
DELEGAȚIA CONDUSA 
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ

Luni după-atniază s-a înapo
iat in Capitală, venind dc la 
Moscova, delegația de partid șl 
de stat condusă de secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a par
ticipat Ia funeraliile lui Leonid 
Ulei Brejnev.

Din delegație au mal făcut 
parte tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C. C. al 
P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, și Șteian Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C. C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost intimpinat, Ia sosire, pe 
aeroportul Otopeni, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii 
Iosif Banc, Emil Bobu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Petre Lupu, Paul Niculcscu, 
Gheorghe Oprea, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Iile 
.Vcrdeț, Ștefan Voitec, Miu Do-

Cu prilejul prezenței la Moscova

ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

CU HAFEZ AL-ASSAD
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a avut, luni dimineața, o intil- 
nire cu Hafez AI-Assad, secre
tar general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene.

Au participai tovarășii Con
stantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne.

Din partea siriană a partici
pat Abdel Halim Khaddam, vi- 
ceprim-ministru, ministrul afa
cerilor externe al Republicii A- 
rabe Siriene.

în cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, s-a 
procedat Ia o trecere în revis
tă a stadiului actual al relații
lor dintre cele două țări. 

brescu, Petru Enache, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Elena Nae, Constantin 
Olteanu, Cornel Onescu, Ion 
Ursu, Richard Winter, Gheor
ghe Stoica, Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Slat, loan Totu, viceprim-mi- 
nlstru al guvernului.

Au fost de față V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, $1 mem
bri al ambasadei.★

La plecarea din Moscova, de 
la reședință la aeroport, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ceilalți membri ai delegației au 
fost conduși de V. V. Grișln, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., V. E. Dîmșlt, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., G. A. Ki
seliov, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S.

A fost prezent Traian Dudaș, 
ambasadorul României in 
U.R.S.S

Au fost abordate, de aseme
nea, unele aspecte ale situației 
internaționale, îndeosebi referi
toare Ia situația din Orientul 
Mijlociu. S-a subliniat necesi
tatea intensificării eforturilor 
pentru realizarea pe calea trata
tivelor a unei păci globale, trai
nice și juste, in regiune, bazată 
pe retragerea trupelor israelie- 
ne din toate teritoriile ocupate 
în urma războiului din 1967, pe 
respectarea dreptului la auto
determinare a poporului pales
tinian, inclusiv la constituirea 
unui stat palestinian indepen
dent. In acest context s-a rele
vat necesitatea organizării u- 
nei conferințe internaționale, 
sub egida O.N.U., cu participa
rea tuturor părților interesate, 
inclusiv Organizația pentru E- 
liberarea Palestinei, ca repre
zentant unic al poporului pa
lestinian.

întilnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie șl înțelegere reciprocă.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PARTICIPAT LA FUNERALIILE 

LUI LEONID ILICI BREJNEV
In cursul dimineții de luni, 

15 noiembrie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a participat la fune
raliile lui Leonid Ilici Brejnev, 
care au avut Ioc in Piața Roșie 
din Moscova.

In tribuna rezervată delega
țiilor străine participante la 
funeralii, s-au aflat, impreună 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăscăles

MITINGUL DE DOLIU DIN CAPITALĂ
Luni dimineață, a avut loc, 

în Capitală, mitingul de doliu 
închinat memoriei lui Leonid 
Ilici Brejnev, organizat de Co
mitetul municipal București al 
P.C.R. și Consiliul popular mu
nicipal.

La miting au luat parte to
varășii Emil Bobu, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Miu 
Dobrescu, Cornel Onescu, Ioan 
Totu, viceprim-ministru al gu
vernului, membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, conducători de 
instituții centrale, oameni de 
știință și cultură, generali și 
ofițeri, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
bucureștene.

Au participat V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. Ia Bucu
rești, membri ai ambasadei.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prlm- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R.

Asistența a păstrat un mo
ment de reculegere în memo
ria celui dispărut.

A luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 

cu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, șl 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

După încheierea mitingului 
de doliu și a ceremoniei înhu
mării, in cadrul unei solemni
tăți care a avut loc la Krem
lin, delegația de partid și de 
stat condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impreună 
cu celelalte delegații străine, 

al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, care din 
însărcinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat și 
guvernului, a comuniștilor și 
a Întregului popor român, a ex
primat profunda compasiune 
față de greaua pierdere sufe
rită de comuniștii și de popoa
rele Uniunii Sovietice prin în
cetarea din viață a tovarășului 
Leonid Brejnev.

In țara noastră, s-a spus 
in continuare, sînt bine 
cunoscute meritele sale în 
conducerea partidului și statu
lui sovietic timp de aproape 
două decenii, contribuția adusă 
de tovarășul Leonid Brejnev la 
promovarea politicii de destin
dere și colaborare, de secu
ritate și pace.

Vorbitorul a arătat că rapor
turile personale de prietenie, 
încredere și stimă recipro
că dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid 
Brejnev, frecventele lor în
tâlniri, convorbiri și înțelegeri 
au adus contribuții hotăritoare 
Ia întărirea bunelor relații ro- 
mâno-sovietice, imprimind, dc 
fiecare dată, noi dimensiuni 

au prezentat condoleanțe tova
rășului I. V. Andropov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., celor
lalți conducători de partid și 
de stat sovietici, pentru greaua 
pierdere suferită prin înceta
rea din viață a Iul L. I. 
Brejnev.

Conducătorii sovietici au ex
primat profundă recunoștință 
tuturor șefilor delegațiilor 
străine care au venit la Mos
cova pentru a lua parte la fu
neraliile lui L. I. Brejnev și 
a-i aduce un nltim omagiu.

colaborării rodnice multilaterale 
dintre cele două partide și state. 

Evocind, de asemenea, memo
ria tovarășului Brejnev, amba
sadorul V. L Drozdenko a ară
tat că de numele lui Leonid 
Ilici Brejnev sint indisolubil 
legate numeroase etape din 
istoria statului sovietic.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că L. I. Brejnev a ma
nifestat o preocupare constantă 
pentru dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor dintre Uniunea So
vietică și România, dintre par
tidele comuniste și popoarele 
noastre.

în încheiere, ambasadorul 
U.R.S.S. a menționat că po
porul sovietic împărtășește pe 
deplin convingerea fermă ex
primată de Plenara extraordi
nară a C.C. al P.C.U.S. că par
tidul va promova politica le
ninistă clar exprimată în hotă- 
rîrile Congreselor XXIII— 
XXVI ale P.C.U.S., la a căror 
elaborare și înfăptuire și-a adus 
o deosebită contribuție Leonid 
Ilici Brejnev, subliniind că va 
dezvolta și în viitor economia, 
va ridica nivelul de bunăstare 
al poporului, va milita pentru 
destindere, pentru pace și secu
ritatea popoarelor.

La a X-a ediție a Olimpiadei de șah 

REPREZENTATIVA FEMININĂ1 A ROMÂNIEI 
A CUCERIT MEDALIILE DE ARGINT!

Sub genericul „DACIADEI"

LA PREDEAL, CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTICĂ: „CUPA DEPUTATULUI"

Cu un rezultat remarcabil încheie reprezentativa țării noas
tre participarea la cea de a X-a ediție a Olimpiadei feminine 
de șah. La Lucerna (Elveția), în întrecere cu elita mondială a 
acestei discipline, șahistele românce au terminat pe un presti
gios loc secund, fiind răsplătite cu medaliile de argint ale com
petiției. Ca la prima ediție, în 1957, precum șl ca ta cele din 
1966, 1972 și 1974, iată din nou — pentru a cincea oară 1 — e- 
chipa României ureînd pe a doua treaptă a podiumului de pre
miere. La mică distanță de prima clasată, echipa U.R.S.S., mul
tiplă campioană, dar totodată înaintea unei serii Întregi de ad
versare cu veleități, dintr-un total de 45 de țări participante. 
Performanța obținută de Margareta Mureșan, Marina Pogore- 
vici, Dana Nuțu-Terescenco șl Elisabeta Pollhroniade, merituoa
sele noastre echipiere, a Însemnat o nouă confirmare a Înaltei 
lor măiestrii și se înscrie pe linia frumoaselor tradiții, valori
ficate și lărgite în anii din urmă, ale șahului românesc.

LUCERNA, 15 (prin telefon). 
Conlinuînd seria de victorii ob
ținute In ultimele runde ale O- 
limpiadei de șah, reprezentativa 
feminină a României a reușit să 
Înscrie un nou rezultat favora
bil, care îi asigură definitiv lo
cul secund în clasamentul final 
al turneului. în runda a 14-a : 
România — S.U.A. 2,5—0,5. La 
primele două mese, Margareta 
Mureșan a întrecut-o pe Diana 
Savereide, iar Marina Pogore- 
vici a ciștigat la Harring. O 
singură remiză în această întâl
nire, Elisabeta Polihroniade ter- 
minînd egal cu Lannl. Prin a

ceasta, totalul de puncte al e- 
chipei României se ridică la 30, 
iar distanța de prima clasată, 
U.R.S S., se micșorează la 1,5 
puncte, șahistele sovietice con
ducta:! cu 1—0 (două partide în
trerupte) In fața formației Bra
ziliei. Iată și alte rezultate din 
ultima rundă : India — Polonia 
2—1, Ungaria — Olanda 1—0 (2), 
Spania — R.F.G. 1—1 (1), An
glia — R.P. Chineză 2—1, Ca
nada —Suedia 1—0 (2), Iugosla
via — Argentina 2—0 (1). înain
tea disputării partidelor între
rupte, ordinea primelor clasate 
este următoarea : 1. U.R.S.S.

* Româncele pentru a cincea

oară pe podiumul olimpic

Victorii al« echipelor noastre

In ultima rundă • Ambele ti

tluri au revenit șahiștilor Uniu

nii Sovietice

31,5 p (2), 2. România 30 p, 3. 
Ungaria 26 p (2), 4. Polonia 25,5 
p, 5. R. P. Chineză 24,5 p, 6. 
R.F.G. 24 p (1), 7. India 23,5 p, 
8. Anglia 23 p. 9. Spania 22.5 p 
(1), 10—11. Brazilia și Suedia 22 
p (2), 12. S.U.A. 22 p, 13. Olan
da 21,5 p (2).

Cu o victorie și-au încheiat 
participarea la Olimpiadă și e- 
chipierii reprezentativei mascu
line a României, care au între
cut Scoția cu 2,5—0,5 (1). Șubă 
I-a învins pe Upton, Ciocâltea 
pe Swanson, Stoica a remizat 
cu Bryson, iar Gheorghiu a în- 

(ConHnuare in pag a 4-a)

Duminică la Predeal a fost o 
zi cu soare darnic in lumină 
și chiar cu căldură, cu risipă 
de culori în pădurile neînzăpe
zite încă. Duminică, sus, de la 
cabanele „Trei brazi" si „Po
iana Secuilor", peste 1 500 de 
bucureșteni s-au „risipit" pe 
pajiștea arămie. 1 500 de tineri 
șl virstnici, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții 
au participat la acțiunea spor
tivă de masă înscrisă sub ge
nericul „Daciadei” și dedicată 
apropiatelor evenimente de în
semnătate deosebită în viața 
poporului nostru, Conferința 
națională a partidului și alege
rile de deputați în consiliile 
populare, acțiune organizată de 
Consiliul municipal al sindica
telor din Capitală. Parcă nici
odată acest plai montan nu ni 
s-a părut mai frumos. Iar or
ganizatorii, o mină de oameni 
inimoși ca totdeauna In ase
menea împrejurări — și-am 
dori să numim doar cîțiva, cum 
ar fi Vasile Codrea, șeful Co
misiei sport-turism din cadrul 
Consiliului municipal al sindi
catelor, Constantin Toader de 
la Flacăra roșie, prof. Radu Itu 
de la I.F.A., prof. Elena Tom» 
de la F.R.B., mulți alți anima
tori ai sportului de la Vulcan, 
Grivița Roșie, I.T.B. — s-au 

străduit să ofere celor veniți 
să respire aerul ozonat al mun
ților Înmiresmat de rășini de 
brad, un program pentru toate 
preferințele.

