare

sportului din schiul nostru, in 
primul rînd. Căci numai pe 
vreme fără zăpadă acești mari 
iubitori ai schiului nostru au 
putut muta din loc peste 55.000 
de metri cabi de rocă, in por
țiunea de dinaintea „S"-ului 
mare al Piftiei Lupului și nu
mai pe vreme firă zăpadă au 
putut lărgi de la 3 la 20 de 
metri .traverseul" acela ultra- 
periculos făcindu-l accesibil 
pentru vremea zăpezilor. Acum, 
la acest început de noiembrie, 
după 4 ani de încercări nereu
șite, iată, Pirtia Lupului din 
Poiană poate găzdui fără riscuri 
concursuri de coborire! Așa că, 
in această toamnă fără zăpadă, 
brașovenii au făcut un pas 
uriaș pentru ca, după piftiile 
de sub teleferic, de slalom șt 
Postăvarul, cea de a 4-a pir- 
tie, Firtiz Lupului, de coborire 
și de slalom 
omologată de 
ționale.

La Brașov,, 
așteptată nu 
ea a întârziat 
dată. Ci pentru că, lată, această 
toamnă lungă a adus cu sine și 
poligonul (terminat) de pe Va
lea Rîșncavei (pentru biatlon) 
și Pirtia de la Bur.loc (pentru 
schi alpin), adică împlinirea 
mal multor vise vechi ale per
formerilor zăpezii de la poalele 
Postii arului. Și dacă zăpada a 
întirzlat atit, e semn sigur că 
va rămînc pină tirzlu spre 
vara viitoare. Ar fi, pentru 
brașoveni, un premiu pe deplin 
meritat

uriaș, să poată fi 
forurile interna-

zăpada e acum 
numai pentru că 
mai mult ca altă

Radu TIMOFTE

UN VERITABIL
© Cele mai slabe eșaloane : juniori 
care nu știau... să țină paleta in mim 

Promi;
noști 
tați 
dar 
echiț 
trei 
au a 
încro 
fiindi 
explii 
10—0, 
abunc 
înseși 
(consi 
cheini 
(o ne 
făcut 
Iar la 
explic, 
greșul 
are n 
care a 
jin, a 
mascu. 
dispun 
re car 
în lot 
culină 
și S. i 
antren»

Nu ’ 
iinia'ă 
de a n „mari",

PRACTICAREA EXERCIȚIULUI FIZIC"
cumscripția electorală nr. 1 din 
Galați, pentru a fi prezentat 
oamenilor, alegătorilor, împre
ună cu celălalt candidat, ingi
nerul Laurențiu Harbuz — di
rectorul Întreprinderii navale 
de clici (INETOF). Cei doi 
candidați rînt prieteni și foști 
colegi de liceu, birlădeni la o- 
rigine. Dialogul cu alegătorii 
este deschis, oamenii își măr
turisesc gîndurile, vin cu pro
puneri concrete. întilr.irei ia 
sfirțit spre seară, cînd candi
dați! șl alegătorii se despart 
într-o atmosferă de căldură su
fletească. alegătorii cu senti
mentul că cei doi candidați par 
a fi oameni de Ispravă, iar a- 
ceștia cu sentimentul unei im
portante responsabilități civice, 
cupr nzind o paletă de proble
me sociale care stau in pers
pectivă In fața obștii, a viito
rului deputat, 
cele legate de 
oamenilor, de 
după orele de 
dițiilc de practicare a exercițiu
lui fizic, a sportului.

//
(Urmare din pag 1)

dne-1 practici. Vi pot da nu
meroase și elocvente exemple 
de oameni care, practicind 
■portul, 6-au împlinit mai ușor 
pe plan profesional. In ce nc 
privește, ne-am străduit să ofe
rim constructorilor noștri de 
nave posibilități multiple și 
condiții optime pentru practica
rea sportului. Dispunem de o 
eomplcxă bazi sportivă, o sală 
de sport, o cabană nautică, 
unde slnt cu regularitate orga
nizate diferite activități spor
tive de masă".

...In după-amiaza aceleiași zi
le, intrăm intr-o clasă a școlii 
generale din cartierul Bădălan, 
unde se află dealtfel și Șantie
rul Naval. O sală plină de băr
bați și femei — in majoritatea 
lor constructori de nave —.
iar în prezidiu îl zărim șl pe 
inginerul I. Călina, de astă dată 
In ipostaza 
apropiatele 
lembrie A

de candidat pentru 
alegeri de la 21 no- 
venit aici, in cir-

între acestea, și 
timpul liber al 
recrearea lor 
mancă, de con-

La turnul de parașutism din Capitală

Timp de o săptămină, elevi 
ai „școlii de parașutism" de Ia 
turnul din parcul „23 August" 
au oferit publicului, îndeosebi 
copii și tineri ieșiți la recreare 
după orele de școală, spectaco
le de mare atractivitate. și fru
musețe. Este vorba de compe
tiția care încheie sezonul para
șutismului de turn și in care 
s-au intîlnit zeci de sportivi in 
uniforma formațiunilor de pre
gătire „Pentru apărarea patri
ei”, de fapt cei mai buni din 
cei aproape 2 000 care au trecut 
pe aici în acest an, în taberele 
de pregătire organizate de C.C. 
al U.T.C.,în colaborare cu Ae
roclubul Central Român. Saltu
rile parașutiștilor oferă întot
deauna clipe de emoție s> ad
mirație. Și cu atit m3i mult 
cînd se întrec in pilotarea pa
rașutelor spre punctul fix. Iar 
în competiția pe care ei, ele
vii primei „clase" a parașutis-

Duminică dimineața, pe hipo
dromul din Ploiești, ne vom re- 
lntîlnl pentru ultima oară in a- 
cest an cu conducătorii amatori, 
dintre care dr. M. Leontopol a 
fost cel mai apreciat, urmat in 
mod firesc de H. Șerban, care 
«-au 
torle. Alergarea rezervată 
tora are o desfășurare echilibra
tă pe distanța de 2200 m. In altă 
probă importantă. Trifoi, marea 
speranță a turfului românesc, a- 
cordă avantaje ce merg pînă la 
110 m unor elemente bune. Se

duelat mereu pentru vlc- 
aces-

mai remarcă de asemenea „Pre
miul Uranus", o cursă 
pe ‘ “ 
lui 
cal
are 
iei,____ ________ _______ ________

In reuniunea de joi, principala 
cursă a zilei a revenit lui Dlrl-

de 
a

. . . ____ de fond
2700 m, In care, cu excepția 
Perjar, participă cei mai buni 
din Ploiești. Pariul austriac 
o miză de pornire de 39.612 
atracție mare pentru pariori.

A plecat dintre noi, in 
urma unui tragie accident, 
maestrul emerit al sportu
lui și antrenorul emeril 
EMILIAN CRISTEA. vete
ranul alpinismului românesc, 
omul care a iubit, ca nimeni 
altul, munții patriei noastre, 
oe care i-a descris in căr
țile sale și i-a transpus in 
imagini nepieritoare.

Din 1935, cînd avea 20 de 
ani. și pînă in ultima clipă 
a vieții, Emilian Cristea a 
fost un neobosit animator 
și practicant al turismului 
montan și al alpinismului. 
De numele lui se leagă pre
miere alpine de mare difi
cultate înființarea speotu- 
rismului în România, desco
perirea a nenumărate peș
teri. crearea marelui concurs 
național „Ștafeta munților", 
a Clubului alpin de la Uni
versitatea populară din 
București și alte nenumăra
te acțiuni, care i-au atras 
dragostea și stima tuturor. 
Prin moartea sa, Emilian 
Cristea lasă un gol uriaș în 
inimile iubitorilor . sportului 
montan.

jor, care Insă a beneficiat 
modul Inconsistent In care 
fost condusă Jurista. Talentatul 
A. Ștefănescu l-a condus fără 
greșeală pe Suporter, care astfel 
și-a găsit din nou alergarea. Sur- 
duc, cu Gr. Nica In sulky, a pro
dus prima surpriză a zilei. Gali- 
ța, condusă metronom de G. Sol- 
can, șl-a adjudecat prima aler
gare. Ionatan, cu N. Nicolae, șl-a 
spulberat adversarii In final, a- 
rătlnd că mai are rezerve, Ro
dolfo, energic susținut In lupta 
finală de M. Dumitru, l-a învins 
pe Crișan, iar Heroglit a cîști- 
gat ultima probă a zilei, ară- 
tlnd o mare formă.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Gallța (Solcan) 1:38.4, 2. Sa- 
tiva. Cota: clșt. 3, ord. 15. Cursa 
a H-ai 1. Surduc (G. Nica) 1:32.0, 
2. Sadău, 3. Herlea. Cota: cîșt. 8, 
ord. Închisă, ev. 20, ord. triplă 
510 lei. Cursa a HI-a: ' - - -- 
(M. Dumitru) 
Cota: ‘ ‘
triplu 
iv-a: 
1:29.1, 
Cota:
212, ord. triplă 312 lei. Cursa a 
V-a: 1. Suporter (A. ștefănescu) 
1:29.8, 2. Vfdin. Cota: cîșt. 9, ord. 
28, ev. 499. triplu 3—4—5 închis. 
Cursa a Vl-a: 1. Ionatan (N. 
Nicolae) 1:33.8, 2. Santina, 3. Pen
dula. Cota: cîșt. 4, ord. 23, ev. 
144, ord. triplă 86. Cursa a Vll-aî 
1. Heroglit (Florea) 1:33.7, 2. Vred
nic. Cota: cîșt. 5, ord. 10, ev. 34, 
triplu 5—6—7 1815 lei.

