
Virila tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU, 
in Malayezia

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adus, vineri, un 
omagiu luptătorilor eroi pentru 
cauza păcii și prieteniei, depu- 
nînd o coroană de flori la Mo
numentul național din Kuala 
Lumpur, înălțat în memoria a- 
cestora de către poporul ma
layezian.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu au avut, 
vineri, la reședința guvernului, 
convorbiri oficiale cu primul 
ministru al Malayeziel, Datuk 
Sri dr. Mahathir Mohamad.

Manifested gratitudinea, bucu
ria de a se intîlni cu președin
tele Nicolae Ceaușescu, premie
rul malayezian a exprimat sa
tisfacția pentru activitatea des
fășurată de România, de șeful 
statului nostru pe plan interna
țional, în direcția soluționării 
problemelor cu care se con
fruntă, în prezent, omenirea.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a exprimat 
satisfacția pentru această vi
zită în Malayezia care, deși 
scurtă, se va încheia cu re- 
zultate foarte bune în interesul 
progresului celor două popoare, 
a! păcii $i Înțelegeri? interna
ționale-

★
Convorbirile au continuat, a- 

poi, într-un cadru lărgit — cu 
participarea unor miniștri ma- 
layezieni, precum și a unor 
persoane oficiale române — și 
au avut ca obiect examinarea 
stadiului actual al relațiilor bi
laterale, modul în cașe se dez
voltă raporturile româno-mala- 
yeziene, îndeosebi în sfera 
■chimburilor economice.
<- ★

In încheierea convorbirilor, in 
prezența președintelui Republi
cii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, pre
cum si a primului ministru al 
guvernului malayezian, Datuk 
Sri Dr. Mahathir Mohamad, a 
altor persoane oficiale române 
și malayeziene. Ion M. Nicolae, 
viccprim-ministru al guvernu
lui, și Tan Sri Ghazali Shafie, 
ministrul afacerilor externe 
malayezian, au semnat Acordul 
de cooperare în domeniul trans
porturilor aeriene, Acordul pri
vind evitarea dublei impuneri 

și Acordul pentru garantarea 
reciprocă a investițiilor.

★
După Încheierea convorbirilor 

oriciale, președintele Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați de 
premierul malayezian să vizi
teze capitala țării.

In timpul vizitării orașului 
Kuala Lumpur, locuitorii, care 
au manifestat un larg interes 
pentru prezența înalților soli 
români, au făcut pretutindeni 
o caldă manifestare de simpa
tie si stimă solilor poporului 
român.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au retntilnli, vineri 
după-amiază, cu suveranul Ma- 
layeziei Maiestatea Sa Sultan 
Haji Ahmad Shah Ibni Al- 
Marhum Sultan Abu Bakar, și 
regina Maiestatea Sa Tuanku 
Hajjah Afzan Bintî Tengku 
Muhammad, care au făcut o 
vizită protocolară înalților 
oaspeți români.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care a reliefat sa
tisfacția deosebită pentru re
zultatele vizitei, ale convorbi
rilor oficiale româno-malaye- 
ziene, pentru faptul că acestea 
își găsesc expresia in Declara
ția comună a celor două țări.

Suveranul Malayeziel a a- 
dresat mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru inte
resul manifestai pentru promo
varea raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre România 
și Malayezia, dintre cele două 
popoare, si pentru vizita efec
tuată in tara sa sl în Kuala 
Lumpur.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
adresat suveranului sl reginei 
Malayeziei invitația de a efec
tua o vizită oficială in Româ
nia, invitație care a fost accep
tată cu deosebită plăcere.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă deosebit de 
cordială.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au participat vineri 
la un dineu oferit in onoarea 
lor de primul ministru al Ma
layeziei, Datuk Sri Dr. Ma
hathir Mohamad și soția sa 
Dr. Hasman Binti.
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în întâmpinarea Conferinței Naționale a partidului

PRIN GRIJA PĂRINTEASCĂ A PARTIDULUI,
SPORTUL-ACTIVITATE DE INTERES NAȚIONAL
Se apropie Conferința Națională a partidului, 

marele forum al comuniștilor români, sărbăto
resc eveniment politic de excepțională însem
nătate in viața țării, a întregului popor. H In- 
tîmpinăm cu dragoste nețărmurită și fierbinte 
recunoștință pentru minunatele împliniri socia
liste înfăptuite, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, în toate domeniile de activitate. Este 
o realitate faptul că, în context, odată cu im
petuoasa dezvoltare generală a țării, prin grija 
părintească și înalta prețuire arătate de partid, 
a cunoscut un progres necontenit șl mîgcarea 
sportivă, care cuprinde astăzi milioane de ti
neri, mase tot mai largi de oameni ai muncii 
de pe întreg cuprinsul patriei.

Scriem aceste rînduri cu mîndria că de mai 
multă vreme SPORTUL A DEVENIT CU ADE
VĂRAT UN BUN AL MASELOR, că educația 
fizică și sportul sint considerate activități de 
interes national, cărora partidul le-a conferit 
importante valențe social-educative, un rol și 
sarcini de mare responsabilitate în măreața 
operă de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul scumpei noastre 
patrii.

Trăim, tot mai adesea, alături de „tricolori" 
clipele marilor triumfuri sportive românești, a- 
cele clipe de copleșitoare emoție, bucurie și 
mîndrie în care-i vedem ureînd podiumul de 
onoare și primind medalii strălucitoare la cele 
mai mari competiții internaționale — Jocurile 
Olimpice, campionatele mondiale și europene.

Trăim, aproape cotidian, 
mesajul tonifiant, încăr
cat de semnificații, pe 
care-I transmit, cu în
tregul lor entuziasm, su
tele de mii de tineri șl 
tinere care împlinesc, In 
săli și pe stadioane, a- 
lesele virtuți ale „Da- 
ciadei", cea mai mare 
competiție sportivă na
țională, generoasă și mo
bilizatoare inițiativă a 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului 
nostru. De fiecare dată 
înțelegem mai bine, mai 
profund că partidului, 
grijii părintești pe care
o poartă tineretului sportiv al țării, mișcarea 
sportivă îi datorează toate succesele sale, vi
goarea și avîntul, dezvoltarea impetuoasă șl 
afirmarea multilaterală în arena internațională.

în concepția partidului nostru, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, ampla operă 
de construcție socialistă reclamă imperios nece-
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Azi și mîine 1» Arad :ACȚIUNI Sl COMPETIȚII OMAGIALE 
1 • »

în cinstea Conferinței Naționale a Partidului Comunist Ro
mân, eveniment de mare însemnătate în viața partidului și a 
țării, în aceste zile au loc numeroase manifestări, acțiuni și com
petiții, reunind mii și mii de participant!, tineri și oameni ai 
muncii de la orașe și sate.

Bin agenda acestui sfîrșit de săptămînă reținem :
La Alexandria și Pitești se 

vor disputa simbătâ și dumi
nică două finale pe țară ale 
„Daciadei" — Campionatul na
țional sătesc de trintă și „Cu
pa CENTROCOOP" la tenis 
de masă.

în zona străzii maior Cora- 
vu, la stadionul „23 August" 
din Capitală, se va desfășura 
o suită de crosuri intitulate 
sugestiv „Aleargă pentru să
nătatea ia", pe diferite grupe 
de virste și distanțe, la care 
vor lua startul mii de parti- 
cipanți. Organizatorii — Con
siliul pentru Educație Fizi

că și Sport, Comitetul U.T.C., 
Consiliul pionierilor și Ins
pectoratul școlar din Sectorul 
2 — au asigurat cele mai bu
ne condiții de desfășurare a 
acestei acțiuni omagiale, care 
mai cuprinde întreceri de ci
clism și patinaj pe rotile.

Simbătă și duminică, de la 
ora 8,30, va avea loc la Insti
tutul de Educație Fizică și 
Sport Sesiunea de comunicări 
științifice organizată în cins
tea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român și 
a celei de a 35-a aniversări a 
RepuMicii.

TRIUNGHIULAR 
INTERNAȚIONAL 
DE GIMNASTICA

Astăzi și mîine, în Sala spor
turilor din Arad, va avea loc 
un interesant concurs interna
țional de gimnastică. Este vor
ba de meciul triunghiular care 
reunește reprezentativele de 
juniori și junioare ale Româ
niei, Uniunii Sovietice și Un
gariei, echipe care grupează pe 
unii dintre cei mai buni tineri 
gimnaști din țările respective. 
Se va concura numai cu exer
ciții liber alese.

Finalele concursului

republican de judo

pe categorii

MIHALACHE TOMA 
ÎNVINS PRIN IPPON!

BRAȘOV, 26 (prin telefon). 
Deși găzduite într-o sală im
proprie pentru o competiție 
de asemenea amploare, finale
le concursului republican de 
judo pe categorii de greutate 
ale seniorilor au Început vi
neri cu meciuri frumoase, de
osebit de disputate, de un ri
dicat nivel tehnic și cu multe 
rezultate surprinzătoare.

Niciodată n-am văzut la noi 
asemenea întreceri și, poate, 
tocmai de aid regretul că nu 
s-au bucurat de atenția cuve
nită din partea organizatorilor.

în prima zi au concurat 
sportivii de la categoriile mari, 
urmind ca simbătă și duminică 
să-șl încerce șansele competi
torii de la celelalte categorii. 
Mal întîi au Intrat pe tatami 
semigreii și greii.

Dinamovlștii brașoveni Con
stantin Gotcă și Valentin Oiței 
și-au disputat întîietatea la 
semigrea, dar duelul lor a 
fost „cuminte" și s-a încheiat 
in min. 2, cu victoria prin 
ippon a primului. Tot prin ip-

Costin CHIRIAC
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Se încheie cea de a XXI a cdi(ic a „Trofeului Carpafi" Iu handbal masculin

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNTÎLNESTE 
REPREZENTATIVE ALE POLONIEI Sl 

1

PUTERNICELE

CLASAMENT

1. ROMANIA
2. U.R.S.S.
3. Polonia
4. R. D. Oarmanâ
3. Ungaria
6. România „B*

3 3 0 0 M-60 <s
3 110 84-69 5
3 2 0 1 94-71 4
3 1 0 2 68-75 2
3 0 12 74-84 1
3 0 0 3 59-85 0

PROGRAMUL DE AZI...
Ora 15,10: România 
Ora 
Ora

Oro 
Ora
Ora

„B“ - Ungaria 
16,45: România — Polonia 
13,15: U.R.S.S. - R.D.G.