Stăm de vorbă la „statul ma
jor" al Întrecerilor de orienta
re turistică, dotate cu „Cupa 
deputatului", cu Ion Cbira, un 
veteran al „sportului păduri
lor", cel care a ales traseele 
de concurs : „Am căutat cele 
mai frumoase locuri pe care șl 
Ie poate dori un iubitor de 
munte, cărări pe văi dar șl 
creste ce-ți deschid orizont piuă 
in Țara Birsei, trasee de 5 km 
pentru fete și 7 km pentru bă
ieți și ne bucurăm de frumoasa 
participare a unor sportivi de 
toate vîrsleie și profesiile". Ne 
confirmau cele spuse satisfacția 
pe care o citeam pe chiparile 
celor ce soseau din cursă : ing. 
Mircea Savasire, de la I.M.E.B. 
sau muncitoarea Aurelia Vulpe, 
de la Electronica, Mariana Pa
sat — IPROMET și Paul Veze- 
teu — I.C.M.C.C. Cîștigătorii — 
Vasile Nițu și Ilie Piu 
(I.M.G.B.), la băieți, și Maria 
Dumitrescu și Aurelia Vulpe 
(Electronica industrială), la fe-

Viorel TONCEANU
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Sub genericul „DACIADEI" PÎRTIA DE SAME DIN VATRA Din nou, motocros in Capitală

orasov: DRUMEȚIE Șl SPORTURI TEHNIC0-APL1CATIVE
în localitate, deschiderea eta

pei de iarnă a „Daiciadei" a 
fost marcată de numeroase în
treceri sportive de masă. în 
prim-plan s-a aflat un cros cu 
peste 1 000 de participant!, în
trecere care a relevat cîteva 
autentice talente : Liliana Co
marnic (Șc. gen. 10) și Helmuth 
Kloock (Șc. gen. 2) la categ. 
10_14 ani, Liliana Encscu (Șc. 
gem. 2) și Mădălin Hîncu (Ldc. 
„Șaguna") la 14—19 ani, Aure
lia Bucerzan (Precizia Săcele) 
și Mircea Nemeș (C.S.U.) la 
peste 19 ani.

O inedită acțiune de drume
ție, cu sute de concurenți, a 
străbătut vechiul traseu de ac
ces în Poiana Brașov, 
drept punct final 
biatlon, unde au 
zate demonstrații 
tehui co-aplicative. 
lăm faptul că la 
zare învecinată Brașovului, ti
neri din cooperativele meșteșu
gărești din localitate, precum și 
din Rupea, Făgăraș ș.a. s-au 
întrecut la popice, handbal și in 
alergări de cros (C. GRUIA).

avînd 
poligonul de 
fost organi- 

la sporturi 
Mai semna- 

Hărman, așe-

LA PREDEAL CONCURS DE ORIENTARE TURISTICA
(Urmare din pag. 1)

te, au fost premiați in aplauze
le unui public atît de numeros 
cum niciodată nu se-ntîmplă la 
concursurile i 
tlcă.

Celor care 
orientare li 
la tringhie",

de orientare turis-

nu erau inițiați in 
s-a oferit „trasul 

o dată, de două

ori, la băieți și la fete, pină 
au gustat cu toții bucuria de a 
se dovedi cit mai puternici. Am 
urmărit și amuzantele 
cu oul ta lingură și o 
a Iubitorilor 
meni așezați 
spre soare și 
de sănătate, 
iana Secuilor' 
sportului de masă bucureștean.

alergări 
„niluță" 
și... oa- 
cu fața

fotbalului 
pe iarbă, 

gindul la o „rație" 
Duminică, în „Po- 
•“ a fost o zl a

SANCȚIONAREA UNOR ACTE

NESPORTIVE LA RUGBY

și la noi, In 
una 

cele 
bob 
un

Comisia de educație șl disciplină 
• Federației române de rugby 
ș-a întrunit ieri după-amiază, ta 
ședință extraordinară, pentru a 
lua ta discuție incidentele petre
cute duminică la meciul Steaua 
— Farul. După ce a audiat pe 
reprezentanții celor două Cluburi, 
pe antrenori și pe jucătorii care 
au avut abateri de la regulament, 
Comisia a analizat fiecare caz ta 
parte tn contextul general al 
derby ului, dictând sancțiuni ta 
raport de gravitatea infracțiuni
lor :

— EmiUan 
suspendat pe timp de S 
pentru lovire violentă, ou urmări 
grave, șl pentru durități pe tot 
parcursul Jocului ;

— Vasile David (Steaua), 
pendat pe 3 etape pentru 1 
adversarului ;

— Gheorghe Dumitru 
suspendat o etapă pentru 
plinirea corespunzătoare a rolului 
de căpitan de echipă șl-atitudine 
nesportivă după încheierea parti
dei (în dozarea pedepsei 1 s-au 
acordat internaționalului constăn- 
țean circumstanțe atenuante) ;

— Florică Murariu (Steaua), 
ultim avertisment, pentru neînde- 
pllnlrea' corespunzătoare a rolului 
de căpitan de echipă.

Totodată, s-a propus suspen
darea pe două etape a arbitrului 
Dragoș Grigorescu pentru lipsă 
de promptitudine șl fermitate și 
pentru comiterea unor erori.

Comisia de educație șl discipli
nă a F.R.R. atrage, ta aceiași 
tâmp, atenția secțiilor de rugby 
Farul șl steaua, tuturor secțiilor 
din țară, asupra necesității În
tăririi procesului de educație a

Jucătorilor, pentru curmarea ori
căror acte de indisciplină, fiind 
hotărită să manifeste șl ta con
tinuare întreaga exigență, pentru 
apărarea spiritului de fair-play 
al rugbyulul.

Sania a devenit 
ultimul deceniu, 
ramurile sportive 
drăgite. Pîrtia de 
naia 
sutc 
spre 
apoi 
Desigur, pista de pe muntele" 
Furnica, nu era îndestulătoare 
pentru toți iubitorii alunecări
lor in viteză. In 1977, cîțiva 
enluziaști din Vatra Dornei au 
început, pe Dealul Negru din 
localitate, construcția unei piste 
speciale pentru întrecerile de 
sanie. Inițiativa s-a dovedit 
excelentă. Amenajată prin 
munca patriotică a elevilor și 
părinților lor, în sezonul hi- 
veinal 1979 pîrtia a și găzduit 
primele concursuri oficiale.

în această vară a fost termi
nată si dată în folosință stația 
de cronometraj, modernă, func
țională, absolut necesară, care 
face din pîrtia dorneană o 
gazdă primitoare pentru orice 
competiție de. amploare internă 
și chiar internațională.

Dealtfel, înir-o discuție pur
tată la fața locului cu factorii 
interesați am aflat de intenția 
ca această pistă să fie betona
tă, înghețarea ei naturală, da
torită condițiilor climaterice, 
neeonstitumd o problemă, hi- 
dranți și bazin de apă existind 
în parcul orașului și nepunind 
probleme speciale de amenaja
re.

Dar totul va suferi o întâr
ziere 
s-au 
cut, 
Aici 
nări 
momente. Lucrările de refacere 
a virajelor au Întârziat, astfel 
că abia acum documentația se 
află în faza aprobărilor.

Pau! IOVAN

dintre 
mai în- 
din Sl- 
magneta atras ca

și sute Ce tineri și tinere 
întrecerile de masă... Iar 
spre marea performanță.

• căci la virajele 5 și 6 
constatat, în sezonul tre- 
cîteva vicii de construcție, 
au avut loc unele răstur- 
în concursuri și la autre-

ACTUALITATEA ȘAHISTA

Grlgore (Farul), 
luni,

, sus- 
lovirea

(Farul), 
neînde-

0 La București, Cluj-Napoca șl 
Craiova se desfășoară, în aceste 
zile, faza intermediară „B“ a se-' 
mlfinalelor campionatului repu
blican individual. Primele 4 
lccurl. in fiecare turneu, asigură 
calificarea în finală. La Bucu
rești, ta turneul feminin, conduce 
Mariana Bădici-Ioniță, cu 6 p, 
urmată de Viorica Ionescu, An
gela Cabariu, Maria Albuleț și 
Eleonora Gogîlea — toate cu 3,5 
p. La masculin, pe primele 
locuri : S. Grflnberg, L. Oltean

șl Th. Ghițescu 7 p, V. Vaisman 
și V. Nicolalde 6 p (1).
0 In grupa de la Cluj-Napoca 

a aceleiași competiții.' pe primul 
loc se află Otilia Ganț, cu 5,5 p. 
Urmează in clasament Sorina Dan 
4,5 p (1), Csilla Sajtar 4,5 p, Mar
gareta Teodorescu 4 p.

0 Au fost fixate no! date de 
desfășurare pentru turneul „open" 
dotat cu Cupa de Toamnă. El se 
va disputa la Băile Herculane. 
intre 23 noiembrie și 2 decem
brie a.c.

CLASAMENTUL DUPĂ 
A

ETAPA
10-a

in campionatul 
de tenis de masă
In campionatul Diviziei „A“ 

de tenis de masă s-au desfășu
rat partidele etapei a IV-a a re
turului. Prin insuccesele de sîm- 
bătă și duminică, liderii — C.S.M. 
Cluj-Napoca și C.S. Arad II — 
au pierdut din avansul avut în 
fața celorlalte echipe. Iată amă
nunte :

GRUPA I
PROGRESUL 

REȘTI — 
iova n 
rie clară 
remarcat 
al Umărului Tiugan, 
trei victorii pentru oaspeți, 
punctat : Cauri 24-2, Craioveanu 

Moraxu 34-3, 
Moraru 1, Cra- 

pentru în vin - 
Tiugan 34-1, 
L (R. PO-

I.LR.U.C. BUCU-
UNIVERSITATEA CRA- 
(m) 9—5 și 9—2. Victo- 
a gazdelor, dar trebuie 
jocul bun din prima zi 

autorul a
Au

1. DINAMO
2. Steaua
3.
4.
5.
4.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
W.

Fo rul •
Șt. Petroșani 
Șt. Baia Mare 
Grivița Roșie 
Rulm. Bîrlod 
C.S.M. Sibiu 
Rapid 
PoN.
Poli. 
Sp.
„U"

14. Gloria Arad

Ieși 
Cj.-Nap. 
studențesc 
Timișoara

10 9 0 1
10 9 0 1
10 9 0 1

9 6 2 1
10 5 0 5
10 5 O 5
10 4 1 5
10 4 1 5
10 3 2 5
9 4

10 2
1
1
1

10
10
10

O 5
7
7
7
8

1
2
2
1

264- 34 28
267- 93 26
227- 44 27
185- 91 23 
100-120 20
98- 93 20
68-115 19 
181-162
89-149
79-119
45-176
79-137
84-164 M
81-177 13

19
18
17
15
14

24-1, Onețiu 14-1, 
dublurile Cauri, 
loveanu, Onețiu 1 
gătorl, respectiv 
Florea 14-1, Toma 
PESCU — ooresp.).