A. MOSCU

inului sportiv, au dedicat-o 
Conferinței Naționale a parti
dului și apropiatului centenar 
al nașterii pionierului aviației 
românești Aurel Vlaicu (19 no
iembrie) au stăruit să dove
dească rezultatul unei serioase 
munci de pregătire ?i studiu 
aeronautic. Se cuvine să spu
nem că rodnica activitate de la 
turnul de parașutism din Capi
tală se datorează și in acest an 
în foarte marc măsură, unui 
adevărat veteran al parașutis
mului nostru, Vasile Sebe.

Participants la competiția or
ganizată de Comitetul munici
pal U.T.C., în colaborare cu 
A.C.R. și înscrisă sub genericul 
„Daciadei”, au avut de parcurs 
faze preliminare, după care 
s-au întrecut in finala — din 
două salturi de precizie. Iată și 
pe cei care au urcat p<* podiu
mul de premiere. La fete- Fe
licia Constantin (13 ani, Șc. gen. 
nr. ob), Eugenia Matei (Coop. 
„Artă și Precizie"). Iuiia Mili- 
nevici (Liceul .,Mihai Vitea
zul"). La băieți: Nicolae Ato- 
moaie (Liceul de aviație), Ma
rian Crețu (Șc.
Automecanicaj, Viorel Popescu 
(grupul școlar I.M.G.B.). Câș
tigătorilor le-au fost inminate 
diplome si frumoase premii.

Viorel TONCEANU

rezultate foarte slabe •
„Cupa României” se dove

dește a fi o competiție k.o. nu 
numai la fotbal, ci și la tenis 
de masă. Și dacă la fo*bal re
zultatele surprinzătoare se ex
plică prin desconsiderarea ad
versarului socoti*, mai slab, 
prin eclipsă de formă, prin o- 
boseală sau dorința de a avea 
miinile libere pentru campio
nat, la tenis de masă cauza 
unor asemenea rezultate rezi
dă în formula competiției, care 
aliniază in fața mîselor de joc 
formații alcătuite din 2 seniori. 
2 juniori și 2 cădeți, ale că
ror victorii (sau înfrîngeri) se 
însumează, cîștigînd în final 
echipa cea mai omogenă la 
toate categoriile de vîrstă. Uni
versitatea Craiova (la mascu
lin) și Metalul C.S.Ș. Rîmnicu 
Vîlcea (la feminin) au cucerit 
anul acesta prețiosul trofeu 
pentru că au adus la această 
veritabilă „probă a adevărului” 
formații ceva mai echilibrate 
declt celelalte concurente, semn 
că în secțiile respective se a- 
cordă o mai mare atenție mun
cii de perspectivă, muncii 
complexe, printr-o selecție sis
tematică și o pregătire mai 
bună la cele ‘rei nivele de 
vîrstă. Dar celelalte echipe ? 
Ei bine, op’năm că cel mai 
slab capitol l-au constituit toc
mai contingentele de copii și 
juniori care au decis locurile 
în clasamentul final Fiindcă, 
de bina de rău, la categoria 
seniorilor (nu chiar seniori, ia 
adevărata vîrstă și la valoarea 
cerută) au avut cîte ceva.

Dacă la fete lucrurile au s*at 
ceva mai bine, la băieți este 
evidentă nu numai rămînerea 
în urmă, l’psa de valoare com
petitivă (a se vedea ultimele 
rezultate de la Balcaniadă), 
dar și absența elementelor la 
eșaloanele mici și medii. Și a- 
firmăm aceasta pentru că echi
pe ca Mecanică Fină, !~" 
București sau C.S.M. 
au adus în concurs cop i 
nu știau să țină paleta 
mînă, unii făcînd prima

Stirom 
Buzău 

i care 
în 

cu-

profesională

I

JOCI
A

PLOIE< 
Campion; 
feminin i 
meclurih 
lui de a 
tlțiel. Rc

POLTTI 
CRTȘUL 
După o 1 
libratâ, < 
la condu 
la Poliței 
tea nea »

19 JUCĂTORI IN lotul reprezf
A fost alcătuit lotul repre

zentativ de polo. El cuprinde 
19 jucători : Mihai Simion. 
Doru Spînu, Sorin Diaconu și 
Mihai Tudor — 
ghe Iile, Eugen 
Hagiu, Cătălin 
rin Ardelean, 
Șerban Popescu. Doru 
niuc, Liviu Răducanu, 
Costrăș, Cornel Gordan, 
Fejcr, Liviu Garofeanu,

portari, Gheor- 
Ionescu, Vlad 
Moiceanu, Flo- 
Cristian Dan 

Ciobă- 
Dorin
Ivan 

. . __ __ ... Vasile
Ungureanu și Horia Niță. An
trenorii echipei : Iuliu Capșa 
și Cornel Rusu.

® In afara lotului de juniori 
(17 ani și mai tineri), car; se 
pregătește pentru campionatul 
european și ce! mondial 
1933, evoluînd în echipa 
ceului nr. 37 din București, a

din 
Li-

m-ai fost 
juniori n 
neri) a < 
încredințt 
cisc Crișt 

O Cu 1 
neu din 
loc retras 
ivitatea

Adrian Ni 
pion nații 
mo Bucui 
campion 
la 3 ediți 
în 1976, 1, 
ediții ale 
dial unive 
fia. el a 
13 ani din 
vă a tării, 
de 227 de 
goluri.

1. Rodolfo 
1:32.4, 2. Crișan. 

cîșt. 2,80, ord. 106, ev. 57, 
1—2—3 402 lei. Cursa a
1. Dirijor (R.I. Nicolale)
2. Jurista, 3. Frecvența, 
cîșt. 10, ord. închisă, ev.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 10T0 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 12 NO
IEMBRIE 1982. Extragerea I: 6 
18 11 36 38 86 12 71 74; extra
gerea a Ii-a: 32 2 16 87 15 88 
65 67 42. Fond total de cîștiguri: 
1.319.632 lei, din care 435.151 lei 
report la categoria 1.

PENTRU FIECARE — JOCUL 
PREFERAT...

• Numai astăzi se mai pot 
procura bilete cu numerele ale
se de partlclpanțl pentru prima 
tragere Loto 2 din această lună, 
care va avea loc duminică 14 
noiembrie 1982. Cei ce doresc să 
asiste la desfășurarea tragerii 
slnt invitați la ora 16 In sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Stalcovlci nr. 
42; numerele cîștigătoare vor fi 
transmise la televiziune șl radio

In cursul serii a Astăzi este, de 
asemenea, ultima zi pentru depu
nerea buletinelor de participare 
la atractivul concurs Pronosport 
de mtine, care cuprinde partide 
deosebit de Interesante din cam
pionatele divizionare B ale Ro
mâniei șl Italiei • Un prilej de 
mari succese 11 oferă, bineînțeles, 
cel mai simplu șl operativ sistem 
de joc, Lozul In plic, la care se 
atribuie în permanență numeroa
se cîștigurl in AUTOTURISME și 
IMPORTANTE SUME DE BANI.

LOZin PLIC
cu

I ciștiguii 
’ în băniși 
autoturisme

ETAPA A 10-A LA RUGBY

CAMPIONATE-COMPETIȚII.

In etapa 
cele 12 par 
la feminin, 
masculin.

Simbătă --------------------------------------------------
București : DINAMO — RAPID

stadionul Olimpia, ora 15,30: FI. Zamfirescu (C-ța) 
Duminică

București :

Petroșani :

Bîrlad

Iași :

Baia

Sibiu

STEAUA — FARUL
stadionul Steaua, ora 9,30; D. Grigorescu (Buc.) ----------- _ pOLIT_ ]6 FEBRUARIE 

10; M. Gavrici (Buc.)
— GLORIA P.T.T. ARAD 
9,30; Th. Witting (Buc.) 
— „U“ TIMIȘOARA

ȘTIINȚA 
stadionul Știința, ora 

RULMENTUL 
stadionul Rulmentul, ora 

POLITEHNICA
Stadionul tineretului, ora 9; șt. Crăciunescu (Buc.) 

Mare : ȘTIINȚA CEMIN — GRIV1TA ROȘIE
stadionul Dacia, ora 10; șt. Rădulescu (Buc.) 