...Șl DE MIINE
15 : România „B* — Polonia 
16,30 : România - U.R.S.S.
18 : R.D.G. — Polonia

săvirșesc spectacolul sportiv 
La deplina reușită de pînă 
acum contribuie hctărîtor și 
gazdele. Nu este ușor, desigur, 
să organizezi o manifestație 
sportivă de asemenea anver
gură și de aceea eforturile or
ganelor locale, ale Comisiei 
județene de handbal, avindu-1 
în frunte pe cunoscutul arbi
tru internațional prof. Cons-

BOXERII DE LA METALUL
BUCUREȘTI

AU EVOLUAT LA GERA
Metalul

BUZĂU, 26 (prin telefon). 
După trei runde, participanții 
la cea da a XXI-a ediție a 
„Trofeului Carpați" la hand
bat masculin au avut vineri zi 
de pauză, binevenită după o 
suită de întitnlrl dificile și 
înaintea ultimelor două reuni
uni, care programează der- 
by-uri de mare interes.

Spectatorii buzoienl, cei care 
au reușit „performanța" de 
a-și asigura bilete (tribune
le Sălii sporturilor devenind 
neîncăpătoare pentru marele 
număr al celor dornici să a- 
siste ia reuniunile „Trofeului 
Carpați") s-au convins, ca șl 
specialiștii din numeroase țări, 
prezențl la Buzău, că tradițio
nala noastră competiție este 
intr-adevăr „numărul 1 în lu
me" tn acest sezon. Nu numai 
„cărțile de vizită" ale forma
țiilor participante indică a- 
ceastă prioritate, ci și evolu
țiile ior, marcate evident de 
o ardoare ca în întrecerile

oficiale. Victoria sau chiar nu
mai „egalul" se cuceresc cu 
prețul unor eforturi care de-

Hristocho NAUM

(Continuare In pag a

Pugilișlii de la 
București s-au intors din R.D. 
Germană, unde au 
două intîlniri amicale cu e- 
chipa Wismut Gera. în prima 
confruntare, elevii antrenori
lor Eugen Dinu și Constantin 
Anton au obținut victoria cu 
14—8. Punctele metalurgiștilor 
bticureșteni au fost realizate 
de: Crăciun (semimuscă),
Șciiiopu (muscă), Boidache 
(cocoș), Dinu (oenumijlocte), 
Clobauu (mijlocie mină). Popa 
(mijlocie) și Pascal (semigrea).

In cea de a doua gală, gaz
dele și-au luat revanșa, clș- 
tigind cu 12—8.

Pe arena Voința din Capitală

susținut

PARTICIPARE DE ELITA LA „TROFEUL CADPAȚI“ LA POPICE
• Actuali

probele
și foști campioni 
individuale • 0

mondiali
reușita

la start • Azi,
avanpremiera

a 16-a ediție. 
Carpați" la popice

Ajuns la
„Trofeul
va reuni astăzi șl mîine, pe 
arena Voința din Capitală, pe 
cei mai
Austria, 
slovacia, 
slavia, 
România.

buni sportivi din
Bulgaria. Ceho- 

R.D. Germană, lugo- 
Polonia, Ungaria și

edițiile anterioare.Ca și la 
printre oaspeți se află o se
rie de nume prestigioase, în 
frunte cu Biserka Perman 
(Iugoslavia) — actuala cam
pioană a lumii, Zsuzsa Kris- 
tyan (Ungaria) — fostă mul
tiplă campioană mondială. 
Daniela Zdarkova din echipa

Cehoslovaciei, vicecampioană 
mondială, Makkai Mikloș (Un
garia) — fost campion mon
dial la dublu tn 1980, Zdravko 
Boljat (Iugoslavia). Hans 
Wostehof (R.D. Germană) și 
alțl popicari consacrațl. Prin
cipalii parteneri de întrecere 
ai acestora vor fl Ana Petres
cu, Margareta Cătlneanu, Sll-

Troion IOANITESCU

(Continuare in pag. 2-3)



CKiinii campioni de scrimă la „Juniori mari *: Miine, etapa a 12 a In Divii

@ Pe Furnica, „furnicile” nu ostenesc ® Nici un 
sportiv pe patinoarul brașovean I @ Sănierii, la 
primele teste @ Cunoașteți pîrtiile de pe Semenic ?

BOB - SANIE -------------------------------------
SINAIA, 26 (prin telefon). Nici vorbă de zăpadă la Sinaia. O 

palmă, numai in zare, in Șaua Caraimanului. Cerul e limpede, 
ziua e de toamnă tîrzie, dar veselă. „Anul trecut era zăpadă 
în masiv de la început de noiembrie" — zice Marius Nicolici, 
contabil-șef al C.S.O. Sinaia, adăugind că „nu crede să cadă 
prea curînd neaua". Urcăm spre Cota 1400, nu înainte de a schimba 
două cuvinte cu omul care a adus prima medalie de la Olim
piada albă, antrenorul de azi Ion Panțuru. Acolo sus, pe ver
santul nordic al Muntelui Furnica, pe vechiul drum spre „Cotă", 
a început, in septembrie, amenajarea unei pîrtil de sanie. Vira
jele slnt din lemn, iar liniile drepte vor fi amenajate numai din 
zăpadă. Pirtia se încadrează In parametrii federației internațio
nale avlnd (deocamdată 1) 855 m lungime, 16 viraje (doar cel 
cu numărul 4 nu este gata) “și o diferență de nivel de 87 m. Un 
grup de lucrători ai E.G.C.L. Sinaia (care ajută de mai bine 
de 20 de ani activitatea in sporturile iernii), președintele C.S.O. 
Sinaia, Paul Popa, și antrenorul Ion Galescu acționează pentru 
ca pirtia s<i fie cit mai curtnd gata.

Coborlm spre pirtia de bob, unde fosta „pereche" a lui Pan
țuru, Nlcolae Neagoe, acum șef de bază la A.B.S. Prahova, ne 
arată noua plrtie de start, betonată, din dreptul „Mesei lui Tra
ian", unde iotul național tocmai a terminat antrenamentul, acum 
lucrlnd un echipaj al A.S.A. Brașov. Vedem, totodată, pirtia 
mare, care a fost scllvlsită cu beton, in vară, pe toată lungimea, 
pentru a se putea face cobortri de antrenament pe role, la sanie 
și la bob.

Deocamdată pirtia este liberă 
Intre el. unul nou-nouț, cu o 
migală de lucrătorii atelierului 
lotului, boberil Ludovic Pap 
RAEȚCHI).

© După un stagiu de pre
gătire la Sinaia, lotul sănie- 
rilor vizați să ia parte la 
Jocurile Olimpice de la Sa
rajevo a plecat în R.D, Ger
mană, la Oberhof, unde par
ticipă, azi și mîine, la primul 
concurs din seria celor ' 
duse în „Turneul celor 
plrtii" (următoarele se 
desfășura în Austria, la 
și în R.F. Germania, la 
nigssee). Competiția de

„bolizii" odihnindu-se in remiză ; 
formă mai modernă, lucrat cu 
A.B.S. și finisat de componența 
șl Constantin Obreja. (Geo

o prl- 
la Ko-

PATINAJ

in-
3 

vor 
Igls 
Kâ- 

la

Oberhof prilejuiește și 
mă selecție, la Igls și 
nigssee urmind să concureze 
doar o parte dintre cei care 
au participat la întrecerea 
din R.D. Germană, unde au 
făcut deplasarea : Carmen 
Popovici, surorile Livia și 
Rita Gheorghlță, Gabriela 
Haja, Ion Apostol, Virgil 
Comșa, Constantin Răducanu 
și Laurențiu Bălănoiu ; an
trenor : Valentin Paiuc.

BRAȘOV, 26 (prin telefon). Chiar sub Timpa, aproape de cen
trul orașului, s-a înălțat la începutul acestui an un complex de 
agrement al U.J.C.M., o adevărată perlă sportivă, tn cadrul a- 
cestul complex se află și un modern patinoar artificial, realizat 
pe baza unor soluții tehnice ingenioase, dotat cu toate cele 
necesare unei activități bogate, atlt tn ceea ce-i privește pe 
sportivii de performanță, cit și pe cel care doresc să se inițieze 
in tainele patinajului.

La acest modern patinoar am fost prezenți vineri, pentru a 
urmări pregătirile performerilor tn preajma noului sezon com- 
petițional. Din păcate, împreună cu sîrguincioșil gospodari ai 
complexului, am așteptat IN ZADAR ivirea sportivilor ! După 
cum ne spunea, insă. Gheorghe Pop, coordonatorul complexului, 
acest fenomen nu este izolat: „Patinoarul este pustiu aproape toată 
săptămina ! Doar sîmbăta și duminica cei doi instructori anga
jați pentru Inițiere sînt și el ceva mai solicitați. în rest..." Și, 
atunci, să ne mai mirăm că performanțele patinatorilor brașo
veni nu... alunecă cum trebuie spre rezultatele dorite ?

Ce au de spus, deci, diriguitorii sportului brașovean 1 Dar an
trenorii, primii interesați în creșterea performanțelor ? (Costin
CHIRI AC).

VĂ INVITĂM LĂ...
...SEMENIC, stațiune situa

tă la 25 km de Reșița și la 
circa 70 km de Caransebeș, 
cu punct de plecare din co
muna Văliug, de unde șo
seaua urcă in serpentine pe 
versantul de vest al Masivu
lui Semenic, trece pe lingă 
Pasul Prislop; de aici, după 
10 km, se ajunge în stațiu
nea Semenic (1 400 m altitu
dine). Posibilități de cazare : 
hotelurile Nedeia, Semenic, 
Gozna, 12 vile, cabană cu

restaurant. Pe Semenic se 
ailă pîrtii de schi cu grade 
diferite de dificultate, pîrtie 

de săniuș ; mijloace mecani
ce de urcat : telescaun, tele- 
schi șl baby-schillft. Stațiu
nea este indicată pentru or
ganizarea concursurilor de 
schi (aici se desfășoară anual 
tradiționalul „Concurs al ve
teranilor"). pentru schi de a- 
grement și drumeție. Trasee 
turistice marcate : spre Baia 
Vulturilor, Piatra Nedeii, sta
țiunile Crlvaia șl Trei Ape, 
peșterile Comarnic și Popo- 
văț, Cheile Carașului.