UNIVERSITATEA 
— C.S.M.

punct.un*) Penalizatâ cu

GRĂBIT, CU B. MANEA, A CÎȘTIGAT

CRAIOVA I 
CLUJ-NAPOCA (m) 

9—3 și 9—3. în fața unui nume
ros public, cr alo venii au dispus 
detașat de Merii clasamentului, 
dovedind încă ® 
cesul din „Oupa României4 
a fost întâmplător. ____
Florescu 34-2, Haldan 24-3, Firă- 
nescu 1, Crișan 24-3, dublul Flo
rescu, Haldan 14-1 pentru gazde, 
respectiv Doboș! 24-2, Borca 14-1. 
(V. POPOVICI — ooresp.).

C.S. ARAD n — C.F.R. C.S.Ș. 
PETROȘANI (f) 4—5 și 4—5. Suc
cese la limită, dar meritate, ale 
Jucătoarelor din Petroșani, cu 
toate eforturile depuse de ară- 
deanca Magdalena Leszay. 
terii : Magdalena Leszay . . 
Doina Dehelean 14-1 pentru gaz

dată că siuc- 
nu 

Victorii :

Vlc-
34-3,

Grăbit, cu B. Manea în sulky, 
a reușit să cîștige „Premiul ama
torilor44 într-o alergare în care a 
trebuit să facă apel la ultimele 
resurse pentru a trece primul li
nia de sosire, în fața lui Catren, 
cu care dr. M. Leontopol a avut 
de suportat un handicap excesiv. 
Tot în această alergare, G. Buz
nea, cu Poienița, ne-a oferit o 
mostră de modul cum nu trebuie 
să se comporte un amator, pri
mind din partea publicului opro
biul meritat. Hogar, condus fără 
greșeală de G. Tănase, a obținut 
victoria în principala alergare a 
zilei, iar Efect și-a spulberat ad
versarii încă de la prima trecere

prin fața tribunei. V. Pătrașcu, 
după o inteligentă cursă de aș
teptare, a reușit un event cu 
Coltic, la fel și Feteasca cu D. 
Arsene. Sardonic, un minunat 
mînz, condus și antrenat de M. 
Ștefănescu, a cîștigat fără pro
bleme, Ogor șl-a ridiculizat 
adversarii, arătînd o valoare greu 
de bănuit, iar Diafilm, tot cu N. 
Boitan în sulky, a cîștigat cu un 
avans mare. Lada a produs pri
ma surpriză a zilei și prima vic
torie a lui M. Jula, dar mersul 
ei arăta a orice în afară de trap, 
pe orice hipodrom din lume ar 
fi fost distanțată. Laura, condusă 
fără greșeală de R. Costieă, ja 

" cîștigat ultima probă a zilei.

„CRITERIUL DE TOAMNA
După o lungă întrerupere, 

duminică s-au reluat in Capi
tală concursurile de motocros 
pe un traseu ales In vecinăta
tea stadionului Metalul, In ca
drul „Criteriului de toamnă".

Cei mai buni piloți ai curse
lor pe teren accidentat au fur
nizat întreceri foarte disputate. 
Tinărul nostru campion Er
nest Mulner (pregătit de tatăl 
său, Paul Mulner) a cîștigat 
intr-o manieră categorică la 
categ. 250 cmc. El a avut de în
fruntat, pe un traseu incomod,

//

Din50 și, respectiv, 80 cmc.
nou, Laurențiu Penu și Gabriel 
Florca (elevi ai inimosului cău
tător 6e . -
Muscel, Valeri că Milea) 
aflat in 
podium, 
cîmpinean, i 
Ștefan Chițu

talente din Cîmpulung- 
s-au 

lupta pentru un loc pe 
iar cunoscutul antrenor 

maestrul sportului 
____ ___ ,j se pare că — 

după Gheorghe Oproiu și Paul 
Schmidt animatori ai curselor 
de seniori și. respectiv, tineret 
din acest an — a descoperit un 
alt băiat dotat cu deosebite ca
lități, Cătălin Duță, care pro
gresează văzînd cu ochii.

Campionul Ernest Mulner, conducind in prima din 
manșe ale „Criteriului de toamnă". Foto : Dragoș

pe principalii lui adversari Pe- 
irișor Titilencu, Gheorghe O- 
proiu, Alexandru Enceanu și 
Nicolae Arabadgi.

Clasa 125 cmc tineret a fost 
dominată de reprezentanți clu
bului Steaua (antrenor — maes
trul emerit al sportului Gheor
ghe Ioniță). în disputele cu 
partenerii lor din provincie, 
steliștii au reușit în final să o- 
cupe toate treptele podiumului 
premidțilcr. Apreciate de pu
blic au fost și cursele celor mai 
tineri motocrosiști (între 10 și 
16 ani), care și-au disputat în- 
tîictatea cu ardoarea specifică 
vîrstci lor. Csaba Tompa (an
trenor — 
Levente 
Pop> au 
ca lideri

Andrei Fazekas) și 
Roșonczi (Dumitru 

încheiat sezonul 1382 
autoritari ai claselor

LIDERII PIERD TEREN
de, respectiv Daniela Păduraru 
24-2, Ildiko Gyiingybsi 2 |-2>, Ani- 
șoara Mărcuș 14-1. (N, STRA-
JAN — coresp.).

FAIMAR B. MARE — PROGRE
SUL BUCUREȘTI (f) 5—1 și 5—1. 
Băimărencele au dominat intîl- 
niiirlle prin punctele realizate de 
Liana Urzică 24-2, Nelâ Stoinea 
24-2, Maria Vintilă 14-1, in timp 
ce de la oaspete Marla Alboiu 
șl Monica ““ 
o victorie.
reap.).

Păun 
(A.

au realizat cite 
CRIȘAN — co-

A II-AGRUPA
MECANICA FINA BUCUREȘTI 

— A.S.A. MUNTENTA BUZĂU 
(Bl) 9—5 și 9—8. Mai echilibrat 
doar în ziua, a doua, cînd vic
toria s-a decis abia ta ultimul 
joc. Au punctat : Călăuz 3+2, 
C. Udriște 2+3, Ghiță 2+3, M. 
Udriște 2+1 pentru gazde, res
pectiv Stoianov 3+3, Moroianu 
1+3 Dinu 1, dublul Stoianov, Mo
roianu 1+1. (O. GUTU — co
resp.).

C.S.M. BUZĂU — TRACTORUL 
BRAȘOV (m) 5—9 șl 4—9. Cu
Oprea 4+3, Rizan 2+3, Roman 
2+2 și dublul Roman, Oprea 
1+1, brașovenii au obținut vic
torie. De la gazde : Dojan 3+2, 
Postole 1+1, Ciubotaxu 1+1. (D. 
SOARE — coresp.).

C.S.Ș. OD. SECUIESC 
ROM BUCUREȘTI 
9—4. Cele două 
împărțit 
că ta 
mația 
vtnez 
Fejer 
1+2, Kiss 2, dubiul. Fejer, Nagy 
1 pentru gazde, respectiv Ovanez 3,

STI- 
(m) 6—9 și

echipe și-au 
punctele. De remarcat 

meciul al doilea din for- 
bucuireșteană a lipsit O- 
— accidentat. Victorii 1 
4+3, Nagy 1+1, Fullop

Macovei 3, Buga 2, Mitruț 1, 
Mazilu 3, dublul Ovanez, Macovei 
L (A. BARTHA

METALUL rZ._. _______
C.S.M. BUZĂU (f) 5—1 șl 5—0.
Vlictori.i : Miliaela
Ana Ciubăncan 24-2, Florina Po
pescu 1 pentru vfiLoence, Elena 
Anescu 1, respectiv Dorina Mu
rea L (P. GIORNOIU — ©ohesp.).

METALURGISTUL CUGIR — 
MILMC C.P.L. BUCUREȘTI (!f) 
1—5 șl 2—5. Au punctat : Rodi- 
ca Urbanovici 14-2 pentru gazde, 
respectiv Carmen G&geatu 24-2, 
Otilia Bădescu 2^ Anca Cheler 
14-1, Cristina Enulescu 2. 
V1LCEANU — ooresp.).

C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI — 
ARAD I (f) 2—5 șl 1—5.
terii : Andreia Geller >4-2, 
briela Kadar 34-2, Eva Marton 
14-1 pentru învingătoare, respec
tiv Delia Ionescu 2+L

C.S.M. IAȘI — ÎNFRĂȚIREA 
TG. MUREȘ (f) 1—5 șl 1—5.
• Echipa Tricodava București 

n.u s-a prezentat la meciul cu 
Sticla Bistrița, gazdele ©bțlnînd, 
deci, victoria cu 9—0.
• Intre 17 șl 21 noiembrie la 

Split se vor desfășura campio
natele internaționale ale Iugosla
viei, la care vor lua parte și ju
cătorii noștri Olga Nemeș, Maria 
Albolu, Andras Fejer, Paul Hal
dan șl Sorin Cauri.
• La „internaționalele* de că

deți ale Cehoslovaciei, aportLvuU 
nostru Călin Toma s-a clasat pe 
locui secund in proba de simplu, 
iar echipa feminină — Otilia 
Bădescu, Anca Cheler — pe lo
cui trei, ca șl In proba de du
blu fete. a

RM.
■ coresp.). 
V1LCEA

Efrem 24-a,

CM.

C.S. 
Vic- 
Ga-

M PREMIUL AMATORILOR4'
REZULTATE TEHNICE : Cursa 

I : 1. Ogor (N. Boitan) 1:34,3, 2. 
Delicat, 3. Persoana. Cota : cîșt.
I, 40, ord. 8, ord. triplă 250 lei.
Cursa a II-a : 1. Sardonic (M. 
Ștefănescu) 1:35,5, 2. Intim. Cota: 
cîșt. 4, ord. 8, ev. 8. Cursa a 
IH-a : 1. Lada (Jula) 1:32,6, 2.
Istria. Cota : cîșt. 3, ord. închisă, 
ev. 19. Cursa a IV-a : 1. Coltio 
(Pătrașcu) 1:29,8, 2. Riguros, 3.
Hrubița. Cota : cîșt. 3, ord. 35, 
ev. 48. ord. triplă 3885 lei. Cursa 
a V-a : L. Feteasca (D. Arsene) 
1:29,4, 2. Sugiuc, Cota : cîșt. 4, 
ord. 24. ev. 27, triplu 3—4—5 706 
Cursa a VI-a : 1. Grăbit (B. Ma
nca) 1:30,1, 2. Catren, 3. Poienița
II. Cota : cîșt. 10, ord. 16, ev. 73,

1397 lei. Cursa a VII- i 
(Tănase) 1:28,3, 2. VI- 
: cîșt. 1,40, ord. 7, ev. 
5—67 1305 lei. Cursa a 

. Efect (Tănase) 1:27,3,

ord. triplă
1. Hogar 
gan. Cota 
72, triplu I 
Vin-a : 1.
2. Robust, 3. Manuc. Cota : cîșt.
2,20, ord. 8, ev. 55, ord. triplă 
109. Cursa a IX-a : 1. Diafilm 
(Boitan) 1:32.1, 2. Krauss, 3. Ki
rov. Cota: cîșt. 7, ord. 10, ord. 
triplă 180, tnplu 7—8—9 125 lei. 
Cursa a X-a : 1. Laura (R. Cos- 
tică) 1:36,7, ‘
cîșt. 6, ord.

X. Răsura. Cota : 
10. ev. 20. Pariul 

austriac s-a ridicat la suma de
6

20.

61G76 lei șl a fost cîștigat da 
comb, la t cal « 5 083 lei.