: C.S.M. — SPORTUL STUDENȚESC
-- - - (c-ța)

9 9 0 0 
0
0
2 
0 
0
2
1
1 
0 
1
2
2
1

stadionul Valea Aurie, ora 10; O. Ionescu

„CUPA ALEGATORULUI" 
LA ORIENTARE TURISTICA

In cinstea apropiatului eveni
ment de mare însemnătate în 
viața poporului nostru, alegerile 
de deputațl în consiliile popu
lare. Consiliul municipal al sin
dicatelor din Capitală organizea
ză duminică o amplă acțiune tu
ristică și de agrement la Predeal. 
Cu acest prilej, peste 1 500 de ti
neri șl vîrstntci, iubitori ai dru
mețiilor montane, vor participa 
la un atractiv program. Va fi 
organizat șl un concurs de orien
tare turistică, dotat cu „Cupa a- 
legătorulul", cu participarea unui 
mare număr de iubitori al „spor
tului pădurilor" din toate sectoa
rele Capitalei. Ampla acțiune se 
desfășoară sub genericul marii 
competiții naționale „Daciada".

D. DUMITRESCU, COresp.

1. FARUL
2. Dinamo
3. Steaua
4. Șt. Petroșani
5. Grivlța Roșia
6. Șt. Baia Mare
7. Rapid
8. Rulm. Bîrlad
9- C.S.M. Sibiu

10. Polii, lași
11. Polit. Ci -Nap.
12. Sportul stud.
13. Uni» Timișoara
14. Gloria Arad

9 8 
9 8
8 5
9 5
9
9
9
9
8
9
9
9
9

4
3
3
3
3
2
1
1
1

1
1
1
4
5
4
5
5
5
6
6
6
7

224- 
227- 
252- 
107-

92-

29 27 
«5
90
81 
SI

88*114 
70-112 
50-115 

103-150 
72-116 
35-158 
67-119 
81-160 
81-159

25 
25 
20
19
17
17
16
16
14
14
13 
13
12

Constanța: 
Sibiu : 
Cluj-Napoca 
Baia Mare: 
București:

Brașov : 
Oradea : 
Baia Mare 
Craiova : 
București :

înaintea e*’

CRITERIUL DE TOAMNA" LA MC
După o întrerupere de aproape 

20 de ani, concursurile de moto- 
cros se vor relua mîlne în Ca
pitala, cu prima ediție a „Crite
riului de toamnă", la care și-au 
anunțat participarea cel mal buni 
alergători din Sf. Gheorghe, Bra
șov, Tg, Mureș, Zărnești, Cîm- 
pina. Buzău, Ploiești, Cîmpulun'î 
Muscel și din alte centre moto.

In program fi 
tru Juniori, ti 

întrecerile si 
organizarea fi 
în colaborare 
tocicllsm Met; 
un traseu ales 
dionulul Metal; 
llmon, cu încep

Net.edu


masa

AL ADEVĂRULUI ȘEDINȚA DE LUCRU LA F. R. F.oncurenți 
secții cu

t la (no- 
omâniei", 
a și alte 
i doi sau 
iți), nu 

echipe 
:... tîrgul, 

Cum să 
rile de 
care au 

i la fe‘e, 
echipele 

bune, în- 
la băieți 
vendor a 
■ 10—3)
im să ne 

ca Pro - 
nu mai 
atldări și 
nult spri- 
1 15 Ia 

feminin, 
e senioa- 
contează 

tipa mas- 
t. Moraru 
). și fără

îala, sub- 
antrenor, 

1 r’de secții 
i ce stau

liniștiți la umbra pomului... 
Vom sublinia evoluția peste 
așteptări a unor formații ca 
C.S.Ș. 2 Constanța și C.S.Ș. 1 
Buc. (masculin, fără prezență 
în Divizia „A"), înfrățirea și 
Constructorul Tg. Mureș și, 
îndeosebi. Metalurgistul Cugir 
(feminin). Dar este, credem, 
timpul să întrebăm : care este 
finalitatea muncii unor secții? 
Ce-și propun antrenorii de la 
CFR—CSȘ Petroșani, Spartac 
Buc., A.S.A. Muntenia Buzău, 
C.S.M. lași și celelalt* citate ? 
Că joc de dragul jcfcului, la 
infinit, fără a propulsa măcar 
un jucător în lot. mai ales în 
condițiile actuale, nu mai poa
te fi acceptat. Sălile, materia
lele, echipamentul și deplasă
rile la concursuri costă bani...

Să fim înțeleși : „Cupa Româ
niei" nu a apăru*- peste noap
te în calendarul competițional 
Iar dacă de foarte multă vre
me toată lumea promite se
niori de valoare... peste cîțiva 
ani și se tot laudă cu copiii, 
măcar din aceștia să arate. Ne 
exprimăm sporamța că federa
ția va analiza cum se cuvine 
acest test complex care a fost 
„Cupa României", pe care l-a 
inițiat *ocmai pentru a putea 
evalua cine și cum muncește.

Mircea COSTEA

I
I
I

V‘ de baschet feminin X

ULTIMELE VESTI»
DE LA CELE 18 DIVIZIONARE

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA anunță că va trimite 
teren „U“-le de bază. 
îl are accidentat, în continua
re, pe D. Georgescu, 
in'.ra Dinu, care a

za pe Drogeanu și Panaite, am
bii accidentați. La PETROLUL, 
Libiu s-a reaccidentat, iar fo
losirea lui Toma est" incertă, 
el acuzind dureri la gleznă • 
CORVINUL HUNEDOARA are 
întreg efectivul ap*, de joc. 
STEAUA a plecat ieri la Hu
nedoara. Este inceriă folosirea 
lui Iordache și Iovan • F.C.M. 
BRAȘOV va folosi formația 
care a realizat surpriza de la 
Timișoara. La POLITEHNI
CA IAȘI nu slnt jucători acci
dentați • F.C. ARGEȘ în
cearcă să-l recupereze p* Tur- 
cu, accidentat în meciul de la 
Oradea. La S.C. BACAU e 
puțin probabilă reintrarea lui 
Cărpuci, indisponibil de __
multă vreme • La C.S. TIR. 
GOVIȘTE este posibilă 
trarea lui O. Popescu. 
TG. MUREȘ are întreg 
ap* de joc.

în
DINAMOcâți jucătorii Universității 

Craiova, avîndu-se în vedere 
necesitatea unai bune pregătiri 
a întîlnirii din Cupa U.E.F.A., 
cu Bordeaux. Face excepție 
Bălăci, care, avînd două car
tonașe galbene în cupele euro
pene, nu va juca în prima 
manșă, din 24 noiembrie, cu 
formația franceză. Așa încît, 
mîine, la ora 12, la comple
xul sportiv „23 August", sînt 
convocați urmă*x>rii jucători : 
Moraru și Ducadam — portari; 
Rednic, M. Mihai, Sameș, lor- 
gulescu, Andone, Bogdan — 
fundași ; Augustin, Bălăci, Bo- 
lSni, kicin, Custov, Coraș — 
mijlocași ; Gabor, M. Sandu, 
Turcu, Radu II — atacanți. 
După meciul de la Karl Marx 
Stadt, următoarea acțiune 
„tricolorilor" va avea loc 
noiembrie, în Belgia, în 
pania unei divizionare 
probabil Waterschei. La 
ultim joc de pregătire vor par
ticipa toți internaționalii cra- 
ioveni, Ștefănescu, Ungureanu. 
Țicleanu, Cămătaru, Bălăci și 
Cîrțu, care vor veni direct în 
Belgia, de la Bordeaux.

Ieri, la sediul F.R.F.. în 
cadrul unei ședințe de lucru, 
s-au discutat probleme legate 
de necesitatea îmbunătățirii 
disciplinei în toate eșaloanele 
fotbalistici. Criticîndu-se cu 
severitate manifestările repro
babile din ultima vreme, s-a 
insistat pe responsabilitatea 
sporită a fiecăruia dintre fac
tori (antrenori, jucători, arbi- 

_I„.l de club, spec- 
____,_ această perioadă cînd 
se pune un accent deosebit pe 
noua calitate.