P. DECEI (C. S. Satu Mare) LA SPADĂ
Șl W. SULTAN (Tractorul Brașov) LA SABIE

Azi și mîine, probele pe echipe
Vineri dimineață a Lost- rîn- 

dul spadasinilor junioti mari 
(pînă la 19 ani) să-și stabileas
că „trăgătorul nr. 1‘‘ in cam
pionatul național al acestui an. 
Acesta a fost Paul Decei, de 
la C S. Satu Mare care l-a 
întrecut, în asaltul final, pe 
colegul său de club Andrei 
Sebok, cu 10-6. Un asalt fără 
virtuți deosebite, în care dis
ciplina în gîndire a campionu
lui a prevalat. Oricum, elevul 
antrenorilor Ludovic Vigula și 
Gh. Kando trebuie felicitat 
pentru stăruința cu care a a- 
bordat competiția încă din 
preliminariile probei. Pentru 
locurile 3—4, Sorin Saitoc 
(C.T.A.S.) a dispus de Daniel 
Țurcanu (Tractorul Brașov) cu 
10—4, intr-un asalt fără isto
ric. Clasamentul turneului fi
nal in continuare: 5. A. File 
(C.S. Satu Mare). 6. FI. Radu 
(C.T.A.S.), 7. N. Mihăilescu 
(C.S.Șc. Olimpia Craiova), 8. 
R. Mifrăchioiu (același club). 
O absență nedorită, Adrian 
Caicișcă (Frogresul București), 
necalificat, in finală...

Cea mai interesantă probă a 
„juniorilor mari" a fost cea de 
sabie, desfășurată vineri clu- 
pă-airaiză. Ea a revenit lui 
Walter Sultan (Traetoiul Bra

șov), victorios cu 10—3 în fața 
lui Gh. Leca (C.S.S. 1 Bucu
rești). Campionul a demon
strat (Jiu nou) că rămîne 
unul din așii generației sale. 
Pregătit excelent de ing. Mi
hai Ticușan și prof. L. Eoho- 
ny, Sultan (descoperirea antre
norului de., floretă fete, ing. 
Șerban Vlad) a beneficiat și de 
avantajul de a fi găsit Ia 
conducerea liceului ind. 7 (di
rector ing. V. Costea) o largă 
înțelegere privind necesitatea 
de a nu slăbi în nici o zi ca
dența antrenamentelor. Și roa
dele, iată, s-au văzut! Locul 
3 l-a ocupat Gabriel Anghel 
(Tractorul Brașov), învingător 
cu 10—6 în fața lui Attila Ho- 
rotan (C.S. Satu Mare). în am
bele cazuri (ca dealtfel în 
întregul turneu) am consemnat 
multe asalturi de un bun n'vel 
tehnic. Clasamentul în continu
are : 5. G. Jager (C.S. S. Mare).
6. M. Florea (C.S.Ș. Slobozia),
7. B. Tepșan (C.S.Ș. 1 Bucu
rești), 8. Att. Porcza (Tractorul 
Brașov).

Azi și mîine, probele pe e- 
chipe. în ordine: floretă băieți 
și fete (sîmbătă), spadă și 
sabie (duminică), tot la „Flo- 
reasca II“.

Tiberiu STAMA

Campionatul național de baschet feminin

OLIMPIA BUCUREȘTI A REALIZAT 
A DOUA VICTORIE IA UN PUNCT!

TIMIȘOARA, 26 (prin tele
fon). Campionatul național de 
baschet feminin a continuat 
prin meciurile zilei a doua a 
celui de al cincilea turneu al 
competiției. Rezultate :

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— VOINȚA BUCUREȘTI 69— 
75 (31—35). Echipele s-au stră
duit să facă un joc bun și au 
reușit. Voința a condus în 
majoritatea timpului, compo
nentele ei preferind acțiunile 
tactice prelungite, majoritatea 
finalizate de sub cos. Politeh
nica a acuzat oboseala din jo
cul precedent, cu Universitatea 
Cluj-Napoca. Au marcat : Chva- 
tal 15, Tocală 13, Bărăgan 10, 
Kereszieși 10, Pîrșu 8, Zidaru 7, 
Netolițchi 6, pentru Politehni
ca, respectiv Borș 22, Popescu 
20, Grecu 10, Slavei 9, Heghe- 
duș 8, Strugaru 4, Filip 2. Au 
arbitrat V. Ilin (Timișoara) și 
O. Vestimian (București).

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
C-.S.U. PLOIEȘTI 69-68 (37—
40). A doua victorie a Olim
piei la un punct, după cea din

fața Voinței București !! Plo- 
ieștencele reușesc să conducă 
în prima repriză, dar bucu- 
reștencele refac și iau un a- 
vans decisiv de 10 puncte (69— 
59). Au marcat Froiter 21, Bra- 
du 12, Trică 12, Bîră 11, Ciu- 
băncan 7, Cristea 6, pentru O- 
limpia, respectiv Grigoraș 21, 
Lambrino 15, Oprescu 12, Ciu- 
botaru 9, Iasuti 6, Ciocan 4, 
Stan 1. Au arbitrat A. Atana- 
sescu (București) și G. Dutka 
(Oradea).

COMERȚUL TlRGU MUREȘ 
— PROGRESUL BUCUREȘTI 
53—64 (24—37)

I.E.F.S. BUCUREȘTI - VO
INȚA BRAȘOV 81—51 (42—31)

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — CRIȘUL ORADEA 65— 
43 (34—24).

UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — RAPID BUCU
REȘTI 88—38 (46—26).

Ultimele două etape, sîmbă
tă și duminică.

Constantin CREȚU-coresp.

IN INTIMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI FINALELE CONCURSULUI
(Urmare din pag. 1)

sitatea ca toți cetățenii patriei să aibă un ni
vel ridicat de pregătire profesională și politică, 
o înaltă conștiință revoluționară, calități morale 
superioare și, totodată, o bună dezvoltare și pre
gătire fizică, condiție esențială a împlinirii mul
tilaterale a personalității și deplinei integrări 
în viața socială. înțelegem, așadar, că cerințele 
dezvoltării actuale și de perspectivă a societă
ții noastre socialiste fac tN MOD OBIECTIV 
necesară creșterea rolului culturii fizice și spor
tului în procesul educației, și formării omului 
nou, în menținerea și întărirea sănătății și vita
lității națiunii noastre, în asigurarea condițiilor 
ca tineretul patriei să crească viguros și puter
nic. lată de ce, prin importante documente de 
partid, se cere C.N.E.F.S., celorlalți factori cu 
atribuții în acest domeniu, să depună eforturi 
pentru desfășurarea unei puternice mișcări de 
masă, care să antreneze întregul tineret — înce- 
pînd cu copiii, cu pionierii și elevii, cu stu
denții, cu tineretul din între
prinderi și instituții, de la 
orașe și sate — la practicarea 
organizată și sistematică a e- 
xercițiilor fizice, sportului și 
turismului.

Sportul reprezintă, in același 
timp, o parte componentă a 
procesului de educare comu
nistă a tinerelului, a maselor 
largi de oameni ai muncii. 
Se impune, de aceea, organi
zarea unei intense activități 
sportive de masă cu un bogat 
conținut instructiv și educativ, 
prin care să crească aportul 
mișcării sportive la cultivarea 
în rîndul tineretului a înalte
lor calități morale ale omului 
nou al societății noastre socia
liste. Este de la sine înțeles

că pentru a îndeplini, la nivelul cerințelor, a- 
ceste importante sarcini încredințate de partid, 
organele și organizațiile sportive au datoria să 
acționeze cu multă fermitate pentru întronarea 
în cadrul loturilor reprezentative, în secțiile de 
performanță din cluburi și asociații a unui cli
mat de muncă asiduă, de exigență și respon
sabilitate, de ordine și disciplină, pentru ca în 
primul rînd sportivii fruntași să devină exemple 
de urmat prin întreaga lor comportare pe sta
dioane, în unitățile de producție și învățătură, 
în familie și societate.

Cu această profundă înțelegere a sarcinilor de 
onoare care i-au fost încredințate, activul miș
cării sportive, în frunte cu comuniștii, întîmpi- 
nă Conferința Națională a partidului puternic 
angajat în obținerea unor noi și importante 
succese, pe măsura încrederii acordate, aceea de 
a contribui la pregătirea, educarea și formarea 
multilaterală a tinerei generații, a maselor largi 
de oameni ai muncii, la descoperirea celor mai 
talentate elemente dotate pentru sportul de 
mare performanță, care să reprezinte cu cinste 
și demnitate, cu succese de prestigiu sportul 
românesc în arena internațională.

„TROFEUL CARPAȚI"
(Urmare din pag. 1)

via Berinde, Elena Andreescu, 
Iosif Tismănar, Iuliu Bice, 
Ilie IIosu, Alexandru Căti- 
neanu și ceilalți popicari ro
mâni medaliați la ultimele 
campionate mondiale. Această 
participare de elită ne îndrep
tățește să sperăm că vom ur
mări întreceri extrem de e- 
chilibrate și de o înaltă fac
tură tehnică. Iată programul : 
astăzi, de la ora 9 și 14 —
probele individuale ; mîine, de

LA POPICE
la ora 9 — proba de dublu 
mixt.

în avanpremiera „Trofeului 
Carpați", vineri după-amiază 
s-a desfășurat, pe aceeași are
nă, concursul memorial „Cupa 
Gheorghe Bălan", cu participa
rea unor membri ai loturilor 
de seniori și juniori. După 
primele schimburi, in clasa
mente conduceau Marilena Bur- 
eca cu 424 p d și Constantin 
Băncscu — 881 p d (ambii de la 
Voința București), rezultate de 
valoare internațională.

(Urmare din pag. 1)

ppn a luat sfîrșit și finala la 
grea : M. Cioc (Dinamo Bra
șov) l-a surprins pe Gh. Dum
bravă (C.S.M. Borzești) cu un 
atac în primele secunde, luînd 
un avantaj de 5 p. (yuko). 
Replica lui Dumbravă n-a în- 
tîrziat, însă în min. 3 el a fost 
„fixat" de Cioc și n-a mai 
putut evita ipponul.

Confruntările de la mijlocie, 
care au urmat, s-au încheiat 
cu cea mai mare surpriză : 
Mihalache Toma (Dinamo 
București), cîștigător merituos 
al recentei „Dinamoviade" de 
la Ulan Bator, a fost învins in 
finală prin ippon (min. 7) de 
Eugen Lăcătușu (A.S.A. Tg. 
Mureș). Pînă în acel moment, 
Toma conducea cu 3 p, și era 
aproape sigur de victorie dar, 
cu un atac fulgerător, Lăcătușu 
i-a spulberat speranțele...