A. MOSCU

In vcdcrct

cele trei 
NEAGU
cine sc- 
(Torpedo 
Titilencu 
Enceanu 
cmc li-
P, 2. L. 
Poenaru

CLASAMENTE : 250 
niori — 1. E. Miilner 
Zărncști) 45 p, 2. P. 
(Torpedo) 30 p, 3. Al. 
(St. r. Bv.) 2? p ; 125 
nerel — 1. Al. Ilieș 45 
Tomoșvari 36 p, 3. V.
30 p (toți de la Steaua) ; 80 
cmc. juniori — 1. L. Roșonczi 
(T.R.A. Tg. Mureș) 30 p, 2. 

"Florea (Muscelul C-lung) 24 
3. C. Duțâ (Poiana Cimpina) 
p ; 50 cmc. juniori — 1.

G.
P. 
20 

„ , ___ ______ C.
Tompa (Electro ' Sf. Gheorghe) 
30 p, 2. L. Penu (Muscelul 
C-lung) 24 p, 3. E. Dor (Torpe
do) 20 p.

In cadrul festivității de pre
miere,
Gheoi ghe Voiculescu. 
emerit al sportului",
Ionescu, maestru al sportului, 
au fost răsplătiți cu Diplome 
de onoare pentru Îndelungata 
lor activitate sportivă.

cttnoscuții motocicliști 
maestru 

și Aurel

Troian IOANIȚESCU

„CIJPA STEAUA" EA TIR
O interesantă competiție de 

tir, dotată cu „Cupa Steaua", s-a 
desfășurat la poligonul _ bucureș
tean Domnești. Au participat 
componenți ai secțiilor de tir ale 
liceelor militare, care s-au În
trecut la pușcă 3x10 f și pușcă 
cu aer comprimat, 30 de diabo- 
louri. Iulian Burlacu (Llc. „Ște
fan cel Mare") și Ionel Ispirescu 
(Lie. „Dimitrle Cantemir") au in
trat datorită bunei lor comportări, 
tn vederile selecționerilor pentru 
secția de tir a clubului Steaua. 
CLASAMENT FINAL : 1. Llc.
«Dimitrie Cantemir" 13 p, 2. Llc. 
„Ștefan cel Mare" 9 p, S. Llc. 
„Mihai Viteazu" 9 p. Cu acest 
prilej, partlcipanții la competi
ție s-au întîlnit cu campionul 
olimpic Comeliu Ion.

aa
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LC
SE AFI
KAKL MĂ 

(prin telefon) 
tativ de fotb, 
după amiază 
meciului amic 
selecționata 
Reuniți de dv 
la București, : 
feetuat în d 
leiași zile un 
refacere. Dint 
tori care au s 
în etapa de cs 
bătă, Custov ( 
făcut deplasat 
recuperabil, d> 
bilitățile, 
miercuri, 
urmare, 
rii jucători : 
cadam (portar 
Rednic, Iorgu’.i 
done, Bogdan 
Boloni, Klein, 
(mijlocași), 
II, Turcu 
cum s-a mai ai 
de a da posibil 
craiovcni select 
„A" de a 
ciurile cu 
U.E.F.A., 
convocați 
Iaci care nu vi 
ma partidă, fi 
Există, astfel, 
vederii unor 
vechi sau mai 
rile dir 
Radu 
Jocul 
R. D. Germane 
examen ce poat 
câtor pentru sel 
ceasta privință.

Componenții 1 
tuat un antrenai 
dare pe stadlom

Pe 
Ai 

dep]

preg: 
Borc 
aceșt 
(cu (

ot cuir 
ti.

,vU

ȘTIRI « ,
0 RAPID BUC 

NAV RUSE 4—1 
s-a disputat dur 
dlonul Glulești, șl 
aproxlmatv 10 000

TURNEUL FORMAȚIE
ROYAL AIR

i thail. 
și-a 

tntrepr
Formația 

Air Force 
turneul 1 
noastră. în uiltin 
tide oaspeții au 
pitală. As‘iei, si: 
cat tn compania 
buzul din Divizii 
reștenii au oiști; 
(2—0) prin golur: 
Rada (mim. 15), 
23) și Tone (mi 
Luni, pe Stadio 
cii formația thail 
tîlnit echipa < 
Sportul studențes, 
gat gazdele cu 4- 
golurile marcate 
I (min. 18 și 47 
40) și O. Ionesct 
Pentru formația < 
scris Songwut. 0

jCIASAMINTILl DIVIZIEI „A“ IA BASCHE1
• După turneul brașovean, cla

samentul campionatului national 
de baschet feminin 
astfel :

„U“ Cj.-N.
Voința Buc. 
Olimpia 
Prog.

se prezintă

1. 
x.
3.
4. Buc.

14 14
13
14
14

12
10

9

0 1133: 
2
4
5

995:
977-
854-

839
686
810
870

28
26
24
23

Valeria Chepețan i 
Timișoara) șl Măndb 
(Olimpia) 194 p. 12. 1 
(Comerțul) 191 p, 13. 
(Politehnica) 185 p, 
Blindul (I.E.F.S.) 184 
xandrina Blră (Olim;

0 Subliniem frumo
5. Polit. Buc. 14 9 5 958- 845 23 a C.J.E.F.S. Prahova
6. Univ. Tim. 14 8 6 842- 762 22 cheierea turneului d
7. Crișul Or. 14 6 8 977- 985 20 toria, a lnmlnat o c
8. C.S.U. PI. 14 4 10 897- 985 18 plomă coșgetetrei înt
9. Comerțul Tîrgu Ploiești : Camelia So

Mureș • 14 5 9 705- 808 18 toare a 75 p.
10. Voința Bv. 14 4 10 776- 946 18 • Schimbare de li<
11. Rapid Buc. 14 2 12 733- 975 16 men tul (neoficial) al
12. I.E.F.S 14 1 13 866:1112 15 pe locul I a trecut

•) Echipa Comerțul Tg. Mureș 
a pierdut cu 0—2 (fără nici un 
punct in clasament) meciul cu 
Voința București, deoarece nu a 
prezentat decît două jucătoare de 
1,80 m (în loc de minimum trei, 
cum prevede regulamentul).
• Clasamentul „Trofeului efica

cității", oferit de ziarul „SPOR
TUL" : 1. Magdalena Pal! („U“
Cluj-Napoca) 333 p, 2. Camelia 
Solovăstru (Voința Brașov) 288 p, 
3. Ștefania Borș (Voința Buc.) 
240 p, 4—5. Maria Bărăgan (Po
litehnica) șl Georgeta Simloană 
(Progresul) 226 p, 6. Marilena 
Frolter (Olimpia) 225 p, 7. Con
stanța Grigoraș (C.S.U. Ploiești) 
221 p, 8. Luminița Măringuț 
(I.E.F.S.) 220 p, 9. Virginia Popa 
G,U- Cluj-Napoca) 198 p, 10—11.

rești, cu 6 greșeli 
Ploiești au avut san> 
xandra Hegheduș, și 
șl antrenorul I&arian 
urmează : 2—3. C.s 
Ploiești șl I.E.F.S. C.5 
rești (Adriana Nicola 
norul Gheorghe Lăz 
5 g.t. ; 4—7. Politehn 
București, Progresul 
(Cornelia Stoichiță), I 
rești și Voința Brașov 
8—10. Cri șui Oradea
București șl Universi 
șoara cite 1 g.t. Felie 
velor șl antrenorilor 
versitatea C.S.Ș. Vil 
Napoca șl Comerțul L 
Tg. Mureș pentru fa 
se află în acest „top“ 
onorează pe cel inclu



După etapa a 15-a a Diviziei ,,A“

iinc, cu echipa R.D. Germane RECORDUL NUMĂRULUI DE VICTORII ÎN DEPLASARE
' BREZENTATIV

IRL MARX STADT
5 mann“, cel care va găzdui par

tida de miercuri. In privin- 
îi ' ța formației, antrenorii urmea-
il ză a se hotări în cursul dimi-
u neții de marți asupra unspre-
e. zecelui de start, pornindu-se
:ă de la grupul de titulari (Mora-
•- ru, Rednic, Iorgulescu, Andone,
e- Bălăci, Boldni, Klein), depla-
le sat pentru jocul de aici de la

ă- Karl Marx Stadt. „Contăm
,ri foarte mult pe unele utile

n- constatări, privindu-i pe jacă-
au torii noi convocați pe care să
ste' ui le ofere această intilnire.
a- Este unul dintre scopurile jo-

die cului, penultimul dinaintea par-
in tidei de la 4 decembrie, de la

•o- Florența" ne-a spus directorul
u- tehnic al F.R.F., M. Lucescu,
ai, după antrenamentul lotului.
,n- Lotul R. D. Germane s-a 
ici, reunit azi (n.r. ieri). El este al- 
raș cătuit din următorii jucători :
idu Rudwaleit (Dynamo Berlin) șl

Heyne (F. O. Magdeburg) — 
pul portari ; Stahmanj (F. C. Mag
ici deburg), Trieloff. Troppa, UI-

rtul ricb (toți de la Dynamo Ber
ne- lin), Schnuphase (F. C. Cari
apa Zeiss Jena) — fundași ; Baum, 
tost Kebers, Kreer (toți de la Lo- 
Ba- komotive Leipzig), Pilz, Dfirner
pri- (amindoi de la Dynamo Dresda)
at). — mijlocași ; Heun (F. C. Rot 
re- — Weiss Erfurt), Richter (F C. 
mal Karl Marx Stadt), Bielau (F. C.
>cu- Carl Zeiss Jena), Kiihn (Loko-
hai, ative Leipzig) — atacanți. Cel 
rcu. -nai in formă înaintaș, Riedi- 
tiva ger, de la Dynamo Berlin, nu 

un va putea fl utilizat datorită u-
iifi- nei accidentări recente.
1 a- Jocul R. D. Germană — 

România va începe la ora 18 
. (ora Bucureștiului) ți va fi

condus de o brigadă de arbitri 
>mo- din U.R.S.S.
:hăl- Eftimie IONESCU

> ȘTIRI 9 ȘTIRI ® ȘTIRI

Etapa a 15-a a Diviziei „A" a stabilit 
un record : 3 victorii ale echipelor oaspete, 
cane se dovedesc din ce In ce mai in- 
drăznețe.

Steaua, egalată, săptămîna trecută, în 
fieful ei, de F.C. Constanța, lanterna di
viziei, cîștigă, de astă-dată, lejer în dau
na Corvinului Hunedoara, o echipă neîn
vinsă de mult pe propriu-i teren ; primită 
cu ropote de aplauze de suporterii ei pen
tru isprava din „Ghencea", F.C. Constanța 
sfîrșește prin a pierde fără drept de apel 
— din primul sfert de oră al meciului — 
în fața Petrolului ambițiosului Viorel Ma- 
teianu. în sfîrșit — cine ar fi crezut ? — 
F.C.M. Brașov, aureolată cu o prețioasă 
victorie, obținută în precedenta etapă, la 
Timișoara, cedează, acum, acasă, Politeh
nicii Iași, ambele puncte puse în joc.

Iar Dinamo adaugă al 9-lea punct în 
deplasare, devenind cap de listă si la a-

cest capitol. Un punct mare, cit roata ca
rului, la Craiova, acolo unde, la ultima 
confruntare de pe „Centralul oltean" pier
duse clar, cu 0—2.

în rest, rezultate normale, Sportul stu
dențesc, F.C. Olt, Jiul si F.C. Argeș fruc- 
tificind avantajul terenului propriu in 
partidele susținute cu Chimia Rm. Vîlcea, 
F.C. Bihor, Politehnica Timișoara și, res
pectiv, S.C. Bacău.