Tot în cadrul acestei ședin
țe, antrenorul secund al 
ționalei, M. Rădulescu 
Lucescu se află în Italia, pen
tru a urmări partida dintre 
echipa țării gazdă și Ceho
slovacia, programată astăzi, la 
Milano, în preliminariile C.E.), 
a expus programul „tricolori
lor" în vederea unei cît mai 
bune pregătiri a meciului cu 
Italia, de la 4 decembrie, la 
Florența. O primă acțiune va 
fi testul de miercuri, de la 
Karl Marx Stadt, cu reprezen
tativa R.D. Germane. Pentru 
această partidă nu sînt con vo

IIU11 ydAXLX CAUVJA A, 
tri, conducători 
tatori) In aceast

I
I
I
I
I
I 
I
I
I

CTIVE ÎN ETAPA INAUGURALĂ |
ULUI DE IA PLOIEȘTI I

na- 
(M.

a 
la 30 
com- 

„A“ 
acest

Va re- 
. ___ _ efectuat

ultima etapă de suspendare • 
La JIUL nu sînt probleme deo
sebite, țoțj jucătorii fiind va
lizi POLITEHNICA TIMI
ȘOARA face "forturi pentru 
a-1 recupera pe Anghel • 
F.C. OLT are întreg efectivul 
apt de joc. Antrenorul echipei 
F.C. BIHOR, Gh. Staicu, va 
începe jocul cu aceeași forma
ție care a obținut victoria în 
fata lui F.C. Argeș O La 
SPORTUL STUDENȚESC este 
posibilă reintrarea lui O. Io
nescu, Șerbănică *s*.e acciden
tat. CHIMIA RM. VÎLCEA a 
sosit în Capitală cu întreg e- 
fectivul de jucători • F. C. 
CONSTANTA nu-i poate utili-

în Divizia ,,A“

mai
rein-

A.S.A.
Iotul

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• AL DOILEA MECI AL FOT

BALIȘTILOR TAILANDEZI. In 
cadrul turneului pe care 11 între
prinde In tara noastră, echipa 
tailandeză Royal Air Force va în- 
tîlnl astăzi, de la ora 14,30, pe 
stadionul Autobuzul din Capita
lă, formația gazdă.
• MODIFICĂRI DE DATE IN 

PROGRAMUL UNIVERSITĂȚII 
CRAIOVA. Duminica viitoare vor 
avea loc partidele etapei a 16-a,

eu excepția întîlnlrii Steaua — 
Universitatea Craiova, care se va 
disputa sîmbătă 20 noiembrie. 
Meciul Universitatea Craiova — 
C.S. Tîrgoviște, din cadrul ulti
mei etape a turului, programată 
miercuri 24 noiembrie, se va dis
puta la primăvară, întrucit echi
pa craioveană va susține la 24 
noiembrie primul meci în țurul 
III din Cups U.E.F.A., cu Bor
deaux.

MIMIPIIH StKCIlOHU
se știe, atunci 
incidente la un 

provocate de 
*. „oameni de 

(termenul este impropriu

cn svspmim și amhzi

telefon). 
de baschet 
vineri, prin 
urale a ce- 
e al compe-

UREȘTI — 
-76 (42—41). 
bit de echi- 
» alternări 
^batistele de 
In ex-ploieș- 
ldaru o ju-

POLO
m lot de 
i și mai ti- 
itire a fost 
irilor Fran- 
an Ionescu 
timului tur- 

a avu* 
ală d-n ae
rial ă

9 ' 

chipa 
două
participant 

1. (locul IV 
al), la două 
npion mon- 
1977, la So

ft* timp de 
reprezentati- 
care a juca* 

marcat 155

ui
<na- 
ori

cătoare aflată intr-o formă de ex
cepție, s-au desprins șl au ciști- 
gat destul de clar. Au înscris : 
Cuțov-Zldaru 32, Pirșu 16, Tocata 
16, Bărăgan 15, Chvatal 6, Io
nescu 3 pentru învingătoare, res
pectiv Casetti 17, Constantinescu 
15, Leitner 10, Perțache 10, Nicu
iescu 8, Cigan 6, Nagy 4, Cutuș 
2, Amibăesel 2, Oancea 2. Au 
arbitrat P. Pasere (București) și 
I. David (Botoșani).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — I.E.F.S. 98—60 (33—45). 
A fost o tntîlnire plăcută, spec
taculoasă, in special in repriza 
I, cînd bucureștencele, promovate 
anul acesta In Divizia „A", au 
făcut față campioanelor țării. 
Apoi, baschetbalistele clujence, 
superioare ca pregătire indivi
duală și colectivă, șl avînd in 
Magdalena Pali o individualitate 
cu totul remarcabilă, s-au deta
șat și au Învins la o diferență 
confortabilă Au înscris : Pali 32, 
Popa 17, Bolovan 12, Lungu 12, 
Sandor 10, Klrr 4, Schuster 4, 
Costanașlu 3. Lukas 2. Czegledi 
2 pentru învingătoare, respectiv 
Blindul 26, Mărtnguț 15, Pană 12, 
Nicola 6. Nicotau 4. Anghelina 4, 
Barabas 2. Bun arbitrajul pres
tat de D. Georgescu (Tîrgoviște) 
și D. Balint (Tg. Mureș).

OLIMPIA BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 00—60 (38—26), 
VOINȚA BUCUREȘTI — COMER
ȚUL TG. MUREȘ 74—47 (28—25). 
PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.U PRAHOVA PLOIEȘTI 
70—68 (43—35), VOINȚA BRAȘOV 
— UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
62—67 (28—31).

BALTEANU

I

• După cum 
cînd se produo 
meci de fotbal, 
spectatori. Jucători, 
ordine" __ 2 ___ __ ______
în asemenea cazuri 1) sau persoa
ne din conducerea echipelor res
pective. printre sancțiunile care 
pot fl luate împotriva echipelor 
organizatoare figurează șl apli
carea unor amenzi care ajung 
pînă la 25 000 de lei I O amen
dă apropiată de acest plafon — 
20 000 Iei — a fost aplicată de 
Comisia de disciplină clubului 
plteștean F.C. Argeș, pentru in
cidentele provocate de unii spec-

SELECȚIA, VERIGACHEIE
I A UNUI CAMPIONAT DE SPERANȚE PUTERNIC 
I Piedici care trebuie înlăturate de pe filiera concentrării valorilor

I
I
I
I
I
I
I
I

Rezultatele foarte slabe ob
ținute de selecționatele noastre 
de juniori în acest sezon, ca 
dealtfel și în primăvara lui 
’82, au fost generate de un 
lung șir de cauze, două dintre 
ele părindu-ni-se a fi deosebit 
de importante. Este vorba, mai 
întîi, de modul cum s-a făcut 
selecția pentru centrul națio
nal Luceafărul, unitate înfiin
țată în 1978 cu scopul de a 
concentra VALORILE eșalo
nului, pentru a le oferi con
diții mai bune de pregătire 
decît la cluburile lor, unde 
știm cu toții cîtă atenție se a- 
cordă schimbului de mîine Că 
în ultimii doi ani, ș’tacheta se
lecției a coborît mult sub cota 
acceptabilului este foarte ade
vărat. Și tocmai de aceea pro
blema s-a aflat și în centrul 
unor foarte recent* dezbateri 
ale Comisiei centrale de copii 
și juniori și ale Biroului fe
deral. Dar, despre acest aspect, 
de importanță majoră în pro
cesul de alcătuire a unor echi- 

de juniori reprezentative

vorbit și

coresp.

CAMPIONATUL DIVIZIEI 
„A“ LA TENIS DE MASĂ

\PĂ completă la volei

ie a campionatelor primei divizii de volei, dintre 
agramate ies în evidență: Flacăra roșie — Farul, 
sitatca — Silvania și Explorări — Calculatorul, la

FEMININ

IIMPEX — ȘTIINȚA BACĂU
S.M. LIBERTATEA — CALCULATORUL BUC.
DIVERSITATEA — C.S.U. OȚELUL GL.
ARATEX — PENICILINA IAȘI
INAMO — RAPID

(sala Dlnamo, ora 11,30)
LACARA ROȘIE - FARUL CONSTANȚA
(sala Lie. ind. M.I.U., ora 10.30)

Cea de a IV-a etapă a returu
lui campionatului național de te
nis de masă programează cîteva 
partide interesante, mal ales în 
prima grupă valorică, țlntnd sea
ma și de schimbările Intervenite 
în ultima vreme în componența 
echipelor participante. Iată pro
gramul complet:

puternice, s-a mai 
s-a mai scris.