Iată primii clasați : cat.
MIJLOCIE : 1. Eugen Lăcă
tușu (A.S.A. Tg. Mureș), 2. 
M. Toma (Dinamo București),

• Festivitatea de pre
miere a cîștigătorilor 
campionatelor de viteză 
pe circuit, îndemînare 
și raliuri ale municipiu
lui București 1982 va a- 
vea loc luni 29 noiem
brie a.c. —ora 18, la 
sediul Filialei A.C.R. 
București din șos. Colen- 
tina 1.

R.C. GRIVIȚA ROȘIE-
Turul campionatului Diviziei 

„A" la rugby este pe sfîrșlte : e- 
tapa a 12-a are loc miine, iar a 
13-a la finele săptămînli viitoare. 
Dintre partidele de miine se des
prinde mai întîi aceea din Parcul 
copilului, dintre B. C. Grivița Ro
șie și Dinamo, un derby măcar 
prin prisma... tradiției. Desigur, 
o echipă campioană — chiar lip
sită de aportul unul mare jucă
tor, ca Enciu Stoica, în continua-

DINAMI
re sufei 
favorită, 
vițenil 
xemplar 
puternic 
mâții fr: 
Două ei 
Constant 
partea I 
că rol < 
$1 de... 
nunțîndt 
Bîrlad.

PROGRAMUL Șl ARBITRII PAI

București : R. C. GRIVIȚA ROȘIE — DINA 
stadion Parcul copilului, ora 10,30 ; 1

Arad : GLORIA P.T.T. — R. C.
stadion Gloria, ora 11,30 ; Șt. Răd 

Cluj-Napoca : POLI. 16 FEBRUARIE — POLE 
stadion V. Babeș, ora 10 ; P. Ion 

Timișoara : UNIVERSITATEA — RĂPII
stadion 1 Mal II, ora 9,30 ; C. Stane 

Petroșani : ȘTIINȚA — C.S.M.
stadion Știința, ora 10 ; FI. Tudoi

Constanța : FARUL — ȘTIIN
stadion Farul, ora 10 ; șt. Crăciui

Birlad : RULMENTUL — STEA1
stadion Rulmentul, ora 9,30 ; C. Crlsl

Începe returul In divizia „a- i
@ La masculin, etape

Aflată la jumătatea campiona
tului Diviziei „A“ feminine, acti
vitatea voleibalistelor continuă 
mîine cu prima etapă a returu
lui. Este o situație nouă, în care 
pauza competițională între cele 
două părți distincte ale campio
natului va fi luată abia după 
disputarea etapei a V-a a returu
lui. Întâlnirile cele mai echili
brate par a fi Penicilina — Fla
căra roșie (gazdele aflate într-o 
precară situație în clasament) șl 
C.S.U. Oțelul — Dinamo, studen
tele manifestîncJ revenire de for
mă. Meciul Rapid — Farul se a- 
mînă din cauza îmbolnăvirii mul
tor jucătoare rapidiste. Iată eta
pa completă : Constanța : CHIM- 
PEX — C.S.M. LIBERTATEA SI
BIU ; Bacău : ȘTIINȚA — „U“
CLUJ-NAPOCA ; București : CAL
CULATORUL — MARATEX BAIA 
MARE (sala Olimpia, ora 10) ; 
Galați : C.S.U. OȚELUL — DI
NAMO ; Iași : PENICILINA — 
FLACARA ROȘIE.

întrecerea masculină progra
mează etapa a Vl-a, completă. 
Mai echilibrate se anunță parti

dele de It
Suceava, 
etapei est 
TRACTOR 
BAIA MĂ 
VERSITAT
București : 
KM. V1LC1 
11,80) și r 
ȚELUL G.< 
ora 10) ; 1 
— calcu; 
C.S.M. - 
SILVANIEI 
diară de n 
masculin s

1. Dinamo
2. Steaua-
3. Caicjiat
4. C.S.U. (
5. Silvania
6. Univ. C
7. Explorăi
8. Tractoru
9. Carpați

10. C.S.M. 5
11. C.S.U. C
12. Motorul

ULTIMA ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL
IA TENIS

Campionatul Diviziei „A" la 
tenis de masă se află în fața ul
timei etape. După meciurile de 
astăzi și mîine vor fi cunoscute 
noile campioane și formațiile ca
re vor retrograda. De fapt, si
tuația este incertă doar In ceea 
ce privește primul loc în clasa
mentul masculin șl cea de a pa
tra retrogradată ia feminin, de
oarece, în rest, apele s-au llmpe-

«[PUBLICAN DE JUDO
3. G. Sapta (I.E.F.S. — C.S.Ș. 
1 Buc.) și I. Pali (Construc
torul M. Ciuc) ; SEMIGREA : 
1. Constantin Gotcă (Dinamo 
Brașov), 2. V. Oiței (Dinamo 
Brașov), 3. C. Năftică (Poli
tehnica Iași) și V. Anton (Ni- 
tramonia Făgăraș) ; GREA : 
1. Mihai Cioc (Dinamo Bra
șov), 2. Gh. Dumbravă (C.S.M. 
Borzești), 3. S. Geană (Car
pați Mirșa) și D. Udvari (Con
structorul Miercurea Ciuc).
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Baia Mare, 
București — 
C.S. Arad I 
tac Bucureșt 
rești (gr. II 
Tractorul Br; 
nă București 
Buzău — Met 
eodava Buci 
Secuiesc, ST! 
Constructorul

In reuniunea de mîine-toate vedi
In alergarea principală a reuni

unii de mîine se vor întîlnl Per- 
jar și Hogar, cu ultima revelație, 
Solară, intr-un handicap bine al
cătuit pe distanța de 2200 m.-Cre
dem că va ieși vetorios cel care 
va ataca ultimul. Programul zilei 
cuprinde 10 alergări echilibrate și 
are o miză importantă de pornire 
la pariul austriac, 24.439 lei.

în reuniunea de joi după-amia
ză, formația G. Tănase a obținut 
victoria în cele două curse im
portante ale zilei, prin Jurista, 
cu care antrenorul el a demons
trat modul cum se concepe și se 
realizează o alergare pe 2100 m, 
și cu Efect, care insă a benefi
ciat de modul insuficient de han- 
dlcapare lață de valoarea lui, 
Am asistat și la victorii foarte 
muncite, ca aceea a Soliei, care 
In lupta finală a beneficiat de ga
lopul dat de micuțul dar inimosul 
Hipollț. Hematita și-a pierdui 
pe drum adversarii. în privința 
lui Osvald, de această dată antre
norul a arătat cum se susține în 
lupta finală un cal cind merge la 
eîștig. Un alt cal, Gogol, și-a 
devansat detașat adversarii, ară- 
tînd mari rezerve. Am lăsat spe
cial la urmă victoria Răsurei, spre

HI
a remarca din 
cest vitregit <
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LOTUL REPREZENTATIV IN BELGIA

LIA MARE

I

Plecat ieri dimineață 
de pe aeroportul in
ternațional București Olo- 
peni, lotul reprezentativ de 
fotbal al țării noastre a a- 
juns aseară în localitatea bel
giană Mol, situată la 100 km 
de Bruxelles. După cursa ae
riană București — Praga — 
Amsterdam, a urmat drumul 
cu autocarul pînă în această 
localitate din sudul Belgiei, 
unde tricolorii se vor pregăti 
în vederea importantei întîl- 
niri de la Florența, cu Italia, 
peste o săptămînă. Vremea 
este frumoasă. Antrenorii 
Mircea Lucescu și Mircea Ra
dulescu au la dispoziție ur
mătorul efectiv de jucători : 
Moraru și Lung — portari ; 
Rednic, Ștefănescu, Iorgules- 
cu, Andone, LJngureanu și 
Munteanu II — fundași ; Ți-

clcanu, Donose, Augustin, 
Boloni, Klein, Custov și Bă
lăci — mijlocași ; Geolgău, 
Cămătaru, Radu II și Gabor 
’— atacanți.

Astăzi, „tricolorii" vor ur
mări, în nocturnă, unul din
tre derby-urile campionatului 
belgian, Waterschei — An- 
derlecht, în orașul Gent, a- 
colo unde, marți seară, e- 
chipa noastră reprezentativă 
va susține o partidă de ve
rificare în compania forma
ției locale Waterschei.'

REPREZENTATIVA DE TI
NERET PLEACĂ ASTĂZI ÎN 
LIBIA. Astăzi va pleca în 
Libia reprezentativa de tine
ret a României care, dumi
nică și marți, va întîlni, în 
meciuri amicale, prima selec
ționată a țării gazdă.

Din carnetul de reporter al cronicarului de la Bordeaux
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PROGRAMUL JOCURILOR ÎN „CUPA 
A 35-a ANIVERSARE A REPUBLICII1

„Competifia este binevenită" 
declară conducerile echipelor

CORNELIU STROE (vicepreședintele clubului Universi
tatea Craiova) : „Consider utilă competiția, avînd în ve
dere că — pe lingă jucătorii rămași acasă să pregătească 
returul cu Bordeaux — ea ne oferă posibilitatea să veri
ficăm și o serie de jucători de Ia echipe inferioare de pe 
raza județului nostru susceptibili de a fi transferați Ia noi. 
De asemenea, jucătorii de rezervă și cei care au fost folo
siți mai puțin pe parcursul turului campionatului sînt men
ținuți în activitate încă o bună perioadă de timp".

EUGEN BANCIU (vicepreședintele clubului Sportul stu
dențesc) : „S-a găsit o competiție binevenită, avînd în 
vedere două aspecte : 1) întreruperea era prea mare, pînă 
la reluarea pregătirilor 2) După selecțiile făcute pînă acum, 
putem utiliza in această competiție jucătorii care se află în 
vederile noastre pentru promovare ! Inclusiv pe aceia din 
campionatul speranțelor!"

LADISLAU VLAD (antrenor la Jiul) : „Competiția este 
folositoare. Noi, la Jiul, ne și gîndisem să nu le dăm va
canță jucătorilor decii de prin 8 decembrie. Adică să fa
cem, în continuare, cîteva antrenamente, pentru ca fotba
liștii să nu vină Ia începutul lui ianuarie, atunci cind vom 
relua pregătirile, cu surplus ponderal".