Implicațiile acestor rezultate în ierarhia 
„celor 18“ sînt doar parțial spectaculoase. 
Datorită prețioasei remize, Dinamo păs
trează șefia clasamentului, cu șanse de a 
rămîne în frunte duminica viitoare cînd 
programul celei de-a 16-a etape o avanta
jează : ea va juca acasă cu S.C. Bacău, 
în timp ce „alb-negrii" vor servi, în de
plasare, replica redutabilei F.C. Olt. Pe 
„podium", In locul Corvinului, urcă învin- 
gătoarea ei, Steaua. Este pentru prima

oară, de la începutul întrecerii, cînd 
„bucureștenele" scontează primele trei 
locuri ale clasamentului, astfel : 1. Dinamo 
22 p (golaveraj 30—10) ; 2. Sportul stu
dențesc 22 p (22—8) ; 3. Steaua 19 p... De 
pe această poziție (în toamna trecută, 
după același număr de etape, Steaua ocu
pa locul 12, cu 13 p !), meciul echipei din 
Ghencea cu Universitatea Craiova, rămasă 
pe locul 4, devine, sîmbătă, un derby aș
teptat cu viu interes.

Ingrată, din ce în ce mai ingrată, ps 
măsură ce ne apropiem de sfîrșltul turului, 
ne apare situația ocupantelor locurilor 16 
(F.C.M. Brașov), 17. („Poli" Timișoara) și 
18. (F.C. Constanța), în dreptul cărora în 
„clasamentul adevărului" sînt trecute, în 
ordine —5, —6 și, respectiv —7 puncte.

Gheorghe NICOLAESCU
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înlilnire atractivă, cu numeroase 
faze de poartă. Bucureștenii, su
periori la toate capitolele, au do
minat net, obținînd o binemeri
tată victorie la scor : 4—1 (1—0). 
Autorii golurilor : Daiuaschin
(min. 29 și 65), Cojocaru (min. 
85) și Manea (min. 77), respectiv 
Todorov (min. 52). (D. Moraru- 
Slivna).
• LOTUL DE TINERET II — 

SELECȚIONATA DE TINERET A 
DIVIZIEI „B“. Astăzi, de la ora 
11,30, Stadionul Republicii va găz
dui o interesantă acțiune de se
lecție la ■'ivelul lotului de tine
ret. Se vc^ afla față în față, în- 
tr-o partidă-test, Lotul de tineret 
II (antrenor L. Sătmărcanu) și 
Selecționata de tineret a Diviziei 
„R" (antrenori L. Antohi, I. Cîr- 
ciumărescu și P. Popcscu).

GOLGETERII
12 GOLURI : Grosu — 3 din

11 m.
9 GOLURI : Kun, Simaciu, Nem- 

țeanu — 4 din 11 m.
8 GOLURT: Petcu (F. C. Con

stanța) — 5 din 11 m.
7 GOLURI : M. Sandu, Gîngu — 

2 din 11 m.
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ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

AȚI JUCAT NUMERELE PRE
FERATE ? • Agențiile Loto-Pro- 
nosport mai pot elibera doar as
tăzi bilete cu numerele alese de 
participant! pentru tragerea o- 
bișnuiită Pronoexpres de miercuri 
17 noiembrie 1982, care se va 
transmite în direct pe micul e- 
cran începînd de la ora 16,25. 
• A început vînzarea biletelor 
pentru tragerea specială Loto 2 
din 21 noiembrie 1982, care oferă 
șanse multiple de cîștigurl în 
autoturisme, mari sume de bani 
variabile și fixe (25.000, 5.000
lei etc.) și excursii peste hota
re. Biletele de 25 lei varianta, 
achitate 100% sau în cotă ăe 
25%, au drept de cîștiiguri la 
toate cele 7 extrageri în 3 faze, 
totalizînd 32 de numere. Procu
rați din timp bilete cu nume
rele preferate !
• ÎN ATENȚIA PARTICIPAN- 

ȚILOR Ia concursul Pronosport 
din 21 noiembrie 1982 ! Meciul 
III, Steaua — Universitatea Cra
iova, a fost înlocuit cu meciul 
Napoli — Ascoli.
• CÂȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 10 NOIEM
BRIE 1982. Cat. 2 : 2 variante
100% a 19.548 lei și 8 variante 25% 
a 4.887 lei ; cat. 3 : 3 variante 
100% a 6.655 lei și 35 variante 25% 
a 1.664 lei ; cat. 4 : 70.25 a 1.113 
lei ; cat. 5 : 203,75 a 384 lei ; cat. 
6 : 6.429,25 a 40 lei ; cat. 7 : 162,25 
a 209 lei ; cat. 8 : 3.126 a 40 lei. 
Report la cat. 1 : 292.833 lei.

RÎNDURI PE CARE AR Fl BINE
CA IAȘUL SĂ NU LE DEZMINTĂ...

Politehnica Iași merită laude 
pentru felul cum a jucat la 
Brașov. Dar, după rezultatele 
unora din meciurile etapei, parcă 
avem o reținere : prea au fost 
flagrante diferențele de compor
tare de la o etapă la alta...

Cu toate acestea, nu ne putem 
opri de a sublinia fotbalul bun 
al ieșenilor, disciplina lor tacti
că, pregătirea lor fizică (net su
perioară celei a F.C.M.-ului) șl, 
deci, meritele noului antrenor 
principal, prof. Ion Marica, chiar 
dacă va trebui ca toate aceste 
merite să le „localizăm" (deo
camdată) la meciul văzut sîm- 
bătă.

Lăudînd ECHIPA ieșeană, să ne 
oprim însă și la citeva nume. Șl 
să notăm : • două vîrfuii cum 
n-au multe echipe, Nemțeanu și 
Cioacă, jucători rapizi, xu fuleu, 
bătăioși, care s-au dus spre poar
tă chiar cu cîte 2—3 adversari 
„în circă" ; • un fundaș cu joo 
modern (Ciocîrlan), cu aptitudini 
de atacant, despre care Vasile 
lanul (care-1 vede etapă de eta

EȘECUL .VEDETELOR CONSTANȚENE I
Șl acum un an F.C. Constanța 

s-a aflat într-o situație grea, 
pierzînd pe teren propriu puncte 
prețioase. Dar anul trecut F. C. 
Constanța avea... scuza neacomo- 
dării cu Divizia „A". Redresarea 
s-a făcut tîrziu, pe parcursul re
turului, cînd „ll“-le litoralului a 
acumulat destul de multe punc
te în deplasare, cele care au cîn- 
tărlt, pînă la urmă, decisiv în 
balanța menținerii pe prima sce
nă a fotbalului nostru.

Anul acesta „scenariul" lpcat de 
echipa lui Antonescu nu diferă 
mult de cel proiectat în ediția 
precedentă. Ea a pierdut pînă 
acum opt puncte acasă, ca nici 
o altă echipă, nereușind să obți
nă însă decît unul în deplasare

SERIA I
C.F.R. Pașcani — Laminorul 

Roman 1—0 (0—0), Zimbrul Șiret 
— Chimia Fălticeni 1—0 (1—0),
Cetatea Tg. Neamț — Șiretul Paș
cani 2—0 (2—0), Metalul Boto
șani — Metalul Rădăuți 5—0 
(3—0), Minerul Vatra Dorn ei — 
Celuloza Piatra Neamț 3—0 (1—0), 
TEPRO Iași — Cristalul Dorohoi
2— 1 (0—0), Șiretul Bucecea — 
Constructorul Iași 4—2 (1—1), A- 
vîntul Frasin — A.S.A. Cîmpulung 
Mold. 3—0 (0—0).

Pe primele locuri în clasament:
1. ZIMBRUL ȘIRET 17 p (27—14),
2. Chimia Fălticeni 16 p (22—7),
3. TEPRO Iași 15 p (18—8), 4.
C.F.R. Pașcani 15 p (22—14) —
pen. ou —2 p... pe ultimele locuri:
15. A.S.A. C-Iung 10 p (13—20),
16. Metalul Botoșani 7 p (13—17).

SERIA A Il-a
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 

Luceafărul Adjud 1—0 (0—0), Mi
nerul Baraolt — Partizanul Ba
cău 4—1 (2—1), Minerul Comă-
nești — Constructorul Sf. Gheor
ghe 1—1 (0—1), Relonul Să vin ești
— Petrolul Molneștl 0—0, Viticul
torul Panclu — Victoria Gugești
3— 0 (1—0), Metalul Sf. Gheorghe
— Letea Bacău 2—0 (1—0), DE- 
MAR Mărășeștl — Gloria Focșani
2—3 (1—2), Aripile Bacău — Azot 
T.C.M. Săvinești 7—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1. PARTI
ZANUL BACAU 20 p (30—13), 2. 
Petrolul Molneștl 17 p (27—12), 3. 
Gloria Focșani 17 p (19—11)... 15. 
Azot T.C.M. Săvinești 6 p (20—37), 
16. Relonul Săvinești 5 p (15—12)
— penalizată cu —10 p.

SERIA A III-a
Avîntul Matca — Arrubium Mă- 

cin 1—5 (1—4), D.V.A. Portul Ga
lați — Petrolul Ianca Brăila 2—0 
(0—0), Chimia Victoria Buzău — 
Carpați Nehoiu 4—1 (3—1), Lami
norul Brăila — Olimpia Rm. Să
rat 0—2 (0—1), Ș.N. Tulcea — An
cora Galați 3—2 (2—1), Progresul 
Isaccea — Victoria Tecuci 1—0 
(0—0), Rulmentul Bîrlad — Meta
lul Buzău 0—3 (Rulmentul fiind 
suspendată), Chimia Brăila — 
FEPA 74 Bîrlad 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1—2. ARRU
BIUM MACIN 18 p (30—13), CAR- 
PATI NEHOIU 18 p (33—16), 3. 
Chimia Brăila 17 p (26—13)... 14. 
Ancora Galați 9 p (15—18), 15.
Petrolul Ianca-Brăila 9 p (14—24), 
16. Rulmentul Bîrlad 5 p (9—30).

SERIA A IV-a
Voința Constanta — Șoimii 

Cernavodă 7—0 (3—0), FEROM
Urziceni — Cimentul Medgidia
3—1 (2—0), Metalul Mangalia — 

pă) spune că pe nedrept nu e 
luat în seamă de selecționeri ; 
• cîteva elemente tinere (Gheor
ghiu, Burdujan, M. Radu), din 
care se poate alcătui mîine... cu
plul Romllă-Simionaș de Ieri. Să 
mai reținem tenacitatea întregii 
echipe, jocul său „fără comple
xe", dar să nu trecem cu vede
rea nici abuzul de elan și com
bativitate (ce zici, Munteanu ?) 
care a apărut, uneori, în jocul 
ieșenilor.

Și încă un aspect. La Politeh
nica, tot timpul, calm, susținere 
reciprocă, nimeni nu s-a întors 
reprobativ spre Ursu (cînd a tri
mis cu capul în bara propriei 
porți), nimeni nu l-a certat pe 
Gheorghiu, cînd i-a marcat lui 
Bueu. La brașoveni însă, multă 
ceartă, reproșuri, imputări re
ciproce.

Fotbalul de performanță nu e 
numai un JOC COLECTIV cu 
mingea, ci șl o problemă de 
ATITUDINE COLECTIVA 1

Radu URZICEANU

(2—2, cu Steaua, la București) 
și aceasta s-a întîmplat în eta
pa a 14-a. Se spera, astfel, că 
echipa a depășit un moment cri
tic, că partida cu Petrolul venea 
la timp pentru a consolida, prln- 
tr-o victorie pe teren propriu, 
moralul oarecum întărit după 
acel „punct de aur" smuls Ste
lei.