In rindurile ce 
vrem să accentuăm 
pra unei a doua cauze 
frînează într-o măsură 
nuit de mare cernerea cît mai 
multor talente și urcarea lor 
rapidă și firească spre echi
pele de speranțe ale diviziona
relor „A" (al căror clasament 
11 publicăm alăturat) și mai 
cu seamă spre centru] națio
nal Luceafărul. Foarte intere
santă, din acest punct de ve
dere, ni se pare opinia cunos
cutului șlefuitor de talente, pi- 
teșteanul Leonte Ianovschî. 
Iat-o: „De nenumărate ori ne 
lovim, în activitatea noastră, 
de opacitatea unor conduceri 
de asociații mărunte, care nu 
vor în ruptul capului să accep
te ideea că foarte tinărul și 
talentatul copil din propria pe
pinieră se va pierde inevitabil 
în anonimat dacă nu i se per
mite. să ajungă la un club pu
ternic. Mai mult, unii au mers 
pînă acolo încît au ajuns să 
determine și pe părinții copi
lului respectiv să Ii se ralie
ze, de parcă F.C. Argeș, Uni
versitatea Craiova, Steaua sau 
oricare alt club divizionar „A" 
i-ar dori cumva răul. Or, e 
foarte clar că echipe puterni
ce de speranțe înseamnă un 
campionat puternic de speran
țe și, implicit, un izvor cu de
bit mare pentru primul eșalon 
al fotbalului nostru. Din pă
cate, această atitudine se ma
nifestă și la nivelu] centrului 
Luceafărul, la care n-au ajuns 
destul de mulți dintre juniorii 
convocați, centru de Ia care

urmează 
puțin asu- 

care 
nebă-

1. C.S T-VIȘTE
2. Univ. Craiovo
3. F.C. Bihor
4. F.C.M. Brașov
5. Petrolul
6. F.C. Argeș
7. F.C. Corvinul
8. F.C. Constanța
9. Jiul

Sportul stud.
Steaua
„Poli* Tlnolșoata 
S.C. Bacâu 
A.S.A. Tg.
Pălit. lași 
F.C. Ol 
Dinamo
Chimia

10.
11.
12.
13.
U.
15.
16.
17.
18.

Mureș

MASCULIN

— CARPAȚI RM. VÎLCEA
— C.S.U. OTELUL GALAȚI
— CALCULATORUL BUC.
— SILVANIA ȘIMLEU SILVANIE1
— C.S.M. SUCEAVA

MASCULIN: Progresul I.I.R.U.C. 
București — Universitatea Craio
va II, Universitatea Craiova I — 
C.S.M. Cluj-Napoca (gr. I), Me
canică fină București — A.S.A. 
Muntenia Buzău, C.S.M. Buzău — 
Tractorul Brașov,_ C.S.Ș. Od. Se
cuiesc — Stirom 
C.S.Ș. Bistrița — 
rești (gr. II).

Un succes de sezon

București, Sticla 
Trlcodava Bucu-

14
14
14
14
14
14

21 
20
18
17
16
16
16 
15
15
14

9 3 2 39-13 
9 2 3 34-17 
824 27-24
8 1 5 26-19 
7 2 5 35-23
6 4 4 23-11

14 8 O 6 20-13 
14 7 1 6 32 -29 
14 5 5 4 22-19 
14 6 2 6 19-20
14 7 0 7 21-23 14 
14 5 3 6 20-22 13 
14 6 O 8 22-23 12 
14 6 0 8 20-27 12 
14 5 1 8 19-26 11 
14 4 0 10 21-56 8 
14 2 3 9 12-25 7 
14 3 1 10 15-39 7

unii au plecat fără încuviin
țarea cuiva șt nici măcar nu 
au fost sancționați cum șe cu
vine. Părerea mea este că ast
fel de abateri nu trebuie deloc 
trecute cu vederea. Dimpotrivă, 
suspendările celor în culpă tre
buie să f>e exemplare. Cînd 
fac toate aceste atirmații mă 
gîndesc și la jucătorii noștri 
Bănuță și Ivanov".

Bănuță a plecat de la 
ceafărui, dar a revenii*.. Nu a- 
celasi lucru s-a întîmplat însă 
cu Mihai Dorobanțu (Minerul 
Cavnic), Geza Szakâcs (A.S.A 
Tg. Mureș), Marian Ivanov 
(F.C. Argeș), Csaba Nan (F.C. 
Bala Mare), Marcel Sabău 
(„Poli" Timișoara), Nicolae 
Pană (Petrolul Ploiești), a că
ror situație trebuie să fie cît 
mai grabnic rezolvată în mod 
principial, fără a se face cui
va concesii. Pentru că la Lu
ceafărul se pun bazele echipe
lor naționale de juniori și 
cine pune pe un plan secun
dar reprezentarea culorilor ță
rii în sportul pe care-1 practi
că, să se lase de fotbal.

Laurențiu DUMITRESCU

la Indemlna tuturor!

Lu-

Cu suma de numai 10 lei, 
oricine joaca poate obține :

FACTORUL
•S.U.
XPLORĂRI
NTVERSITATEA
TEAUA

(sala Floreasca. ora 10)
IINAMO - MOTORUL BAIA MARE

(sala Dlnamo, ora 10)
“ 10-a, clasamentul

)CROS

feminin se prezintă astfel :
1
2.
3.

Dlnamo
C.S.M. Libertatea 
Flacăra roșie

8 8 0 24: 5
9 6 3 20:11

16
15
149 5 4 20:15

ează curse pen- 4 Știința 9 5 4 18:16 14
2t și seniori. 5. Chlmpex 9 5 4 17:16 14
jr desfășura, în 8. C.S.U. Oțelul 9 5 4 18:17 14
•ațiel de resort, 7. Penicilina 9 4 5 17:17 13
secțiile de mo 8. Maratex 9 4 5 18:20 13
și Steaua, pe 9. Universitatea 8 4 4 14:18 12

vecinătatea sta 10. Farul 7 4 3 14:11 11
dia șos. Pante- 11. Calculatorul 9 2 7 11 ;23 11

3 de la ora 10,30. 12. Rapid 9 0 9 5:27 9

FEMININ: C.S.
C.S.Ș. Petroșani.
Mare — Progresul I.I.R.U.C. 
București (gr. I), C.S.Ș. Rm. Vil- 
cea — C.S.M Buzău, Metalurgis
tul Cugir — MILMC C.P.L. Bucu
rești. C.S.Ș. 1 București — C.S 
Arad I, C.S.M. Iași — tnfrățlrea 
Tg. Mureș (gr. II).

Arad II — C.F.R. 
FAIMAR Bala

• Echipa feminină 
va intflni fn cadrul 
de finală ale C.C.E. 
D.S.C. 
tîlnirea, 
va fl de acord, ar urma să albă 
loc la Arad, fn ziua de 26 no
iembrie.

C.S. Arad 
sferturilor 

formația 
Kaiserberg (R.F.G.). tn-

dacă și clubul oaspete

LOZUL TOAMNEI
I tmldime sptciaU limUut)

• CiȘTIGURI IN BANI
50 000, 10.000, 5 000

• AUTOTURISME „Dacia
1300", „Skoda 120 
Trabant 601*

IA

DE 
lei

Agențiile Loto-Pronosporl 
ți vinzătorii volanți vă oferă 
zilnic posibilitatea de a vă 
număra și dv. printre marii 
ciștigători I

LOZUL TOAMNEI — nn prilej de Inimoase satisfacții, 
un cadou plăcut și util pentru cei dragi I

tatori la meciul cu Universitatea 
Craiova. Totodată, clubului din 
Pitești 1 s-a dat un avertisment, 
care ii expune suspendării te
renului pe una sau mai multe 
etape, in cazul repetării unor a- 
semenea situații. In aceeași șe
dință a fost analizată șî abaterea 
comisă de trimescu (Universita
tea Craiova), care a incitat publi
cul. Ei a fost suspendat pe 2 e- 
tapc, urmînd să execute această 
pedeapsă după încheierea parti
cipării Universității Craiova la 
actuala ediție a Cupei U.E.F.A.
• Pentru insuficiente măsuri 

organizatorice la meciul cu F.C.M. 
Brașov, Politehnica Timișoara a 
fost amendată cu 15 000 de lei, 
dîndu-i-se, de asemenea, un a- 
vertisment. In ceea ce-1 privește 
pe jucătorul Șerhănolu (Politeh
nica Timișoara), eliminat de pe 
teren la acest meci, a fost sus
pendat pe o etapă (1 s-au a- 
cordat circumstanțe atenuante, 
to 12 ani de activitate în Divizia 
„A* el neapărînd niciodată ta 
fața Comisiei de disciplină).
• La Iași, sîmbăta trecută. In

cursul meciului dintre Politehni
ca din localitate șl 
spectato■ (care a 
și amendat cu 500 
spunem șl cum 11 
Lupu) a aruncat o 
renul de Joc. Așa, 
Gestul condamnabil __ _____
rului în ehestuine s-a soldat șl 
pentru Politehnica Iași cu o a- 
mendă de 5 000 de le! I

Jack BERARIU

F.C. Olt, un 
fost depistat
Iei. dar să 
cheamă: FL 
sticlă pe te- 
de... necaz I 
al spectato-

PROGRAMUL
Șl ARBITRII MECIURILOR 

DIN ETAPA DE MÎINE
A DIVIZIEI „B“

SERIA 1: I.M.U. Medgidia — 
Delta Tulcea : M. Stăncscu 
(Iași); Viitorul mecanică Vaslui
— C.S. Botoșani: I. Vasile (Bucu
rești) ; Oțelul Galați — Viitorul 
Gheorgheni: A. Mițaru (Rm. Vîl- 
cea); Prahova Ploiești — Dună
rea C.S.U. Galați: M. Salomir
(Cluj-Napoca); Ceahlăul P. Neamț
— C.S.M. Borzeștl: Fl. Tăbîrcă 
(Rm. Vîlcea); Dunărea Călărași
— Minerul Gura Humorului: V.
Titorov (Drobeta Tr. Severin); 
Gloria Buzău — F.C.M. Progre
sul Brăila: N. Voinea (Bucu
rești) ; Unirea Dinamo Focșani — 
Gloria ** * ----- — '
șoara);
C.S.M. 
șoara).