I
precedentă, 

lntilniri : U- I 
I — Progre- | 

li. Cluj-Napo- . 
Craiova II de- I 
i masculin va I 
ae craiovene 1 
ilor, adică ju- 
u bucureștenl, | 
-mătoare la e- I 
ceea ce o pri- ■ 
, patra echipă 
retrograda ur- | 
lltă între Me- I 
ilcea (joacă în ■ 
iructorul Tg. 
rogradată) și I 
nește acasă re- I 
ui Cugir, scă-

cuprinde urmă- I 
FEMININ — I 

janl — Falmar 
csul I.I.R.U.C. ■ 
Arad II (gr. I), I 
4.M. Iași, Spar- ■ 
C.S.Ș. 1 Bucu- 

IASCULIN — I 
— Mecanică fl- I 
3.A. Muntenia ■ 
istul Cugir, Tri-

— C.S.Ș. Od. I 
l București — I 
Mureș. “

Interesantă și, mai ales, EX
TREM DE UTILA această 
competiție dotată cu „CUPA A 
35-A ANIVERSARE A REPU
BLICII", la startul căreia se 
vor alinia 16 dintre cele 18 
divizionare „A". Din discuțiile 
purtate, după ultima etapă a 
turului, cu unii antrenori și 
conducători de cluburi — o-

piniile unora dintre ei le pu
blicăm în chenar — am înțeles 
că această întrecere a fost con
siderată un excelent prilej de 
a menține In activitate o se
rie de jucători tineri, folosiți 
mai puțin în campionat și ca
re, altfel, ar fi intrat într-o 
vacanță mult prea lungă.

Iată programul competiției :
30 noiembrie

Rm. Vîlcea : CHIMIA
Pitești : F. C. ARGEȘ
Tirgoviște : C. S. T1RGOVIȘTE
Timișoara : „POLI"
Timișoara : CORVINUL
București : SP. STUDENȚESC
București : DINAMO
Ploiești : PETROLUL

— F. C. OLT
— UNIV. CRAIOVA
— S. C. BACĂU
— JIUL
— A.S.A. TG. MUREȘ
— STEAUA
— F. C. CONSTANTA
— POLITEHNICA IAȘI

„IGNORAT*1 UE
• DOUA TITLURI sinteti

zează starea de spirit a celor 
din Bordeaux după această 
primă manșă. Didier Tera 1 
„Un but de Giresse, mais la 
porte n’est qu’entrouverte" 
(Un gol al lui Giresse. dar 
poarta nu e decît întredischi- 
să). Al doilea, Michel Pico- 
tin : „Le plus dur reste a 
faire", ceea ce e cam același 
lucru, altfel spus, afirmîndu-se 
că lucrul cel mai greu rămîne 
de făcut... © AIME JACQUET, 
antrenorul principal al giron
dinilor, imediat după meci, 
cu 15—20 de microfoane de re
porter deasupra capului său : 
„După călătoria mea în Româ
nia, mi s-a rîs în nas cind am 
anunțat că Craiova e o echipă 
puternică. Acum ați putut con
stata pe viu. Mă așteptam la 
acest tip de meci. Românii 
s-au organizat excelent. Ei au 
întins o dublă rețea defensi
vă, care ne-a stingherit foarte 
mult". • SPECTATORII FOT
BALULUI sînt, din păcate, cam 
aceiași în lumea întreagă, 
poate cu excepția englezilor. 
La intrarea echipelor, cind 
crainicul a rostit numele lui 
Giresse, întreaga arenă a izbuc
nit în urale. Spre sfîrșitul me
ciului, destule fluierături înso
țeau acțiunile greșite ale celui 
care in presa franceză e adu
lat englezește, cu „the big 
little boy", adică marele pitic 
• AM VORBIT cu Hidalgo, 
imediat după meci. (Ne cu
noscusem cu cinci ani in ur
mă, tot la Bordeaux). A în
ceput prin a spune : ..Craiova 
e o echipă care știe tot : teh
nică, tactică. atletism. Mi-ar 
fi greu să remarc pe cineva. 
Dacă insiști, să zicem portarul, 
pentru final, numerele 6, 9, 5 
și 10. deci Ștefănescu, Cămă
taru, Ticleanu și Donose". • 
A DOUA ZI, în „Sud-Ouest", 
același Hidalgo : „E adevărat, 
Girondins n-au mai repetat 
jocul cu Jena și Split. Dar nu 
trebuie să uităm, touși, că ei 
au cîștigat meciul. Pînă acum, 
Bordeaux s-a calificat pe te
ren propriu. De data asta ea 
va trebui să se califice „a- 
fară“. Si de ce nu, cu toate că 
Craiova mi-a făcut „une trds 
forte impression" (o foarte pu
ternică impresie)" © PEN
TRU SPECTATORI și tele
spectatori, penalty-ul la Țiga
na a fost discutabil. Pentru 
cronicarul prezent la meci a 
fost clar inexistent. Țigana s-a 
dovedit un maestru al plonjo
nului pentru convingerea arbi
trului, dacă mai era nevoie 
(Spectatori din Bordeaux 
ne-au și spus că Țigana a 
„obținut" multe penalty-uri in 
contul echipei sale). Semnifi
cativ ni se pare faptul că în 
ziarul de a doua zi nici unul 
dintre cei peste 20 de foto
reporteri aflați pe partea lui

PRUMPJII EOTOREPORTERI FRANCEZI

Țigana înainte de plonjon și apoi filmele fotoreporterilor, pro- 
sbabil, s-au terminat, deoarece nici un ziar din Bordeaux n-a 
publicat „proba delictului" Foto : -SUD-OUEST» (Vincent Olivar)
Țigana, la numai 8—9 metri, 
nu prezintă „proba delictului". 
E adevărat, „Sud-Ouest" (foto
reporter Olivar) prezintă foto
grafia (pe care o reproducem) 
in care Țigana se apropie de 
un fundaș român — se si scrie 
în textul foto că va urma faza 
penalty-ului dar fundașul e 
Ungureanu care, in momentul 
presupusului penalty se afla 
la vreo 40 de metri de Ti- 
lihoi, cel care a venit în con
tact cu Țigana. Destul de bi
zară recurgerea la această 
„altă fază" cind e vorba de 
foarte prompta fotoreporteri 
francezi. • DESPRE ARBI
TRAJ, pe scurt. Spune toată 
lumea că Garrido a fost handi
capat de doi tușieri rău inten-\ 
ționați. Nu subscriem. Garrido 
A PATRONAT intervențiile u- 
luitoare ale tușierllor. Ar fi 
putut să le modifice fără nici 
un efort. N-am reușit să a- 
flăm, in pofida insistentelor, 
numele tușierllor, pentru că 
n-am avut acces la cabina ar
bitrilor. Să zicem că „ăl mai 
rău", adică cel de pe partea 
mesei presei, se numea Juan 
de Barbosa, căpitanul secund 
care l-a trădat pe Magellan fi 
a fost abandonat, drept pe
deapsă, în Țara Focului. Dar 
Garrido l-a iertat pe noul 
Juan, care a dat prima deci
zie justă în minutul... 85. © 
LA CRAIOVA va arbitra Cor
ner. Nu vrem să facem nici 
un proces de intenție, dar o- 
landezul are pe conștiință ca

zul Schumacher — Battiston 
din partida R.F.G. — Franța, 
de la Sevilla. Curios ni se 
pare doar faptul că Corner, 
după ce a fost pus la „zid" de 
întreaga presă franceză, timp 
de trei luni, e apărat acum de 
Couecou din conducerea clubu
lui francez : „Să fim serioși! 
Nimeni, inclusiv d. Corver. nu 
a văzut cu adevărat ce s-a in- 
timplat atunci. Dacă n-ar fi 
fost ralenti-ul TV, nu am fi 
outut să ne explicăm ce a 
fost. Deci, nu e cazul să-1 re
cuzăm pe monsieur Corver". 
© DAR SA LASAM ARBITRII. 
Craiovenii au un retur foarte 
greu. Atit prin forța poate in
complet exprimată a adversa
rului, cit și prin programul 
care face ca această echipă a 
Craiovei, care a aterizat ioi 
seara la Otopeni. s-a îmbarcat 
vineri dimineața pentru Flo
rența, via Bruxelles si va re
veni in seara lui 5 decembrie, 
după marele examen cu 
„squadra azzurra". pentru a-și 
juca meciul anului la... 8 de
cembrie. • Meciul retur Va fi 
transmis de televiziunea fran
ceză. Cel de la Bordeaux nu 
a putut fi transmis, pentru că 
RTF nu a primit acordul pre
ședintelui clubului, Claude 
Bez. Se precizează că TF 1 a 
primit această autorizație — 
pentru meciul retur — în urma 
intervenției lui M. Chaban- 
Delmas, primarul orașului Bor
deaux.

loan CHIRILĂ

MÎINE, PENULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI „B
2 decembrie

Rm. Vîlcea : 
Pitești : 
Ploiești : 
Tirgoviște : 
Timișoara : 
Timișoara : 
București : 
București :

CHIMIA
F. C. OLT
PETROLUL
POLITEHNICA IAȘI
„POLI"
JIUL
SP. STUDENȚESC
STEAUA

— UNIV. CRAIOVA
— F. C. ARGEȘ
— S. C. BACAU
— C. S. TIRGOVIȘTE
— A.S.A. TG. MUREȘ
— CORVINUL
— F. C. CONSTANȚA
— DINAMO

Și întrecerea divizionarelor „B“ 
se apropie de sfîrșitul sezonului 
de toamnă. Miine va avea loc 
penultma etapă a turului. Iată 
„clasamentele adevărului**, pre
cum și programul complet și

5 decembrie

LE TURFULUI ]

li s m

Rm. Vîlcea : 
Rm. Vîlcea : 
Ploiești : 
Ploiești : 
Timișoara : 
Timișoara : 
București : 
București :

CHIMIA
F. C. OLT
PETROLUL
POLITEHNICA IAȘI 
„POLI"
JIUL
SP. STUDENȚESC 
STEAUA

— F. C. ARGEȘ
— UNIV. CRAIOVA
— C. S. TIRGOVIȘTE
— S.C. BACAU
— CORVINUL
— A.S.A. TG. MUREȘ
— DINAMO
— F. C. CONSTANTA

>u pe G. Nica, a- ■ 
ducător.
TEHNICE : Cursa ■ 
I. Nlcolae) 1:34,4,
cîștig. 1, ord. 2. I 

l. Hematita (Paș- I 
țeganu, 3. Văleni. • 
ord. 5, ev. 4, ord.
i III-a : 1. solia | 

.„2,7, 2. Ogășan. |
2,20, ord. 30, 

-2—3 — 109. Cursa • 
ita (Tănase) 1:28,3, I 
tițlu. Cota : cîștig I
ev. 14, ord. triplă
V-a : 1. Efect (C. - 

. Crainic. Cota : I
9, ev. 8, triplu I 

ei. Cursa a Vl-a : 
sene) 1:34,9, 2. Ju- p

Cota : cîștig 1,40, I 
ord. triplă = 54. |

> 1. Răsura (G. Ni- 
Istia. Cota : cîștig ■ 
7, triplu 5—6—7 — I

A. MOSCU

Semifinalele se vor disputa la 8 decembrie, la Rm. Vîlcea și 
Ploiești, iar finala, la 11 decembrie, la București. Toate meciu
rile vor începe la ora 14.