Dar Petrolul a atacat cu mult 
tupeu, a marcat două goluri în 
primul sfert de oră, după care 
cei peste 10 000 de spectatori 
cor.stănțeni mai sperau totuși în 
revenirea echipei lor. Au sperat 
zadarnic căci marea majoritate a 
jucătorilor constănțeni au evoluat 
foarte slab. Iar cei mai slabi au 
fost Petcu, Moldovan, Costaș,

REZULTATELE ETAPEI A Xlll-a A DIVIZIEI „C"
Rapid Fetești 2—1 (0—0), Chim-
pex Constanța — Unirea Slobozia
1—0 (0—0), Viitorul Chirnogi —
I.S.C.I.P. Ulmeni 3—0 (1—0), Ș.N. 
Oltenița — Constructorul Călărași 
1—0 (0—0), Canal Basarabi — 
Granitul Babadag 0—0, Victoria 
Țăndărei — Portul Constanța 
1-1 (1-0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 19 p (26—7), 2. Por
tul Constanța 18 p (28—7), 3. Vic
toria Țăndărei 18 p (22—6)... pe 
ultimele locuri : 14. I.S.C.I.P. Ul
meni 10 p (17—26), 15. Șoimii Cer
navodă 9 p (11—25), 16. Canal 
Basarabi 4 p (6—25).

SERIA A V-a
Viscofil Buc. — Abatorul Buc. 

1—0 (1—0), Poiana Cîmpina — 
Chimia Brazi Ploiești 1—0 (1—0), 
Tehnometal Buc. — I.C.S.I.M. 
Buc. 3—1 (1—1), A.S.A. -Mizil —
Petrolul Băicoi 3—0 (1—0), T.M.
Buc. — Aversa Buc. 2—2 (0—1), 
Minerul Filipeștii de Pădure — 
Carpați Sinaia 2—0 (0—0), Danu
biana Buc. — Flacăra roșie Buc. 
3—0 (2—0), Caraimanul Bușteni — 
Luceafărul Buc. 2—3 (1—1), Meta
lul Plopeni n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. VISCO
FIL BUCUREȘTI 20 p (14—6), 2. 
Poiana Cîmpina 17 p (21—14), 3. 
Metalul Plopeni 16 p (15—7)... pe 
ultimele locuri : 14. Caraimanul 
Bușteni 10 p (8—27), 15. Minerul 
Filipeștii de Pădure 9 p (9—13), 
16. Abatorul 8 p (8—14).

SERIA A Vl-a
Electrica Titu — Electronistul 

Curtea de Argeș 1—0 (1—0), Pe
trolul Bolintin Vale — Progresul 
Topoloveni 4—0 (3—0), Chimia
Găești — F.C.M. Chimia Giurgiu
2—1 (1—0), Chimia Tr. Măgurele
— Petrolul Videle 5—0 (3—0), Fla
căra Moreni — Metalul Mija 3—1 
(1—1), Dunărea Venus Zimnicea
— Muscelul Cîmpulung 2—0 (1—0), 
Cimentul Fieni — Constructorul 
Pitești 3—0 (Constructorul fiind 
suspendată), Dacia Pitești — Ce
tatea Tr. Măgurele 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 18 p (27—13), 2. 
Dunărea-Venus Zimnicea 16 p 
(19—10), 3. Dacia Pitești '6 p 
(23—16)... pe ultimele locuri : 14. 
Progresul Topoloveni 11 p (14— 
22), 15. Cetatea Tr. Măgurele 9 p 
(18—23), 16. Constructorul Pitești 
8 p (9—20).

SERIA A VIT-a
Constructo 'ul C"?iova — Recolta 

Stoicănești 3-2 (1—1), Petrolul

Peniu, Antonescu. Atît de peni
bilă a fost, de exemplu, compor
tarea lui I. Moldovan, Incit pu
blicul a cerut vehement scoaterea 
lui din joc, ceea ce s-a și întîm
plat în min. 37 ! La fel de peni
bili au fost și Petcu, șl Cos
taș. Singurii care s-au zbă
tut să realizeze ceva au fost 
Mănăilă, Purcărea șl Ilagi, 
dar eforturile lor nu s-au 
soldat cu nimic. Așa că, la 
ora actuală, clubului F. C. Con
stanța nu-i rămîn decît : 1. ori

UN NOU START AL STELEI?
Se simte la Steaua încercarea 

de a pune ordine în jocul echi
pei. După ani și ani de preju
decăți legate de jocul extreme
lor „de profesie"... a fost odată, 
ca niciodată, epoca în care Ca- 
coveanu și Tătaru... a mai fo^« 
odată epoca In care Troi și Zam
fir.. lată că Steaua s-a anga
jat la Hunedoara Intr-un 4—4—2 
de principiu, și nu doar ca o 
încercare de a bloca intrările 
atacurilor adverse. Rezultatul me
ciului a fost favorabil roș-albaș
trilor, dar, deocamdată, se poate 
vorbi de un fapt pozitiv numai în 
organizarea unei linii de mijloc 
harnice, care, la Hunedoara, nu a 
apărut și în faza creației — nici 
nu a prea fost cazul, față de 
evoluția favorabilă a scorului.

Această Knie de mijloc Majaru 
— lovan — Stoica — Mureșan a 
dus „la tăvăleală", cum se spu
ne. Ea a apărut foarte convinsă 
că singura ei șansă este truda 
pe parcursul celor 90 de minu
te. Un prim pas a fost făcut, de
sigur. Acum rămine de văzut 
dacă realele calități ale jucăto
rilor cuprinși în cvartet vor pu
tea fi valorificate și pe teren 
propriu, unde e nevoie de o par
titură. (La Hunedoara, principala 
misiune a celor patru a fost 
aceea de „a face în așa fel In
cit să nu se audă partitura Cor
vinului) .

Ajungînd aici, este momentul 
să spunem cîteva cuvinte despre

Țlcleni — Metalurgistul Sadu 2—0 
(1—0), Dunărea Calafat — Lotru 
Brezoi 2—1 (1—0), Sportul mun
citoresc Caracal — C.F.R. Cra
iova 0—0, Progresul Corabia —
1. P.C. Slatina 2—0 (1—0), Armă
tura Strehala — Viitorul Drăgă- 
șani 2—1 (1—0), Jiul Rovinari — 
Electroputere Craiova 1—0 (0—0), 
Minerul Horezu — Mecanizatorul 
Simian 3—0 (1—0).

Meciul Recolta Stoicănești — 
Sportul muncitoresc Caracal, din 
etapa a IX-a, a fost omologat cu
3—0 în favoarea Sportului munci
toresc (pe teren 2—1 pentru gaz
de) întrucît Recolta a folosit în 
locul juniorului un senior.

Pe primele locuri : 1. ELECTRO
PUTERE CRAIOVA 16 p (26—12),
2. Armătura Strehaia 16 p (19—
23)... pe ultimele : 15. Recolta
Stoicănești 10 p (27—19), 16. Du
nărea Calafat 10 p (9—22).

SERIA A VIII-a
Minerul Certej — Frontiera 

Curtici 8—0 (4—0), C.F.R. Victo
ria Caransebeș — Vulturii 
I.U.R.T. Lugoj 4—0 (3—0), Mine
rul Ora vița — C.F.R. Arad 1—0 
(0—0), Minerul Moldova Nouă — 
Victoria Ineu 2—0 (0—0), Dierna 
Orșova — Unirea Sînnicolau 1—0 
(0—0), Celuloza Drobeta Tr. Se
verin — Constructorul Timișoara 
3—2 (0—1), Minerul Anina — U- 
nlrea Tomnatic 3—0 (2—0), Meta
lul Bocșa — Șoimii Lipova 5—2 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
VICTORIA CARANSEBEȘ 18 p 
(27—12), 2. Minerul Anina 17 p 
(35—14), 3. Șoimii Lipova 16 p 
(22—18)... pe ultimele : 15. Vultu
rii I.U.R.T. Lugoj 10 p (9—24), 
16. Frontiera Curtici 7 p (10—26).

SERIA A IX-a
Minerul Știința Vulcan — Soda 

Ocna Mureș 4—0 (2—0), Dacia
Orăștie — Minerul Ghelar 2—0 
(2—0), Metalul Aiud — Explorări 
Deva 2—0 (1—0), Surianul Sebeș 
— Unirea Alba Iulia 1—1 (1—0), 
Minerul Lupenl — Textila Cisnă- 
die 2—0 (1—0), Mecanica Alba Iu- 
11a — C.F.R. Simerla 4—0 (2—0). 
Minerul Anlnoasa — Tntar Sibiu 
1—1 (0—1). Minerul Paroșeni —
Victoria Că^an 2—0 (1—0).

Pe nrimele locuri : 1. UNIREA 
ALBA TULIA 17 p (21—14), 2. Mi
nerul Ghelar 16 p (19—12), 3. Mi
nerul Lupenl 15 p (22—10), 4. Me
talul Aiud 15 p (19—10), 5. Inter 
Sibiu 15 n (23—pe ultimele:
14. Minerul Anlnoasa 10 (11—14), 

să determine... vedetele mai sus 
amintite, totuși jucători cu mare 
experiență, să pună vîrtos umă
rul la redresarea situației precare 
în care a ajuns echipa, așa cum 
au făcut-o și anul trecut ; 2. ori 
să renunțe la serviciile lor, por
nind, cu orice risc, la întinerirea 
echipei, operație absolut necesară, 
In condițiile în care cei amintiți 
NU MAI VOR sau NU MAI POT 
să apere cu dăruire culorile clU' 
bului.

Laurențîu DUMITRESCU

cei doi din față, care reprezintă 
cheia lui 4—4—2, cu a sa aritme
tică simplă ca bună ziua : cel 
doi trebuie să scoată din joc pa
tru apărători, astfel îhcît liniile 
dinapoi SA JOACE EFECTIV, CA 
LA RUGBY. La acest capitol so
luția * dificilă. Deocamdată, .îm
pingerea lui Balint .pare o miș
care interesantă, ea încercînd să 
valorifice tinerețea și aplombul 
Incă-juniorului bistrițean, deter- 
minîndu-1 în același timp să 
renunțe la sprinturile prelungite 
spre careul advers, din linia a 
doua. La Hunedoara jocul IUI 
Balint a fost pe jumătate reușit, 
el fiind colorat și de golul pe cît 
de spectaculos, pe atîta de opor
tun. Dar dacă Balint e o promi
siune pentru un 4—4—2 consec
vent, Cîmpeanu pare handicapat 
de formulă, el nefiind un vîrf 
din categoria „zurbagiilor", adică 
a celor capabili să se bată me
reu în pressing, așa cum face un 
M. Sandu sau cum va putea 
face, sperăm, fostul mijlocaș Ba
lint.

La Hunedoara, Steaua a lăsat 
impresia că a renunțat, în sfîrșit, 
la iluzia că mai poate juca astăzi 
ca pe vremea lui Dumitru șl Ior- 
dănescu, „maeștrii cîntărețl" de 
ieri. Și e foarte bine că Steaua 
începe să-și gîndească mai realist 
noua fază. Numai să nu renunțe 
la acest proiect în favoarea... 
conjuncturii.

Ioan CHIRILÂ

15. Soda Ocna Mureș 10 p (15—28),’
16. Textila Cisnădie 7 p (20—34).

SERIA A X-a
Bihoreana Marghita — Victoria 

Cărei 1—3 (1—2), Bihorul Beiuș
— Minerul Sărmășag 3—1 (1—0), 
Silvana Cehu Silvaniel — Oașul 
Negrești 3—2 (0—0), C.F.R. Cluj- 
Napoca — Oțelul orașul dr. Pe
tru Groza 1—0 (1—0), Rapid Ji
bou — Voința Oradea 1—1 (0—0), 
Minerul orașul dr. Petru Groza
— Olimpia Gherla 3—2 (0—2), 
Chimia Tășnad — Unirea Valea 
lui Mihai 3—2 (3—2), Sticla Arie- 
șul Turda — C.E.M. Cluj-Napoca
4—0 (1—0).