SERIA A Ii-a: 
dlaș — Chimica 
Ghergheli (Baia 
Roșiori — C.S.M. 
verin: L. Vescan 
Motru — Pandurii Tg. Jiu: A. 
Cuzmanovicl (Reșița); Autobuzul 
București — Progresul-Vulcan 
București: M. Nicuiescu (Bucu
rești) — stadionul Autobuzul; Lu
ceafărul — Carpați Mîrșa: D. 
Teodorescu (București) — Stadio
nul Republicii (ora 9); Mecanică 
fină Steaua București — Metalul 
București: L. Pantea (București)
— stadionul Mecanică fină; F.C. 
Șoimii I.P.A. Sibiu — I.P. Alu
miniu Slatina: Gh. Ptrvu (Con
stanța) ; Automatica București — 
Dlnamo Victoria București: 
Dobrescu (București) — 
nul Automatica: Precizia
— Unirea Alexandria: D. 
man (Timișoara). Rapid 
resti stă.

SERIA A lll-a: U.M. Timișoara
— Strungul Arad: I. Blră (Agni
ta): Tnd. sfrmel C. Turzii — Ar
mătura Zalău: I. Vereș (Sf. 
Gheorghe); ,U" Cluj-Napoca —
Olimpia Satu Mare: I. Crăeiunes- 
cu (Rm. Vîlcea); Gloria Reșița — 
Aurii! Brad: D. Ciolan (Piteșd); 
U.T.A. — Minerul Cavnic: L. Mă- 
lereanu (Brașov): C.I.L. Sfghet — 
C.S.M. Reșița: C. Gheorghe (Su
ceava); înfrățirea Oradea — 
C.F.R. Timișoara: V. Antohl 
(Inși); Rapid Arad — Metalurgis
tul Cugir: L. Ciucu (București); 
Someșul Satu Mare — F.C. Baia 
Mare: N. Gogoase (Buzău).

Meciurile vor începe la ora 1IJ

Bistrița: L Igna (Timl-
C.S.M. Sf. Gheorghe — 

Suceava: ** *— ** *I. Dini a (Sighi-

Gaz metan Me- 
Tîrnăvent: I.

Mare); ROVA 
Drobeta Tr. Se- 
(Aiud); Minerul

V. 
stadlo- 
Săcele 
Bttciu- 
BUCU-

V.



După un joc de excelentă factură GIMNAȘTII ROMÂNI-LOCUL II
REPREZENTATIVA MASCULINĂ DL HANDBAL A ROMÂNIEI

k ÎNTRECUT CU 28-18 R. f GERMÂNIÂ
LA CAMPIONATELE BALCANICE

BUZĂU, 12 (prin telefon). Vi
neri seara, in noua Sală a 
sporturilor din Buzău, ale cărei 
tribune au fost neincăpătoare 
pentru marele număr de spec
tatori — 3 000 — care au dorit 
să vadă prima întilnire inter
națională de handbal masculin 
găzduită de orașul lor, repre
zentativa României a întrecut 
Selecționata R. F. Germania cu 
28—18 (14—10), la capătul celui 
mai bun joc realizat do trico
lori in acest sezon. în afara 
primelor minute, cînd oaspeții 
au condus cu 1—0, în toi res
tul partidei handbaliștii români 
au fost la trenă, mărindu-și, cu 
scurgerea timpului, avantajul 
datorită evoluției bune, uneori 
excelente, în ambele faze ale 
jocului. Am spune că punctul 
forte a fost defensiva. Apăra
rea excelentă a fost alcătuită 
de evoluția din nou de excep
ție a portarului Nicolae Mun- 
teanu, dar și de sistemul (5+1 
cu Oprea în față) mobil al ju
cătorilor de cimp, cu un blo
caj mereu atent, cu ieșiri la 
omul care avea mingea și cu 
deplasări permanente in partea 
unde se desfășura jocul.

In atac, multitudinea posibi
lităților ofensive ale echipei 
noastre i-a deconcertat pe ad
versari, obligîndu-1 pe uriașul 
Dieter Bartke (2,16 m) și apoi 
pe înlocuitorul său, Klaus Wi>- 
Uer, să primească gol după gol.

Puterea de luplă a echipei 
noastre a fost entuziasmantă, 
masivii interi ai echipei vest- 
germane fiind cvasianihilați,

iar jocul semicercului fragmen
tat permanent. Deși venea du
pă o victorie asupra Iugoslaviei, 
care îi ridicase evident mora
lul, echipa R. F: Germania s-a 
lovit in permanență de zidul 
omogen al tricolorilor, eșuind 
în marea majoritate a mane
vrelor, ratind și cele 3 arun
cări de la 7 m executate de 
Wunderlich și apărate de Mun- 
teanu (2) și Buligau (1).

Reprezentativa României a 
dovedit acum, la startul pregă
tirilor olimpice, un înalt nivel 
calitativ și de combativitate, de 
la care trebuie pornit pentru 
cucerirea unor noi piscuri ale 
formei sportive.

Au înscris : Stingă 11 (4 din a- 
runcări de la 7 m), Bedivan 4, 
Mironiuc 4, Roșea 3, M. Voi- 
nea 2, Vasilache 2, Drăgăniță 
1, Oprea 1 (au mai jucat : 
Munteanu, Buligan — Berbece 
și Mirică) — pentru reprezen
tativa României ; Freisler 5, 
Krokowski 4, Schulz 3, Fey 3, 
Roth 2, Wunderlich 1 — pentru 
selecționata R. F. Germania.

Au arbitrat foarte bine Ar
ciszewski și Jezicrny (Polonia).

Duminică, în Palatul Sportu
rilor șl Culturii din Capitală, 
de la ora 17,30, va avea loc 
cea de a doua partidă dintre 
echipa României și Selecționata 
R. F. Germania.

Programul cuprinde, de la ora 
14,30 intîlnirile amicale inter
naționale de junioare și juni
ori dintre selecționatele Româ
niei și Poloniei.

Hristache NAUM

<9 Azi, în Sala sporturilor 
din municipiul Alexandria, în- 
cepînd de la ora 16, vor avea 
loc două meciuri amicale in
ternaționale între selecționatele 
de junioare și juniori ale 
României și Poloniei.

ISTANBUL, 12 (prin telefon), 
în absența unor campionate 
europene sau mondiale, Cam
pionatele Balcanice au rămas, 
pentru multe echipe din aceas
tă zonă a Europei, cea mai 
importantă întrecere a anului, 
situație reflectată și de atenția 
acordată de toate federațiile 
reprezentate aici, care au ali-

COMPETIȚIILE EUROPENE DE BASCHET
j

Returul partidelor din opti
mile de finală ale competiții
lor europene de baschet (echi
pele scrise cu litere mai ne
gre s-au calificat ; între pa
ranteze rezultatele din tur) :

C.C.E. (m) : Ford Cantu — 
Fribourg (Elveția) 108—79 (112— 
75), Cibona Zagreb — 
Budapesta 122—98,
Maccabi Tel Aviv — 
Groningen (Olanda) 
(69—76), Real Madrid 
tal Palace Londra 111—81 (81— 
89), Billy Milano — SCM Le 
Mans 86—79 (85—64), rezulta
tul meciului ȚSKA Moscova,— 
Tuirun Turku (89—79 în 
n.u ne-a parvenit ;

C.C.E. (feminin): Elitsour Tel 
Aviv — Agon Diisscldorf 71— 
114 (67—129), Koksyde (Belgia) 
— Vigo (Spania) 68—72 (72—
81), Asniercs (Franța)—South
gate Londra 74—34 (88—55),
BS Budapesta — Heliolido Cai
ro 140—43 (109—36), KK Mon- 
ting Zagreb — Univ. Ankara 
84—25 (86—52), Zolu Vicenza— 
CAVP Atena 105—16 (110—43),
VS Praga — Black star Mersch 
(Luxemburg) 108—30 (128—32) ;

CUPA CUPELOR: ~ 
Ramat Gan — PAOK 
79—69 (78—86), Solnia 
dia) — Villeurbanne 
(69—94), Inter Bratislava — 
Klosterneuburg (Austria) 111— 
83 (64—74), Den Bosch (Olan
da) — Southampton (Anglia)

Honved 
(87—89), 

DonaT 
88—68 

- Crys-

fur)

Hapoel
Salonic 

(Sue- 
103—107

90—70 (110—70), Scavolini Pe
saro — Lugano 104—76 (114—
95). Calificate din oficiu : Lju
bljana, Barcelona și MAFC 
Budapesta ;

CUPA KORACI : Steaua Ro
șie Belgrad — Mestre 
(Italia) 95—69 (78—91), Zadar— 
Pully (Elveția) 119—97 
98), Banco di Roma - 
Salonic 86—80 (89—86), Emmex 
Leiden (Olanda) — Tours 
68—67 (80—84), Monaco — 
lognia 72—62 (65—73), CB 
ragoza — Zalaeg-zrszeg 
garfa) 109—83 (72—81), "
Tel Aviv — Bayreuth 
85—79 (70—77), Vevey 
ția) — NHKG Ostrava 
(85—97), Malines (Belgia) — 
Graz 109—84 (92—81). Calificate 
din oficiu : Limoges (Franța), 
Juventud Badalona, ~ 
Belgrad, Sibenka 
(Iugoslavia), Rieti (Italia), Di
namo Moscova.