ADMINISTRAȚIA dl stat loto pronosport informează
CINE JOACA ASTÂZI - MIINE 

POATE CIȘTIGA...

• Se reamintește că astăzi este 
ultima zi de procurare a biletelor 
cu numerele preferate de partlcl- 
panți pentru ultima tragere Loto 
2 din această lună, care va avea 
loc mîlne 28 noiembrie a.c., la 
ora 16, în sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Stalcovicl nr. 42 ; în cursul serii, 
numerele cîștigătoare vor fi a- 
nunțate la televiziune și radio 
0 De asemenea, numai astăzi 
mai pot fl depuse buletinele de 
participare la atractivul concurs

Pronosport de miine care, după 
toate probabilitățile, va prilejul 
noi și mari satisfacții celor mai 
Inspirați iubitori de pronosticuri 
sportive. MAI MULTE VARIANTE 
JUCATE — MAI MULTE ȘANSE 
DE FRUMOASE SATISFACȚII 1

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA AUTOTURISME
LOR LA LOTO DIN 26 NO

IEMBRIE
FAZA I. EXTRAGEREA I : 

34 83 30 76 68 70 88 59 43; EX
TRAGEREA a Il-a : 9 53 42 13 
22 80 75 1 71.

puncte.

arbitrii jocurilor din cele 3 serii.
SERIA I

1. Dunărea Galati +8 (+21)
2. C.S.M. Suceava +5 (+ 6)
3. Gloria Buzău +3 <+ 8)
4. Gloria Bistrița +1 (+10)
5. F.C.M. Prog. Brăila +1 (+ 7)
6. Ceahlăul P. Neamț 0 (+ 5)
7. C.S.M. Borzești 0 (- 3)
8. C.S.M. Sf. Gheorghe 0 (- 5)
9. Delta Tulcea 0 (- 6)

10. C. S. Botoșani 1 —1 (+ 4)
11.- Oțelul Galați —1 (+ 2)
12. Dunărea Călărași —1 (-10)
13. Prahova Ploiești —2 (+ 1)
14. Viit. Mec. Vaslui —2 (- 5)

15-16. Minerul Gura II.* —2 (- 7)
Unirea Focșani —2 (- 7)

17. I.M.U. Medgidia —3 (- 5)
18. Viit. Gheorgheni —6 (-16)

• Echipă penalizată cu două

FAZA a Il-a : EXTRAGE
REA a III-a : 6 19 34 35 7.
FOND DE CIȘTIGURI OBIȘ
NUITE : 1.966.921 LEI, din care 
318.258 lei, report la catego
ria 1.

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 24 NOIEM
BRIE. Cat. 1 (13 rezultate) : 7
variante 100% a 3.534 Iei și 98 va
riante 25% a 884 lei; Cat. 2 (12 
rezultate) : 167 variante 100% a 
428 lei și 1.757 variante 25% a 107 
lei. Intrucît valoarea unitară a 
ciștigurilor de la categoria 3 (11 
rezultate) a fost sub plafonul 
minim de 40 lei, fondul acestei 
categorii s-a repartizat, conform 
regulamentului, celorlalte două.

SERIA A Il-a
1. Rapid Buc.
2. I. P. Aluminiu SI.
3. Autobuzul Buc.
4. Dinamo Vlct. Buc.
5. Chimica Tîlnăveni
6. Minerul Motru
7. Mec. fină Steaua Buc.
8. Șoimii IP A Sibiu
9. Metalul București -

10. Pandurii Tg. Jiu -
11. Unirea Alexandria -
12. Automatica Buc. -
13.
14.
15.
16.

+12 
+ 6 
+ 3 
+ 2 
+ 1 
+ 1

Carpațl Mîrșa —
ROVA Roșiori —
Gaz metan Mediaș — 
Progresul Vulcan • —

17. CSM Drobeta Tr. S. —
18. Precizia Săcele —

• Echipă penalizată cu 
puncte.

SERIA A III-a

(- 7)
(-30) 
patru

1. U. T. Arad +6 (+27)
2. „U“ Cluj-Napoca +4 (+18)
3. F. C. Baia Mare +3 (+15)
4. Ind. sîrmel C. Turzii +3 (+ 8)
5. Minerul Cavnic +1 (+18)
6. Olimpia Satu Mare +1 (+ 9)
7. Gloria Reșița +1 (- 9)
8. Armătura Zalău +1 (-14)
9. Aurul Brad 0 (- 3)

10. Someșul Satu Mare 0 (- 7)
11. C.S.M. Reșița -1 (- 3)
12. Rapid Arad -1 (- 4)
13. C.I.L. Sighet -1 (- 7)
14. U.M. Timișoara -1 (-13)
15. C.F.R. Timișoara -2 (- 8)
16. Strungul Arad -3 (- 5)
17. Metalurgistul Cugir -5 (- 9)
18. înfrățirea Oradea -6 (-13)

Prima coloană : media puncte-
lor : a doua : golaverajul.

SERIA I : Gloria Buzău — Du
nărea Călărași : M. Salomir
(Cluj-Napoca); C.S.M. Sf. Gheor
ghe — Prahova Ploiești : D. Pura 
(Dej); Delta Tulcea — Gloria 
Bistrița : M. Ludoșan (Sibiu) ; 
Viitorul Gheorgheni — Minerul 
Cura Humorului : M. Mau (Cluj- 
Napoca) ; F.C.M. progresul Brăi
la — Ceahlăul P. Neamț : P. Ba

laș (București); Viitorul Meca
nica Vaslui — Oțelul Galați : 
E. Pătrașcu (București); Dună
rea C.S.U. Galați — c.S. Boto
șani : K. Matei (București);
I.M.U. Medgidia — C.S.M. su-j 
ceava : I. Velea (Craiova) ;
C.S.M. Borzeștl — Unirea Dina-,, 
mo Focșani ; M. lonescu (Pi-J 
tești). 4

SERIA A II-a : Chimica Tirnă- 
veni — Mecanică-Iină Steaua 
București : L. Voroș (Reșița) ; 
Luceafărul București — ROVA 
RoșlorrlLjM. Lică (București) —< 
Stadionul Republicii; C.S.M. Dro-, 
beta Tr. Severin — Rapid Bucu-, 
rești : A. Gheorghe (P. Neamț),* 
Autobuzul București — Carpațl 
Mîrșa : I. Șchlopu (Focșani) -+ 
stadionul Autobuzul; Precizia Să-; 
cele — Progresul Vulcan București î 
C. Gheorghiță (Brăila), Unirea A-i 
lexandria — Gaz metan Mediaș sj 
Al. Mustățca (Pitești); Metalul 
București — Șoimii l.P.A. Sib.
A. Porumboiu (Vaslui) — stă* 
dlonul Metalul ; Minerul Motru 
— Automatica București : C. Co- 
rocan (Reșița); Dinar o Victoria 
București — Pandurii Tg. .Jiu : 
O. Streng (Oradea) — stadionul 
Dinamo.

SERIA A III-a : C.F.R. Timi
șoara — Someșul Satu Mare : M. 
M. lonescu (București) ; i: d 
Arad — înfrățirea Oradea I. 
Popescu (Ploiești); Gloria 
ța — U.M. Timișoara : S. <4 
(Drobeta Tr. Severin); F.C. ' i 
Mare —, Metalurgistul Cu dr 
Dima (Sighișoara); Minerul < -
nic — Strungul Arad : F. IIe ;- 
teș (Tg. Mureș); C.I.L. Sigb — 
„U“ Cluj-Napoca : N. Ha, ea 
(Bîrlad) ; U.T.A. — Armătura Za
lău — disputat In ziua de 11.XI. 
(6—0); Aurul Brad — C.S.M. Re
șița : J. Grama (București); O- 
ltmpia Satu Mare — Ind. sîrmel 
C. Turzii : C. Teodorescu (Bu
zău).

Toate meciurile încep la orali.



RUGBYȘTII ROMÂNI IN CALENDARUL 
LUI INTERNATIONAL BOARD

Buna impresie lăsată de 
rugbyștii români în ultimele lor 
evoluții internaționale a găsit 
un larg ecou în străinătate. 
După cum ne informează zia
rul francez de specialitate „Mi- 
tli-Olympiauc", federația gale- 
ză de rugby a pledat cauza 
unor partide regulate între 
rugbyștii români și cei aparți- 
nînd de „Home Unions" (fede
rațiile britanice). Ray Williams, 
secretarul general al lui Welsh 

(Rugby Union, a anunțat că a. 
propus — cu sprijin francez — 
un calendar care prevede 
schimburi permanente anuale 
între România și cele patru 
țări britanice, care vor vizita

CONCURSUL DE SCHI 
DE EA DOR'IIO

| Cea de a treia probă a 
concursului internațional de 
schi desfășurat în această sta
giune montană italiană a pri
lejuit un frumos succes tinerei 
italience Maria Rosa Quario. Ea 
a cîștigat, ieri dimineață, sla
lomul special, grație timpului 
excelent înregistrat în prima 
manșă. Iată ordinea primelor 
clasate : 1. Maria Rosa Quario 
^Italia) 1:38,29 (47,38 + 48,91), 2. 
Erika Hess (Elveția) 1:36,58 
■(48,53+48,05). 3. Daniela Zini
'(Italia) 1:37,20 (48,49 + 48,71), 4. 
Roswitha Steiner (Austria) 
1:37,36 (48,46 + 48,90). 5. Ursula 
Konzett (Liechtenstein) 1:37,37 
(48,52+ 48,85).