Pe primele tocuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 19 p (26—6), 2. C.F.R. 
Cluj-Napoca 17 p (28—13), 3. Mi
nerul orașul dr.. Petru Groza 17 p 
(21—12)... pe ultimele : 14. Sticla 
Arieșul Turda 11 p (28—15), 15. 
Unirea Valea lui Mihai 10 p 
(20—19), 16. Rapid Jibou 9 p 
(9—22).

SERIA A Xl-a
Unirea Seini — CUPROM Baia 

Mare 1—2 (1—0), Minerul Baia
Borșa — Lăpușul Tg. Lăpuș 3—0 
(1—0), Mureșul Luduș — Oțelul 
Reghin 4—0 (2—0), Bradul Vișeu
— Textila Năsăud 5—0 (3—0),
Sticla Bistrița — Minerul Baia 
Sprie 1—0 (1—0), Avlntul Reghin
— Metalotehnica Tg. Mureș 2—0 
(0—0), Minerul Rodna — Minerul 
Bălța 1—2 (1—2), Foresta Bistrița
— Minerul Băiuț 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 19 p (26—11), 2. Mine
rul Baia Sprie 16 p (18—11), 3.' 
Foresta Bistrița 15 p (19—13)... pe 
ultimele : 14. CUPROM Bala Mare 
15 p (16—20), 15. Sticla Bistrița 
I p (11—20). 16. Unirea Seini 6 p 
(8—35).

SERIA A XlI-a
Metrom Brașov — Minerul Bă

lan 3—0 (1—0), Unirea Crdstur — 
Torpedo Zărnești 4—2 (2—1),’
I.M.I.X. Agnita — I.C.T.M. Bra
șov 2—1 (1—0), Progresul Odor-
hei — Utilajul Făgăraș 1—1 
(1—1), Tractorul M. Ciuc — Mă
gura Mobila Codlea 2—0 (0—0),'
Chimia Or. Victoria — Mureșul 
Toplița 3—0 (2—0), Nitramonla
Făgăraș — Tractorul Brașov 2—0 
(2—0), Metalul Sighișoara — Tex
tila Prejmer 3—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. TRACTO
RUL BRASOV 19 p (24—5), 2. Ni- 
tramonia Făgăraș 18 p (19—5), 3. 
Metalul Sighișoara 15 p (15—11)... 
pe ultimele : 14. Textila Prejmer 
10 p (6—19), 15. I.C.T.M. Brașov 
8 p (12—10), 16. Tractorul M. C1UO 
6 p (12—21).



Echipa feminină a României, premiată cu medaliile de argint ale Olimpiadei de șah : Mar
gareta Mureșan, Marina Pogorevici, Dana Nuțu- Terescenco fi Elisabeta Polihroniade.

A X-a EDIȚIE A OLIMPIADEI DE ȘAH

TELEX o TELEX a TELEX o TELEX

(Urmare din pag. 1)

trerupt cu avantaj la McNab. 
Un rezultat care poate ameliora 
poziția echipei noastre în cla
samentul final, după jucarea în
treruptelor. în alte partide 1

ta Lucerna au luat sfirșit lucrările Con
gresului federației internaționale de gab 
(F.I.D.E.). Așa cum s-a mai anunțat, înaltul 
for șahist a acordat o serie de titluri jucă
torilor și jucătoarelor care au îndeplinit 
normele de calificare, precum și distincții 
conferite unor personalități din lumea șa
hului. Astfel, pentru laborioasa șl îndelun
gata activitate depusă in cadrul acestui or
ganism, prof. univ. dr. ing. Ion Gudju, de
can fondator al F.I.D.E., reprezentantul ță
rii noastre, a fost ales vicepreședinte de 
onoare. Printre jucătoarele care au primit 
titlul de mare maeslră internațională s-au 
aflat româncele Margareta Mureșan, Marina 
Pogorevici și Elisabeta Polihroniade, alături 
de Lidia Semenova (U.R.S.S.), Eliska Kli

mova (Cehoslovacia), Liu Shilan (R. P. Chi
neză), Barbara Hundt (R.F.G.). Noi mari 
maeștri Internaționali, la masculin, sînt — 
printre alții — Lev Frahls (U.R.S.S.), Ven- 
ceslav Inklov (Bulgaria), Josef Pinter (Un
garia), Lars Karlsson (Suedia). De aseme
nea, au fost confirmați mari maeștri la șa
hul prin corespondență și românii Gheorghe 
Rotariu șl Paul Diaconescu. Printre noii 
maeștri Internaționali se află Hdia Jicman, 
Ovidiu Foișor, Rodiea Reicher (șah prin 
corespendență), V'rgll Nestorescu șl Emilian 
Dobrescu (compoziție șahistă). Maeștri 
F.I.D.E. slnt Iullu Armaș, loan Mărășeseu 
și Șerban Neamțu. La decernarea titlurilor, 
toți aceștia au fost felicitați de noul pre
ședinte al F.I.D.E., Florencio Campomanes.

FETELE VOR ÎNOTA LA FEL 
DE REPEDE CA BĂIEȚII?,

' înotul este unul din sportu
rile in care continua perfecțio
nare a tehnicii fiecărui pro
cedeu împreună cil contribuția 
tot mai eficientă a științei și 
medicine! au produs un specta
culos salt al performanțelor. 
An de an recordurile sint duse 
spre limite ce nu cu mult timp 
în urmă păreau total inaccesi
bile, iar specialiștii și aparatele 
computerizate fac pronosticuri 
cu totul uimitoare pentru ur
mătorul deceniu.

Ceea ce surprinde insă tot 
mai mult pe cei ce-și desfășoa
ră activitatea în jurul piscine
lor este puternicul asalt al

J. 0. 1992 LA BARCELONA ?
LAUSANNE (Agerpres). — Pre

ședintele Comitetului Internațio
nal olimpic, Juan Antonio Sa
maranch, s-a întilnlt la Lausanne 
cu primarul orașului Barcelona, 
Narcis Serra. în cursul Întreve
derii, primarul Barcelonei a so
licitat organizarea J.O. de vară 
din 1992. Aceasta, s-a apreciat, 
este un prim pas, Important, In 
vederea prezentării candidaturii 
oficiale.

U.R.8.3. — Danemarca 2—1 (1), 
Cehoslovacia — Olanda 2—1 (1), 
Suedia — S.U.A. 1—1 (2), Un
garia— Anglia 1,5—0,5 (2), Cft- 
ba — Canada 1,5—0,5 (2), Bul
garia — Austria 2—0 (2), Polo
nia — Elveția 2,5—0,5 (1). în 
clasament i 1. U.R.S.S. 42 p (1),

„naiadelor". Cu alte cuvinte 
spus, înotătoarele realizează, 
în fiecare an, rezultate tot mai 
apropiate de cele ale înotători
lor. Parcurgînd un studiu e- 
fectuat de Raymond Ștefani de 
la Universitatea din Long 
Beach (California) am aflat, 
de pildă, că în 1952 (Jocurile 
Olimpice de la Helsinki) fetele 
au înregistrat timpi cu 12,2 la 
sută inferiori față de cei al bă
ieților, iar în 1980 — diferența 
a scăzut la 7,8 la sută. Pentru 
Olimpiada de la Los Angeles, 
R. Ștefani a prevăzut un deca
laj de 7,2 la sută, Iar pentru 
anul 2000 (unde se oprește stu
diul respectiv) — o diferență 
de numai 4,4 la sută !...

Cîteva exemple sînt edifica
toare în susținerea celor afir
mate mai sus. în 1952, Charles 
Scholes (S.U.A.) cîștiga 100 m 
liber în 57,4 s, iar Katalin 
Szoke (Ungaria) parcurge a- 
ceeași distanță în 66,8 s. La 
Moscova, in 1980, campionii o- 
limpicl au fost cronometrați 
astfel I Jorg Woilhe (R.D.G.) 
50,40 și Barbara Krause 
(R.D.G.) 54,79 s. De la 9,4 s, 
în 23 de ani, diferența dintre

2. Cehoslovacia 35,5 p (1), 3.
8.U.A 34 p (2), 4. Ungaria 32,5 
p (2), 5. Bulgaria 32 p (2), 6-5. 
Danemarca, Polonia si Bulgaria 
32 p (1). 9. Cuba 31,5 p (2). 10. 
Anglia 31 p (2), 11-13. Roma
nia, Olanda șl Suedia 31 p (1).

cele două performanțe a ajuns 
la 4,4 s. Și mai edificatoare a- 
pare situația la 400 m liber : 
Jean Boitcux (Franța) 4:30,7 și 
Valeria Gyenge (Ungaria) 5:12,1 
în 1952, Vladimir Salnikov 
(U.R.S.S.) 3:51,31 și Ines Biers 
(R.D.G.) 4:03,76 in 1930 ; de la
41.4 s. diferența dintre cei doi 
campioni olimpici a ajuns la
17.4 s 1

în fine, să privim puțin și 
proba de 400 m mixt ; in 1964, 
la Tokio au cîștigat americanii 
Richard Roth (4:45,4) și Donna 
Da Varona (5:18,70), iar după 
16 ani, la Moscova, Aleksandr 
Sidorenko (U.R.S.S.) a înregis
trat 4:22,89. iar Petra Schneider 
(R.D.G.) 4-36,29. Deci in numai 
4 intervale olimpice, distanța 
dintre campionul și campioana 
tetratlonului a scăzut de la 33,3 
s la 13,4 s.

Iată suficiente motive care 
impun studiul lui Ștefani și ne 
fac să întrezărim, pe bună 
dreptate, că în secolul viitor 
fetele vor ajunge — progresînd 
în același ritm — să înoate la 
fel de repede ca băieții !...

Adrian VASILIU

BASCHET • Selecționata mas
culină a Iugoslaviei, aliată in 
turneu in S.U.A., a întrecut la 
Mllwauke echipa Universității lo
cale cu 80—70 (35—35). Rajko Zl- 
zici a înscris 15 puncte.

BOX • La Reno (Nevada), e- 
cnipa Cubei — cu 3 campioni 
olimpici — a învins cu 8—4 for
mația S.U.A. La categoria super- 
grea Teofilo Stevenson l-a învins 
prin k.o. 2 pe Blggs. Celelalte 
rezultate in ordinea categoriilor : 
Saenz (C) b.p. Acosta (S.U.A.) ; 
Benevides (S.U.A.) b.p. Santies- 
teban (C) ; Dellas (C) b.p. Sha
nnon (S.U.A.) ; Horta (C) b.p. 
Gray (S.U.A.), Whitaker (S.UA.) 
b.p. Herrera (C), Garcia (C) b.p. 
Page (S.U.A.), Breland (S.U.A.) 
b.p. Duvergel (C), Jăckson 
(S.U.A.) b.p. Hernandez (C), Ca
mas (C) b.ab. Grogan (S.U.A.), 
Romero (C) b.p. Griffin (S.U.A.), 
Baez (C) b.p. Martin (S.U.A.).

HANDBAL • Turneul feminin 
de la Granada (Spania) a fost 
cîștigat de echipa Spaniei cu 9 
p, urmată de Islanda 4 p, R.F. 
Germania 3 p șl Italia 0 p • In 
turneul masculin do la Szeged : 
Ungaria ,A- — Polonia 30—29 
(18—14), Iugoslavia — Ungaria 
_B« 32—18 (12—12).

ÎNOT • La Rostock, In bazin 
de 25 m, Înotătorul Sven Lodz- 
wieskl (R. D. Germană) a stabi
lit cea mal bună performanță 
mondială la 400 m liber cu 3:44,74.