Lebole
(112—

Ar is
BC
Bo- 
Za-

(Un- 
Hapoel 
(RFG) 
(Elve- 
82—72

Partizan 
Sibenik

niat cele mai bune garnituri. 
' Vineri, in prima zi, s-a desfă

șurat competiția masculină, în 
care, așa cum se anticipa, echi- 

•pele României și Bulgariei au 
fost cele care și-au 
permanență locul 
omogenă la nivelul 
echipei, selecționata 
ciștigat în cele din 
balcanic, dar la o diferență de 
numai 65 de sutimi de punct 
de reprezentativa României.
Valentin Pinlea, Levente Mol
nar și Aurelian Georgescu s-au 
dovedit cei mai buni din for
mația noastră, ci clasindu-se, 
dealtfel, in primele șase locuri 
ale clasamentului individual 
compus. Iată rezultatele tehnice 
ale primei zile a concursului : 
echipe masculine ; Bulgaria 
281,20 p, România 280,55 p, 
Iugoslavia 267,80 p, Turcia 
259,55 p, Grecia 254,70 p ; indi
vidual compus : Plamen I’et- 
kov (Bulgaria) 56,95 p, Valen
tin Pintea (România) 56,50 p. 
Rumen Petkov (B) 56,25 p ...5. 
Levente Molnar (R) 56.05 p 6. 
Aurelian Georgescu (R) 55,35 p.

Sîmbătă 
programate 
lor feminine 
tică ritmică, 
avea loc 
atit la gimnastică sportivă, cit 
și la ritmică.

disputat în 
întîi. Mai 
fruntașilor 
Bulgariei a 

urmă titlul

după-amiază sînt 
întrecerile echipa
și cele de gimnas- 
iar duminică vor

finalele pe aparate

DOUA PARTIDE IMPORTANTE IN C. E.

O încheierea lucrărilor de 
construcție la instalațiile 
pentru Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Sarajevo este 
prevăzută pentru sfîrșitul 
acestei luni. Majmilo — noul 
Sat olimpic — este un com
plex imobiliar oferind 640 
de apartamente in 5 blocuri 
legate unul cu altul, tivind 
6—8 etaje.
• Ceremonia de deschide

re a Jocurilor de la Sara
jevo va avea loc pe recent 
reconstruitul stadion în aer 
liber Kosevo, care poate 
primi 50 000 de spectatori. 
Stadionul se află în imedi
ata apropiere a complexului 
de patinaj Zelra, cu Palatul 
de gheață pentru patinai ar
tistic și hochei (puțind primi 
6500 de spectatori), precum 
și cu Inelul de gheață în aer 
liber pentru patinaj viteză.
• Lucrările de construcție 

de la Sarajevo sînt sporite 
în viteza de execuție prin 
contribuția brigăzilor inter
naționale de tineret intitula
te SORA Sarajevo ’82, la 
care participă voluntar un 
mare număr de tineri din 
Iugoslavia și de peste hota
re.

• Odată cu terminarea 
lucrărilor de amenajare a 
instalațiilor, Comitetul de 
organizare de la Sarajevo

va putea ține, în cursul a- 
cestui sezon, următoarele 
mari competiții, adevărate 
teste preolirapice: , Cupa
mondială" de patinaj artistic 
(juniori) la 14—10 decem
brie; campionatul european 
de bob 2 (29—30 ianuarie) și 
do bob 4 (5—6 februarie); 
„Cupa mondială*' In sclii al
pin (29 ianuarie — 6 februa
rie); „Cupa mondială" de 
sărituri șl combinată nordi
că (10—13 februarie); „Cu
pa mondială" de schi fond 
(10—13 februarie); „Cupa 
Alpen" la biatlon (16—18 
februarie); competiția preo- 
limpică de sanie (19—20 fe
bruarie) ; campionatul mon
dial de patinaj viteză (ju
niori) la 5—6 martie; cam
pionatul european de hochei, 
grupa „C“ (3—10 martie).

® Comitetul de organiza
re a lansat in mai multe 
capitale străine filmul inti
tulat „Bun venit la Sara
jevo, capitală olimpică".

O Primul atașat olimpic 
la Jocurile de iarnă de la 
Sarajevo a fost anunțat de 
Comitetul olimpic suedez, 
care l-a desemnat în aceas
tă funcție pe Niko Bonelti, 
fost jucător de fotbal la e- 
chipa Hajduk Split și acum 
director general al firmei 
SKF în Iugoslavia.

OLIMPIADA DE ȘAH
(Urmare din pag. 1)

tralia 2,5—1,5, Albania — Olan
da 1,5—1,5 (1). Conduce U.R.S.S. 
33 p, urmată de Cehoslovacia 
28,5 p. Anglia și S.U.A. 28 p, 
Ungaria șl Iugoslavia 27 p. Ro
mânia, Cuba, Elveția, Austra
lia și Israel 26 p, R.F.G., Sue
dia, Bulgaria, Polonia și Dane
marca 25,5 p. în următoarea 
rundă. România va întilni 
U.R.S.S.

*

Secretariatul F.I.D.E. a anun
țat că meciurile candidaților la 
titlul mondial se vor desfășura 
pînă la 1 aprilie 1963. învingă- 
toarea întilnirii Margareta Mu- 
reșan (România) — Lidia Se
menova (U.R.S.S.) va întilni pe 
cîștigătoarea partidei Nana Io
seliani (U.R.S.S.) — Liu Shilan 
(R.P. Chineză).

TE1EX 3 TELEX > TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Japonezul Jlro Wata

nabe, campion mondial (WBA) 
la categoria super-muscă, și-a pus 
titlul în joc în fața compatrio
tului său Shoji Oguma. Campio
nul a obținut victoria prin k.o. 
tehnic în repriza a 12-a.

HANDBAL • Turneu masculin la 
Szeged: Ungaria A — Bulgaria 
30—15, Iugoslavia — R.S.S. Ucrai
neană 24—20, Polonia — Ungaria 
B 31—26.

HOCHEI PE GHEAȚA O H.C. 
Jesenice a pierdut meciul, pe 
teren propriu, cu Arosa cu 2—6 
(1—0, 1—3, 0—3) din turul al 
II-lea al C.C.E.

GIMNASTICA • Prima ediție 
a Cupei mondiale la gimnastică 
ritmică va avea loc anul viitor, 
în a doua jumătate a lunii mar
tie,' la Zagreb.

TENIS • La Adelaide, în Aus
tralia, se desfășoară întâlnirea fe
minină dintre echipa „restului lu
mii" șl cea a Commonwealth-ulul. 
După două zile de întreceri, „res
tul lumii" conduce cu scorul de 
4—0. Joi s-au jucat partidele : 
Tracy Austin (S.U.A.) — Sud 
Barker (Anglia) 6—3, 6—4, Pam

Shriver (S.U.A.) — Wendy Turn
bull (Australia) 6—2, 7—6 © Re
zultate din tdrneul de la Wem
bley, în turul doi: Gomez (Ecua
dor) — Tom Gullikson (S.U.A.)
5— 7, 7—6, 6—1, McEnroe (S.U.A.) 
— Dickson (S.U.A.) 6—3, 6—4, Le- 
conte (Franța) — Teacher (S.U.A.)
6— 3, 1—0 (abandon), Fibak (Po
lonia) — Dowdeswell (Zimbabwe) 
6—4, 6—4 • Ia cadrul campiona
tului de dublu mixt care se des
fășoară la Texas, la Houston, pe
rechea Martina Navratilova — Pe
ter McNamara a dispus cu 5—7, 
6—3, 6—4 pe cuplul Gadusek — 
S. Giammalva, Alte rezultate: 
Russell/Stewart — Bunge/Stock- 
ton 6—3, 7—6, King/Mayer — Gar- 
rlson/T. Giammalva 5—7, 6—3, 
6—4, Leand/MeNamee — White/ 
Laver 6—4, 6—4.