Leonard s-a retras de pe ring
Ray „Sugar'1 Leonard, unul din cei mai valoroși pugilișll pro

fesioniști din ultimii ani, a spus adio rlngulut ! Fost campion 
olimpic la Montreal (ca amator a cîștigat 143 din cele 130 de 
mecturi susținute), Leonard a trecut la profesionism in februarie 
1977. De atunci a susținut 32 de partide (a cîștigat 23 incinte 
de limită), pîerzlnd una singură, la Duran, in 1930. tn acest timp 
el a fost de trei ori campion mondial la cat, semi-mijlocie 
(victorii la Benitez și Duran — WBC și la Hearns — ambele 
versiuni) și o dată la mljlocle-mlcă (victorie la Kalule — WBA).

Suferind de o desprindere a retinei ta ochiul sting, Leonard a 
fost operat cu bine, dar medicii l-au atras atenția asupra gravu
lui pericol al unei recidive. Și lată că Ray Leonard, băiatul 
de „zahăr" a avut înțelepciunea și tăria să se oprească incinte 
de a fi prea ttrziu. Dar cîți pugiliști profesioniști pot face la 
fel ?...

Sutimile au fost altele!...
Anallztnd rezulta

tele înregistrate la 
C.B. de la Atena- 
Asociația europeană 
de atletism a cons
tatat unele erori 
care au intervenit 
tn citirea filmelor 
de la sosirea in di
ferite curse șl, in 
consecință, a operat 
modificările care se 
impuneau. Astfel, 
recordul mondial 
feminin ta 400 m 
plat realizat de 
Marita Koch (R. D.

Obiectiv

Germană) este 48,18 
s și nu 48,15 s, cum 
se'anunțase anterior, 
cel de la 4 X 400 
m, al chipei femini
ne a R. D. Germa
ne, este 3:1.9,04, tn 
loc de 3:19,05 și, tn 
sflrșlt, recordul en
glezului Daley
Thompson la deca
tlon a fost scăzut 
cu un punct — 8 743 
p față de cele 8 744 
p de la Atena —, 
pentru că timpul

: reducerea
Discuțiilor îndelungate șl 

(uneori) nu prea amicale le-a 
fost pus punct de o înțele
gere privind campionatul 
mondial din 1983 al automobi
lelor de formula I, Intre con
structorii de mașini șl F.l.S.A. 
(Federația Internațională a 
s? tulul automobilistic), Co
misia tehnică a forului inter
național a solicitat : adopta
rea fundului plat și înlătura-

Nici un cent din
După negocieri care au durat 4 ani (un adevărat ciclu... olim

pic 1) a fost semnat un contract care garantează ci J.o. din 1984 
nu vor costa un singur cent pe locuitorii marii metropole ame
ricana de la pacific, Los Angeles. Contractul realizat Intre pri
măria municipalității și L.A.O.O.C. (Comitetul da organizare a 
.1.0.) stabilește, <n detaliu, uriașul buget al organizării Jocurilor 
și sursele de finanțare.

6 km
Printre viitorii con

curent ai marato
nului de la Londra, 
din primăvara anu
lui viitor, se va a- 
fia. probabil, și tl- 
nărul Martin Heard

de alergare
din Greasby. Pentru 
aceasta, el aleargă 
zilnic In jur de 
9 kilometri. Ni
mic neobișnuit, veți 
zice. Neobișnuit este 
însă faptul că, fiind

Decăderea lui Carrincha
O telegramă din Rio de Ja

neiro a agenției France Presse: 
,,Manuel Francisco Dos Santos 
„Garrlncha", dublu campion 
mondial de fotbal tn 1938 șl 
1963 cu echipa națională a Bra
ziliei a fost spitalizat joi la 
Rio „e Janeiro, victimă a unei 
noi crize dc etlllsm. Este a 

alternativ România toamna, vr- 
mînd, la rîndu-le, să primească 
echipa română primăvara. Ast
fel, s-a și stabilit ca echipa 
țării Galilor să joace în Româ
nia în 1983, susținînd un meci- 
test la 12 noiembrie, la Bucu
rești ; Scoția urmează să în
treprindă un turneu de patru 
jocuri — dintre care un test — 
în 1984 ; anul următor (1985) 
fiind (probabil) rezervat Aus
traliei, o altă membră a lui In
ternational Board.

„TROffUL CARPAII“
(Urmare din pag 1) 

tantin Căpățină, sînt demne 
de subliniat. Ambianța entuzi
astă, generozitatea publicului, 
condițiile optime de întrecere, 
odihnă și refacere alcătuiesc 
un suport solid pentru jocuri 
de calitate.

Echipa noastră a trecut cu 
bine de primele examene. E- 
voluția handbaliștilor pregătiți 
de antrenorii Nlcolae Nedef și 
Lascăr Pană a impresionat 
datorită atacului, fantezia, cre
ativitatea și eficiența tricolo
rilor generlnd faze de mare 
frumusețe. Din păcate, reali
zările de evidentă valoare în 
ofensivă sînt în parte anulate 
de lipsa de concentrare în a- 
părare, de fragilitatea zidului 
protector din fața porții apă
rate de Nicolae Munteanu. 
Lipsa de angajare plenară în 
efortul intens solicitat de jo-

său la 1500 m a fost 
4:23,31, in loc de 
4:23,71. Precedentul 
record mondial al 
tul Thompson, cel 
de la Gotzls, de la 
22 șl 23 mal a.c. a 
fost, de asemenea, 
rectificat la 8 707 p, 
tn loc de 8 704 p, 
deoarece rezultatul 
real la 100 m a fost 
de 10,49 s și nu 10,50 
s ! Amatorii de sta
tistici trebuie să o- 
pereze șl ei aceste 
modificări !

vitezei
rea „fustelor" de pe mașini, 
in scopul reducerii vitezei in 
viraje, ceea ce duce la spo
rirea securității conducerii. 
Alte precizări pentru competi
țiile anului viitor : greutatea 
maximă a mașinilor — 549 kg, 
interzicerea automobilelor cu 
4 roți motrice sau cu mai 
multe roți, rezervorul de car
burant limitat la 230 litri.

buzunarul propriu

pe zi
marinar de cursă 
lungă, Heard tși fa
ce antrenamentul a- 
tergtnd dtntr-un ca
păt al altuia al pe
trolierului pe oare 
funcționează...

doua oară In trei luni eă 
„Garrlncha" a trebuit să fie 
spitalizat pentru aceleași rați
uni, eforturile autorităților 
sportive braziliene pentru a-l 
dezintoxica fiind plnă acum 
Inutile t".

Romeo VILARA

In iinala „Cupei Davis"

FRANȚA - S.U.A. 0-1
La Palatul sporturilor din Gre

noble a început Ieri finala ce
lei de a 71-a ediții a Cupel Da
vis, opunînd echipele Franței șl
S.U.A. In meciul de deschidere 
s-au întîlnlt primii jucători ai 
celor două formații, Yannick 
Noah și John McEnroe. Intilnl- 
rea a Început cu un set-maraton 
(de 1 oră și 51 minute) cîștigat 
de american, care a fost apoi 
condus însă cu 2—1 la seturi. 
McEnroe a revenit puternic în 
ultima parte a disputei, cîștlgtnd 
in final — după peste 4 ore de 
joc — cu scorul de 12—10, 1—6, 
3—6, 6—2, 6—3.

Astfel, echipa S.U.A. a luat con- 
duoerea în finală cu 1—0.

IA HANDBAL MASCULIN
cui în defensivă se oglindeș
te în scorurile finale, diferen
țele la care înving ai noștri 
fiind depui te de nivelul reali
zărilor atacului.

In reuniunile de slmbătă și 
duminică reprezentativa Ro
mâniei întilnește două mari 
forțe ale handbalului mondial: 
selecționatele Poloniei și Uni
unii Sovietice. Vor fi meciuri 
de mare încleștare, echilibra
te, in care victoria va depinde 
în măsură egală atît de efi
ciența atacului, cit și de dîr- 
zenia apărării. Polonezii se 
apără agresiv, punînd accent 
pe destrămarea ofensivei ad
verse, atacă in viteză, fructi- 
ficînd valoarea, forța și abili
tatea lui Waszkiewlcz — ju
cător de excepție — și Kozma, 
în timp ce sovieticii își pro
tejează poarta așzzînd in față 
„zidul uriașilor", cu cele două 
„turnuri" — Gaghîn și Antpi- 
logov, Iui Belov revenindu-i 
sarcina dc a conduce ofensiva, 
distribuind misiunea marcării 
fie puternicilor interi, fie ra
pidelor extreme.

Să sperăm că „tricolorii" se 
vor mobiliza în aceste parti
de, că vor juca la nivelul ma
xim al potențialului lcr, că 
vor învinge, cîștigînd astfel 
încă un sprint în cursa lungă 
spre Los Angeles.

CLASAMENTE DIN CUPA
După terminarea primei manșe 

a optimilor de finală ale Cupei 
U.E.F.A., fiecare echipă a susținut 
cite 3 meciuri. Iată un clasament 
al acestor formații, în ordinea 
partidelor (despărțite printr-o li
nie), înaintea manșei a doua, de 
la 8 decembrie.

Universitatea Craiova 5 3 0 2 8—3 
Girondina Bordeaux 5 3 0 2 12—7
Bohemians Praga 
Servette Geneva

5 3 0 2 i-3
5 4 10 13—3

C. F. Valencia 
Spartak Moscova

5 2 3 0 3—1
5 4 10 13—6

Benfica Lisabona 
F. C. ZUrich

5 4 1 0 9—4
5 2 3 0 6—4

F. C. Kaiserslautern 
Dundee United

5 4 0 1 10—2
5 3 2 0 8—3

F. C. Sarajevo 
S. C. Anderlecht

3 2 2 1 15—12
5 4 0 1 18— 5

A. S. Roma
F. C. Kbln

5 2 0 3 5—5
5 4 0 1 13—2

• Primele echipe vor fi gazde 
în retur • Un clasament pe ba-

JOCURILE ASIATICE
NEW DELHI. In întrecerile din 

cadrul celei de a lX-a ediții a 
Jocurilor Asiatice, au fost con
semnate noi fapte interesante. 
Intre acestea, desigur victoria 
tinârului sportiv chinez Bun- 
cheng Yen la 100 m bras. A- 
eeasta este prima victorie a unul 
înotător chinez in Istoria com
petiției. Iată rezultatele înregis
trate in Întrecerile desfășurate 
joi:

ATLETISM : 10 000 m : Zhang 
Uomel (R.P. Chineză) 29:37,58 — 
record at J.A.; 20 km marș : 
Chand Ram (India) 1.29:29,0 ; 
prăjină : Tomomi Takahashi
(Jap.) 9,30 m ; greutate : Baha
dur Singh (India) 18,33 m ; fe
mei : disc : Li Xlahui (R.P. Chi
neză) 37,26 m — rec. al J.A. ; 
4X100 m : Japonia 43,13.