JUDO • Campionul mondial 
Yasuhlro Yamashita a cîștigat 

O NOUĂ VICTIMĂ

A BOXULUI PROFESIONIST
Sîmbătă seara, pe ringul din Las Vegas, In Nevada, america

nul Ray Mancini șl-a pus In joo titlul de campion mondial de 
box, la categoria ușoară, versiunea W.B.A. Adversar l-a foat 
pugillstul sud-coreean Duk Koo Kim, unul dintre cel mal bur' 
oameni al categoriei. După o dispută extrem de dură, multă . 
vreme echilibrată, campionul a Încheiat meciul In favoarea sa, 
arbitrul intervenind și oprind lupta ta repriza a 14-a. De pe 
ring, boxerul sud-coreean a fost transportat, In stare de Incon
știență, la o clinică de neuro-chirurgle. Dr. Lonnie Hammar- 
gren, de gardă, a constatat gravitatea situației șl l-a operat de 
Îndată pe tlnărul boxer oare, la acea oră, practlo era mort I 
Creerul său nu mai dădea nici un semn de funcționare șl Kim 
nu mal avea reflexe. După operația pe creer ei a fost menținut 
totuși ta viață doar cu ajutorul unor aparate speciale !... Dar 
pentru cită vreme 7

După cum transmite Agenția France Presse, după acest acci
dent (al cîtelea ?), Bob Arum, organizatorul disputei, a decla
rat presei că propune suspendarea boxului profesionist pentru 
o lună sau două, timp ta care medici specialiști să studieze pro
blemele securității boxerilor. „Toate scuzele obișnuite, a decla
rat Arum, nu mai pot fi invocate de această dată". Asemenea 
accidente se produc cel mai adesea datorită intervențiilor tar
dive ale arbitrilor in oprirea luptei, meciurilor inegale și lip
sei de precauții, opina renumitul organizator, dar nici un cu- 
vtat despre răul cel mai mare : PROFESIONISMUL, cu tot cor
tegiul Său de implicații și de consecințe !... Duk Koo Kim este 
doar o victimă șl, cu siguranță, nu ultima !...

Romeo VÎLARA

AGENDA SĂPTĂMÎNII
15. XI. TENIS : campionatele internaționale ale Americii d<v Sud,

la Buenos Aires (plnă la 21.XI) ; Turneu in te- lonal, 
la Dortmund (pină la 21.XI) -

16. XI. FOTBAL : campionatul european de tineret : Eilețla —
Scoția (gr. 1), Grecia — Anglia (gr. 3), Bulgaria — Iugo
slavia (gr. 4).

17. XI. FOTBAL : meciuri din preliminariile campionatului
european : Elveția — Scoția (gr. I), Grecia — Anglia (gr. 
3), Bulgaria — Iugoslavia (gr. 4), Irlanda de Nord — 
R.F. Germania șl Austria — Turcia (gr. 6), Irlanda — 
Spania (gr. 7) ; PATINAJ : concurs internațional „artis
tic", la Zagreb.

18. XI. TENIS/M : campionatele internaționale ale Iugoslaviei, la
Split (pină la 21.XI)

20. XI. AUTOMOBILISM : Raliul Marii Britanii, a 13-a probă ta
campionatul mondial ;

21. XI. FOTBAL : campionatul european de Juniori : U.R.S.S. —
Polonia.

«Cupa Kano“, la toate categoriile, 
desfășurată la Tokio.

PATINAJ ARTISTIC • Proba 
individuală masculină din cadrul 
„Cupei Ennia", desfășuiată la 
Haga, a fost clștlgată de ameri
canul Brian Boitano, urmat de - 
Josef Sabovclk (Cehoslovacia). La 
feminin, pe primul loc s-a situat 
Vlkkl de Vrels (S.U.A.), iar In 
proba de perechi victoria a re
venit cuplului Brlglt Lorenz — 
Knut Schubert (R. D. Germană).

POLO • La Barcelona, în med 
retur pentru semifinalele Cupei 
cupelor, echipa spaniolă CN 
Montjulch a Învins eu 9—5 (3—2, 
0—2, 3—1, 3—0) pe Partizan Bel
grad, callfictndu-se pentru finala 
competiției (8—8 In primul Joc).

RUGBY • La Praga, în grupa 
„C“ a campionatului european 
.Cupa FIRA", Cehoslovacia — 
Iugoslavia 17—9 (4—6).

TENIS • In finala turneului 
de la Wembley : McEnroe — 
Gottfried 6—3, 6—2, 6—4 O La 
Seattle, lntr-o partidă demonstra
tivă, Connors l-a Învins pe Borg 
cu 6—4, 3—6, 7—5 • La Houston, 
In finala probei de dublu mixt : 
McNamara, Navratilova — Ste
wart, Russel 6—4, 3—6, 7—6.

tir • In ultima zl a C.M. de 
la Caracas, proba de pușcă stan
dard (300 m) a revenit norvegia
nului Harald Stenvarg cu 579 p. 
In clasamentul pe medalii selec
ționata U.R.S.S. s-a situat pe pri
mul loc cu 64 de medalii (34 de 
aur, 15 de argint și 15 de bronz.

SABRERII DIN SLOBOZIA —
LA „TROFEUL STEPHAN MANDLIK“ (Ljubljana)
La invitația C. S. Opremo din 

Ljubljana (Iugoslavia), sabrerii 
Clubului sportiv școlar din Slo
bozia, care activează în Divizia 
„A“, au luat parte la concursul 
internațional dotat cu „Trofeul 
Stephan Mandlyk" unde au fost 
prezenți aproape 100 de trăgă
tori al unor cluburi din Bulga
ria, Ungaria, Austria șl Italia.

Comportarea tinerilor sabreri 
din Slobozia poate fi apreciată

MODIFICĂRI ÎN CLASAMENTUL
’ In urma cîștigării turneului 
de pe Wembiey (Anglia), te- 
nismanuil american John McEn
roe a avansai) pe locul trei 
în clasamentul Marelui Pre
miu F.I.L.T. Pe primul Ioc 
continuă să figureze cu au
toritate compatriotul său Ji
mmy Connors, cu un o Lai de 
3 355 puncte (după 17 turnee 
jucate), urmat de campionul 

ca bună, ei reușind să ajungă 
în finalele probei la cele două 
categorii de vîrstă : 13—14 ani, 
cu Cătălin Frasin — locul 2, 
după un asalt de baraj cu 
Cristian Fița, care a ocupat lo
cul 3, Liviu Ionescu — 4 și 
Claudiu Popa — 5 ; apoi, la 
categ. 14—15 ani. Adrian Du
mitru s-a situat de asemenea 
pe locul 2, urmat de colegii săi 
de club, Șerban Radu si Nelu 
PoIIzu.

MARELUI PREMIU - F.I.I.T.
cehoslovac Ivan Lendl 2 313 p 
(12), Iar in continuare sînt 
clasați John McEnroe 2 305 p
(12) , Guillermo Vilas 2 285 p
(13) , Mats Wilander 1 730 p 
(18), Vitas Gerulaitis 1 380 p 
(15), Jose Higueras 1 216 p (15), 
Yannick Noah 1 059 p (14), Pe
ter McNamara 1 036 p (13), 
Gene Mayer 1 020 p (12).

CAMPIONATE • CUPE
ANGLIA (et. 14) : Arsenal — 

Everton 1—0, Aston Villa — 
Brighton 1—0, Ipswich — Man
chester C. 1—0, Liverpool — Co
ventry 4—0, Manchester U. — 
Tottenham 1—0, Nots — Birmin
gham 0—0, Southampton —■ Not
tingham Forest 1—0, West Brom
wich — Swansea 3—3. tn clasa
ment : Liverpool 28 p. West Ham 
șl Manchester U. cite 25 p. Wat
tord 24, Nottingham și Manches
ter C. olte 23 p etc.

UNGARIA (et. 12) : Honved - 
Tatabanya 1—1, UJpestl Dozsa — 
Diosgyfir 1—1, M.T.K. — Szom- 
bathely 1—0, Nylregyhaza — Fe- 
rencvăros 1—1, Păcs — Vasas 
1—1, Debrețin — Gydr 3—0 I, Be- 
kescsaba — Csepel 0—0. în clasa
ment : Gy6r șl Csepel cite 18 p, 
Honved 15 p, Ferencvaros 14 p, 
Vasas 13 p etc.

R.F. GERMANIA (et. 13) : Le
verkusen — Ntirnberg 1—0, Karls
ruhe — Bremen 1—2, MOnchen- 
gladbach — Stuttgart 1—4 I, Ham
burg — Herta 1—1 Bochum — 
Kaiserslautern 1—1, Frankfurt — 
Dortmund 3—1, Bielefeld — 
Schalke 3—2, Braunschweig — 
Dilsseldorf 2—1. Bayern MUnchen

— Koln 0—1 I. In clasament : 
Hamburg 20 p, Karlsruhe 19 p.

AUSTRIA (et. 13) : Admira 
Wacker — Voest Linz 1—1, Aus
tria Viena — Sturm Graz 1—0. 
Austria Salzburg — Austria Kla
genfurt 2—1, Rapid Viena — 
A.K. Graz 2—0. In clasament : 
Rapid 21 p, Austria Viena 11 p, 
Sturm Graz șl Innsbruck cite 
17 p.

PORTUGALIA (et. 9). Benfica
— Porto J—1, Espinho — Spor
ting 1—0, Varzlm — Braga 0—0, 
Boavista Porto — Portlmonense 
2—0, Setubal — Alcobaca 3—0. In 
clasament : Benfica 13 p, F.C. 
Porto 14 p, Sporting 13 p, Rio 
Ave 12 D.

SCOJIA (et. 11) : Celtic — St 
Mirren 5—0, Dundee Utd — Glas
gow Rangers 4—2, Morton — A- 
berdeen 1—1. tn clasament : Celtic 
19 p, Dundee Utd. 16 p. Aberdeen 
15 p.

R.D. GERMANA (sferturi de fi
nală ale Cupei) : Dynamo Dresda
— Suhl 3—0, Jena — Dynamo 
Berlin 4—2, Magdeburg — Vor- 
wărts 1—0, F.C. Karl Marx Stadt
— Hansa Rostock 1—1 d.p. La 
penaltyuri s-a calificat prima cu
4—3.

ALTE REZULTATE
• In preliminariile C.M. (ju

niori) zona Africii : Coasta da 
Fildeș — Camerun 3—2 ; Maroc — 
Algeria 3—1.
• în meci amical : Kuwait — 

Norvegia 1—0 (0—0).
• In turneul de juniori de la 

Monaco : Italia — Iugoslavia 1—0, 
Iugoslavia — Spania 4—2 (după 
11 metri), Franța — Scoția 1—0, 
Spania — Franța 4—3 (după 11 
metri).
• C.F. Barcelona a tavins ta 

deplasare, în cadrul unul joo 
amical, formația Paris St. Ger
main cu 4—1, prin golurile iul' 
Qulnl, Maradona, Alonso, Bstella, 
respectiv Cardtaet.
• Din echipa Spaniei, oare va 

evolua miercuri ta meciul cu Ir
landa, nu vor tace parte Aroo- 
nada, Gordillo, Camacho, Ma- 
cheda șl Santillana.
• Finala Cupei Intercontinen

tale va avea loc ta 1985 pe noul 
stadion care se va construi la 
Monte Carlo.
• In finala turneului de Juniori

de la Acapulco dotat cu „Tro
feul Joao Havelange" : U.R.S.S, 
— Argentina 3—1 (1—1). Pentru
locul 3 : Australia — Mexic 3—0 
(1-0).
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