TENIS DE MASA « în cadrul 
campionatului Ligii europene (di
vizia ,.A“), la Chatelineau, Bel
gia a întrecut Italia cu 4—3 • 
După ce pierduse cu 4—3 partida 
din „Liga europeană" echipa Po
loniei s-a revanșat șl a întrecut 
formația Angliei, cu 5—3 în jo
cul amical desfășurat la Grimsby.

Redocțla M odmlnlitropo i cod HD3 
rontru itrolnătole i abonomenle prin

Ia cadrul grupei a 5-a a pre
liminariilor Campionatului euro
pean, din care face parte șl 
România, se vor desfășura astăzi 
două partide: Italia — Cehoslo
vacia șl Cipru — Suedia.

în legătură cu meciul cu Italia, 
de la Milano, antrenorul cehoslo
vac Frantișelc Havranek a decla
rat că dorește să folosească a- 
celașl „11“ care a învins repre
zentativa Danemarcei (3—1), in 
jocul amical de la Copenhaga, 
la 27 octombrie. După opinia sa 
cel mai periculos dintre jucătorii 
italieni va fi aripa Bruno Conti, 
pe care-1 apreciază ca cel mai 
bun jucător „azzurr" la Mundla- 
lul din Spania.

înaintea celor două meciuri de 
astăzi situația In această 
5-a este următoarea:

1. România
2. Cehoslovacia
3. Suedia
4. Cipru

Italia

avut 
Italia

Austria

grupă a

Chlum: Cehoslovacia 
3-1 (1-0).

S S-au încheiat întrecerile pre
liminare din cadrul competiției 
de juniori de la Acapulco: Ar
gentina — U R.S.S. 3—2, Israel — 
S.U.A. 8—1. Pentru semifinalele 
„Cupei Joao Havelange" s-au ca
lificat: Mexic 4 p și Australia 
4 p (Brazilia 3 p, Costa Rica 1) 
din grupa A. U.R.S.S. 4 p șl 
Argentina 4 p (Israel 3 p, S.U.A. 
1) din grupa B.
• Cupa Iugoslaviei, optimi de 

finală: Steaua roșie Belgrad — 
Rijeka 1—3, F.C. Sarajevo — Ha
botniciei 5—2, Vardar Skoplje — 
Vojvodina Nov! Sad 0—1, Dinamo 
Zagreb — Velez Mostar 3—2, OFK 
Belgrad — Galenika 3—2, Tuzla 
— Partizan Belgrad 3—2. Haj
duk Split — Buducnost 5—0.

2
12
1
0

0
1
1
0
0

o 
o
1
1 
o

4
1
1
0
0

loc partida 
din cadrul

• La Praga a 
Cehoslovacia — 
campionatului european de tine
ret (gr. 5). Gazdele au învins cu 
2—1 (1—1). Au marcat: Pavlik 2 
(din lovituri de la 11 m), res
pectiv Monelli.
• In cadrul aceleiași competi

ții (grupa a 8-a), Franța a dis
pus de Suedia cu 1—0 (0—0). U- 
nicul gol l-a înscris Bellone.
• Meci amical de juniori, la

ZURICH, 12 (Agerprcs). — Fe
derația internațională de fotbal a 
primit comunicarea oficială din 
partea Federației columbiene ou 
privire la renunțarea acesteia de 
a organiza turneul final al cam
pionatului mondial din 1086. Co
municarea a fost făcută de către 
președintele forului sportiv co
lumbian, Leon Londono.

Comitetul Executiv al F.I.F.A. 
se va reuni la 18 decembrie nen- 
tru a lua o decizie în legătură 
cu viitorul atribuirii organizării 
turneului final din 1936. După 
cum se știe, Brazilia, Canada, 
S.U.A. și Mexic și-au manifes
tat dorința de a candida.

VAL DE VIOLENTA IN FOTBALUL INTERNATIONAL
7 7

Mediile de informare din Eu
ropa Occidentală se arată tot 
mal îngrijorate de valul de vio
lență care domină, pur și sim
plu, lumea fotbalului.

In campionatul spaniol, de pil
dă, se constată numeroase acte 
de violență împotriva arbitrilor, 
generate, cele mai multe, dintre 
ele, de posibilitatea pe care o au 
spectatorii de a vedea imediat, 
pe ecrane uriașe, instalate pe 
majoritatea stadioanelor, reluarea 
fazelor de joc litigioase. In felul 
acesta, mai ales că reluarea se 
poate face șl „au ralenti", spec
tatorii pot vedea eventualele gre
șeli ale conducătorilor de joc, ale 
căror decizii slnt luate în frac-_ 
țiunl de secundă in toiul dispu
tei și nu la rece. Sesizînd situa
ția, U.E.F.A. a interzis reluarea 
de faze la partidele din cupele 
europene, ceea ce și-a propus să 
facă, cit de curînd, și federația 
spaniolă de fotbal la partidele 
din campionatul iberic. Este o 
măsură care, fără discuție, va di- 
miniua violența din tribune, dar 
nu o va eradica 1

Săptămînile trecute, într-o sin
gură zi de fotbal, în campiona
tul vest-german, bilanțul violen
ței a fost următorul: un mort la 
Hamburg, zeci de răniți la Mill
heim, 19 arestări la Miinchen etc. 
Intr-un comentariu al agenției 
France Presse se scrie: „ Week-end 
după week-end, lista infracțiuni
lor comise de suporteri pătimași 
crește mereu: după meciuri, În
căierări, distrugeri, vandalism, a- 
tacuri cu mina înarmată în cori
doarele de metrou din marile o- 
râje. Tinerii «fans- ai fotbalului

vest-german, ca șl semenii lor 
britanici, nu se dau inapoi de la 
nimic pentru a-și exprima intr-o 
manieră brutală nevoia de răbuf
nire".

După părerea unui psiholog 
din Bremen, profesorul Fritz 
Stemme, „tinerii suporteri vest- 
germani, lipsiți de ocupație și ne
mulțumiți de societatea de con
sum, în care ei sînt victimele, își 
găsesc, adesea, refugiul în alco
ol". Referitor la aceasta, Richard 
Miiller, președintele clubului TSV 
I860 Miinchen (în prezent în di
vizia ,,B“), al cărui teren a fost 
teatrul a numeroase Incidente, a 
opinat că o măsură eficace pen
tru stîrpirea acestei situații gre
le ar fi interzicerea vinzării de 
băuturi alcoolice pe stadioane. Ar 
fl o măsură bună, dar pentru 
aceasta trebuie să fie de acord 
șl... comercianțil, căci au și ei 
un cuvînt de spus. Și Încă unul 
foarte important !

In Italia, de asemenea, s-au pe
trecut unele fapte de-a dreptul 
reprobabile. Astfel, la Neapole, 
în octombrie, două bombe de 
mare putere au fost făcute să 
explodeze, una la domiciliul lui 
Corrado Ferlaino, președintele lui 
S.S.C. Napoli, cealaltă la stadio
nul „San Paolo". Autorii acestei 
„isprăvi" sînt „tifosi" al clubu
lui napolitan care îșl exprimă 
nemulțumirea față de slabele re
zultate, din ultima vreme, ale e- 
chipei și cer demisia președinte
lui Ferlaino șl Înlocuirea acestuia 
cu mai vechiul președinte. Fiore. 
Alte voci implică în aceste aten
tate oameni de-ai „camorra" 
(mafia napolitană). în orice caz.

in noaptea dinaintea meciului e- 
chipei Napoli cu Kaiserslautern, 
din cadrul Cupei U.E.F.A., un 
telefon anonim a anunțat că s-a 
pus o bombă in hotelul in care 
locuia echipa locală. Șl pentru 
că nu totdeauna astfel de tele
foane slnt o... glumă, în plină 
noapte fotbaliștii napolitanl au 
fost evacuați din hotel 1...

Pentru că, in general, suporte
rii reprezentativei Angliei s-au 
arătat a fi foarte turbulenți In 
timpul deplasărilor lor peste ho
tare, iată că pentru întilnirea 
de miercuri, de la Salonic,- cu 
Grecia, federația engleză a dat 
un sever avertisment celor care 
au intenția să însoțească echipa. 
In caz de rea conduită în Gre
cia, se arată In nota Federației 
engleze de fotbal, suporterii tur
bulenți riscă — automat — pe
depse între 3 și 6 luni închisoa
re 1 Și pentru a nu se mai in- 
tîmpla Incidentele de la Mundia- 
lul spaniol sau, mal recent, ca 
cele de la. Copenhaga, la meciul 
Danemarca — Anglia, .federația 
engleză n-a cerut să 1 se rețină 
bilete de intrare la Salonic, iar 
grecii nu le vor vinde eventua
lilor doritori 1... „Toți cei care 
au in Inimă echipa Angliei, sînt 
serios rugați să rămină acasă !“ 
a declarat Ted Croker, secreta
rul forului fotbalistic englez...

St acestea nu sînt decît cîteva 
aspecte ale grave! probleme a 
violenței în fotbalul internațional.

Romeo VllARA
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