CICLISM : urmărire lnd. : Mit- 
sugi Sarudate (Jap.) 4:39,83 — 
rec. al J.A.

HALTERE : cat. 82,5 kg : Ryo- 
jl Isaoka (Jap.) 350 kg.

ÎNOT : 1 500 in liber : Klmihiro 
Anzal (Jap.) 18:21,82 ; 100 m 
bras : Runcheng Yen (R.P. Chi
neză) 1:05,93 ; 4X100 m liber : 
R.P. Chineză 3:33,71 ; femei: 100 
m bras : Hlroko Nagasaki (Jap.) 
1:12,73 : 800 m liber : Naomi Se- 
kldo (Jap.) 9:03,05 — rec. ai J.A.

Sărbătoarea națională a R.P.S. Albania

AFIRMĂRI ALE UNEI TINERE 
MIȘCĂRI SPORTIVE

La 29 noiembrie, poporul albanez sărbătorește împli
nirea a 38 de ani de la victoria revoluției populare, care 
a dus la eliberarea țării de sub jugul fascist, deschizind 
calea unor profunde prefaceri, a făuririi unei vieți mai 
bune pentru oamenii muncii de la orașe și sate. Parte 
integrantă a efortului constructiv, care pulsează astăzi in 
toate domeniile de activitate economică și socială, mișca
rea sportivă din R.P.S. Albania cunoaște astăzi realizări fru
moase, atît in sportul de masă, cit și in cel de perfor
manță.

Pentru tinerelul albanez 
practicarea sportului în
cepe de pe băncile școlii, 
continuînd în producție, în 
cadrul organizațiilor spor
tive voluntare. In școală 
ca și in cooperativele a- 
gricole sau unitățile indus
triale, tinerii au posibili
tatea de a practica dife
rite discipline sportive — 
cum sînt fotbalul, atletis
mul, gimnastica, voleiul și 
baschetul — precum și să 
participe la marșuri și 
excursii, organizate în ve
derea unei mai bune cu
noașteri a naturii șl vizi
tării locurilor legate de is
toria patriei. De o mare 
popularitate se bucură 
jocurile naționale provenite 
din tradițiile seculare ale 
poporului albanez. Acestea 
fac obiectul unor festiva
luri pe întreaga țară, care 
au ajuns la cea de a IV-a 
ediție.

înaintea Eliberării, în în-, 
treaga .Albanie nu existau 
decît 27 de cadre sportive 
specializate. în ultimii ani, 
pe porțile Institutului de e- 
ducație fizică din Tirana 
„Vojo Kushi" au ieșit mai 
mult de 2 000 de profesori 
și antrenori. In întreaga 
țară au fost construite in 
anii puterii populare 21 de 
mari stadioane și 81 com
plexe sportive, 5 palate ale

U.E.F.A., DUPĂ 5 JOCURI
za punctelor acumulate arată ast
fel : 1. Servette Geneva 9 p (go
laveraj 13—3) 2. Spartak Moscova 
9 p (13—6), 3. Benfica Lisabona 
9 p (9—4), 4. Anderleclit 8 p 
(18—5), 5. F. C. Kflln 8 p (13—2),
6. F. C. Sevilla 8 p (11—3), 7.
F. C. Kaiserslautern 8 p (10—2), 
8. Bohemians 8 p (9—3), 9. Dundee 
United 8 p (8—3), 10. C. F. Va
lencia 7 p (3—1), 11. F. C. Zurich
7 p (6—4), 12—13. Bordeaux și 
Werder Bremen cu cite 6 p (am
bele cu 12—7), 14. Univ. Craiova 
6 p (8—3), 15. F. C. Sarajevo
8 p (15—12), 16. Roma 4 p (5—5).
• Singurele echipe neînvinse sînt 
Servette, Valencia, Spartak, Ben
fica, ZUrich și Dundee.

---------------------------------------------------------- —----------------------------------------------

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM » A 50-a edi

ție a raliului Marii Britanii a 
fost cîștigată de finlandezul 
Hannu Mikkola (Audi Quatro). 
înaintea sportivei franceze Mi
chele Mouton (Audi Quatro). 

în aoest fel, „Audi Quatro" 
devine campioană mondială a 
mărcilor de mașini. Titlul de 
campion al piloților a revenit 
vest-germanului Walter Rohrl 
(.,Opel Ascona").

BADMINTON • Meciul dintre 
echipele Angliei și Danemarcei, 
oe sa Rochford, a fost cîștigat 
de oaspeți cu 4—3.

HALTERE • La Scnwedt in 
meci de juniori. R.D. Germană — 
România 6—4. Victoriile echipei 
noastre au fost realizate de Do
ral Mateeș (cat. cocoș) cu 222,5 
kg (97,3 ; 125) ; Andrei Socaci 
(cat ușoară) 252,3 kg (110 , 142,3); 
Constantin Urdaș (cat. mijlocie) 
stă kg (145: 170 — ambele recor
duri de juniori) și Gh. Rata (su- 
pergrea) 255 kg (110 ; 145)

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Berlin a avut loc al doilea meci, 
amical, dintre reprezentativele 
R.D. Germane șl României Gaz
dele au cîștigat cu 12—3 (3—9,
2—0, T—2) • într-un joc retur 
din C.C.E., H.C. Arosa a Învins 
formația iugoslavă Jesenlee cu 
9—7 (3—0, 3—3, 3—4). învingători 
șl in primul meci hochelștli el
vețieni s-au calificat tn turul 
următor • în campionatul unio
nal Ț.s.K.A. Moscova (42 p) con
duce tn clasament, urmată de 
Dinamo Moscova (36 p) șl Spar
tak Moscova (31 p). Cîteva re
zultate Înregistrate in etapa de 
joi: Ț.S.K.A. — Torpedo Gorki 
7—1, Salavat UFA — Spartak 
2—7, Dinamo Riga — Dinamo 

sporturilor, 36 poligoane de 
tir. 27 săli de gimnastică, 
366 terenuri de fotbal, a- 
proape o mie de terenuri 
de baschet și volei. Numă
rul participanților la Jocu
rile naționale, mari compe
tiții de masă, este în conti
nuă creștere. La prima edi
ție, în 1959, au participat 
150 000 sportivi, iar în 1979 
cifra totală a concurenților 
a fost de peste un milion.

Reprezentanții sportului 
de performanță din Alba
nia și-au făcut remarcată 
prezența în numeroase com
petiții internaționale. Echi
pa de fotbal „17 Noiembrie" 
s-a calificat pentru turul al 
doilea al Cupei cupelor, iar 
reprezentativa de tineret a 
țării a obținut, recent, vic
torii asupra echipelor si
milare ale Austriei (2—1) 
și Turciei (1—0). Echipa de 
baschet Partizani din Tira
na și cele de volei (feminin 
și masculin) ale clubului 
Dinamo au. de asemenea, 
bune rezultate peste hotare. 
La ultima ediție a Balca
niadei de haltere sportivii 
albanezi au stabilit 7 recor
duri naționale de seniori și 
3 de juniori. Șahiștii Alba
niei au obținut o strie de 
bune rezultate la recenta 
Olimpiadă de la Lucerna, 
cu 4 victorii și 5 meciuri 
egale din totalul celor 14 
disputate.

ALTE ȘTIRI
• Clubul Aston Villa (dețină

torul trofeului C.C.E.) din Bir- 
nuujuam este implicat intr-un 
scandal financiar de proporții. 
Conducerea clubului este acuzată 
de delapidarea a peste jumăta
te din suma prevăzută (circa 1 
milion de lire sterline) pentru 
construcția unei tribune !...
• In ancheta organizată de re

vista „World Soccer" pentru de
semnarea celui mai bun fotbalist 
al anului, locul intil a fost ocu
pat de italianul Paolo Rossi. Pe 
locurile următoare au fost clasați 
tn ordine Karl-Heinz Rummenigge 
(R.F. Germania) șl Roberto Fal
cao (Brazilia). Italianul Enzo 
Bearzot a fost desemnat antreno
rul anului.

Lausanne. După cum transmite 
agenția Franco Presse, președin
tele C.i.O., Juan Antonia Sama
ranch, a atras atenția președin
telui Comitetului olimpic francez 
Nelson Paillou asupra consecin
țelor pe care le-or avea de su
portat sportul francez dacă re
prezentativa sa de rugby va în
treprinde un turneu în Africa do 
Sud I Monique Berllouz, director 
al C.I.O., a declarat ieri că 
această intervenție este firească, 
ea fiind pe Hnia politicii olimpice 
față de apartheid în sport.

Moscova 2—5, S.K.A. Leningrad 
— Sokol Kiev 5—6, Himlk Vos- 
kresensk — Aripile Sovietelor 
Moscova 4—6.

T1SNIS • Sferturile de finală 
ale turneului feminin de la Syd
ney: Andrea Jaeger — Leslie 
Allen 6—1, 6—0, Martina Navrati
lova — Lea Antonopolls 6—1.
6—4, Evonne Cawley — Ann
Klyomura 7—5, 6—3, Zina Garri
son — Yvonne Vennaak 7—6,
8—1 • Rezultate din sferturile de 
finală ale turneului de la Sal
vador (Brazilia): Flllol — Adams 
6—4, 6—1, Acuna — Royer 6—1. 
6—0, Klrmayr — Maeso 7—6. 7—6, 
Andrews — Kohlberg 7—6, 7—6. 
tn semifinale se vor intilni A- 
cuna — Kirmayr și Flllol — 
Andrews.

TENIS DE MASA • Tfirneul 
masculin de la Brighton s-a în
cheiat cu victoria Iul Wang Hui 
Yuan (R.P. Chineză) 3—0 (to, 16, 
18) in finala cu coechipierul său 
Jian? Jlallang.
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