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într-o atmosfera de vibrant patriotism, 
de puternică efervescentă politică, 

de fierbinte atașament față de partid, 
față de secretarul său general, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

ieri au Început lucrările 
CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI 

Cutezătoarele idei, mobilizatoarele îndemnuri și sarcini cuprinse In Raportul prezentat 
Conferinței de secretarul general al partidului au găsit un larg și profund ecou in riadul 
par ticipan ți lor la Conferință și prin ei în conștiința comuniștilor, a milioanelor de cetățeni ai patriei

La 16 decembrie, în sala Pa
latului Republicii Socialiste 
România s-au deschis lucrările 
Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român, eveni
ment de importantă majoră in 
viata comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, a întregului 
nostru popor.

întrunită la trei ani de la 
Congresul al XII-Iea al parti
dului și in preajma celei de a 

aniversări a proclamării 
•publicii, in atmosfera de 

>iaternic entuziasm, de muncă 
însuflețită pentru îndeplinirea 
sarcinilor pe anul 1982, Confe
rința Națională se constituie ea 
un moment de bilanț al activi
tății desfășurate in această pe
rioadă și de stabilire a măsu
rilor menite să asigure reali
zarea in eele mai bune condi
ții a obiectivelor actualului 
cincinal, care vor duce la con
solidarea și mai puternică a e- 
conomiei socialiste, ridicarea 
gradului de bunăstare și civi
lizație ai Întregului nostru po

por, întărirea forței materiale 
și spirituale a tării, a indepen
dentei și suveranității patriei.

Ora 9,00. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, sosește in ma
rea sală in care are loc Con
ferința. Delegații și invitații 
intimpină pe conducătorul par
tidului și statutul nostru cu 
Îndelungi aplauze, uraie și o- 
vații. Este o atmosferă înăl
țătoare, vibrantă, caracteristică 
tuturor marilor evenimente din 
viata partidului, a patriei 
noastre. Se scandează cu însu
flețire „Ceaușescu —' P.C.R. 1", 
.Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mtndria 1"

La marele forum participă 
delegați aleși de conferințele 
extraordinare ale organizațiilor 
județene de partid și a muni
cipiului București — muncitori, 
țărani și intelectuali, activiști 
de partid și ai organizațiilor 

de masă și obștești, cadre ale 
forțelor noastre armate — co
muniști care prin activitatea 
lor de zi eu zi și-au ciștigaț 
stima și respectul tuturor și 
se remarcă in muncă și viață 
prin abnegație și pasiune revo
luționară, înalt spirit partinic, 
participare entuziastă, respon
sabilă și eficientă la înfăptu
irea politicii partidului.

Participă membrii și membrii 
supleanți ai C.C. al P.C.R., 
membrii Comisiei Centrale de 
Revizie.

Iau parte, de asemenea, ca 
Invitați, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții eentrale 
și reprezentant! ai organizați
ilor de masă și obștești, mem
bri de partid eu stagiu dinain
te de 23 August 1944, persona
lități ale vieții noastre sociale, 
științifice și culturale.

La deschiderea lucrărilor 
Conferinței sini prezenți șefii

(Continuare In pag. a 4-a)

Cu deplina încredere in capacitatea partidului 
nostru, a întregului popor, a unității partidului 
$1 poporului nostru intr o torța indestructibila, 
îmi cipriin deplina convingere că hotdririlc 
pe care Ic vom adopta vor asigura ridicarea 
pe noi trepte de progres, pe culmi tot 
mal înalte de bunăstare șl civilizație a națiunii 
noastre socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul prezentat la Conferința 

Naționalâ a partidului)

ÎNCHEIEREA vizitei președintelui 
REPUBLICII ARABE EGIPT, 

MOHAMED HOSNI MUBARAK

ECOU PROFUND ÎN INIMILE SPORTIVILOR
TOM PURTA CU DEMNITATE MESAJUL

DE PACE AL POPORULUI ROMÂN
0 NOUA CALITATE

IN ÎNTREAGA NOASTRĂ ACTIVITATE

Joi la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
reintilnit cu președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, și doamna Su
zanne Mubarak.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat satisfacția față de 
schimbul util și fructuos de 
păreri pe care i-au avut cu 
prilejul acestei noi vizite de 
prietenie, precum și convinge
rea că pe baza înțelegerilor 
convenite se vor dețyolta și 
mai mult relațiile de colaborare 
și cooperare dintre popoarele 
noastre, in toate domeniile, spre 
binele lor, al cauzei generale 
a păcii și înțelegerii internațio
nale.

Președintele Republicii Arabe 
Egipt a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu incă o dată 
mulțumirile sale deosebite pen
tru sentimentele prietenești și 
ospitalitatea de care s-a bucu
rat in timpul șederii in tara 
noastră.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Hosni Mubarak au 
dat expresie dorinței lor de a 
continua dialogul traditional la 
nivel înalt, subliniind colul său 
determinant în aprofundarea re
lațiilor pe multiple planuri din
tre România și Egipt.

Joi s-a încheiat vizita de prie
tenie efectuată in țara noastră, 
Ia invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, de 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, 
și doamna Suzanne Mubarak.

Convorbirile dintre cei doi 
șefi de stat, desfășurate intr-o 
atmosferă cordială, de priete
nie, deplină Înțelegere, stimă 
și respect reciproc se înscriu ca 
un moment deosebit in evoluția 
ascendentă a relațiilor dintre 
România și Egipt, atît pe plan 
bilateral cit și pe arena inter
națională.

Solemnitatea plecării inalților 
oaspeți egipteni a avut Ioc pe 
aeroportul Otopeni.

La scara avionului, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Moha
med Hosni Mubarak și-au strins 
cu căldură miinile, ș-au îmbră
țișat. Tovarășa Elena Ceaușescu 
adresează cuvinte de rămas bun 
șefului statului egiptean.

Cu aceeași cordialitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au 
luat rămas bun de la doamna 
Suzanne Mubarak.

In această atmosferă caldă, 
pietenească în care s-a desfă
șurat ceremonia plecării oaspe
ților egipteni, aeronava prezi
dențială decolează la ora 14,00, 
tndreptîndu-se spre patrie.

Noi, componentele lo
tului olimpic de gimnas
tică, ne aflăm sub pu
ternica impresie pe care 
ne-a produs-o Raportul 
de excepțională însem
nătate teoretică și prac
tică ‘ pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Par
tidului Comunist Român, 
părintele tineretului din 
patria noastră, l-a rostit

joi dimineață la Confe
rința Naționalâ a parti
dului. Ne aflăm cu toa
te la Eforie, unde s-a și 
dat startul pregătirilor 
pentru viitoarele mari 
întreceri care ne așteap-

Lavinia AGACHE 
campioană absolută 

de gimnastică a României

(Continuare în nag a 4-a)

Este greu de cu
prins, mai ales din 
primele momente, în
treaga bogăție a ide
ilor, a tezelor expu
se în strălucitul Ra
port prezentat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la înaltul 
forum al comuniștilor 
români. Din ampla 
analiză înfățișată de 
secretarul general al

Raportul secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, transmis in direct de posturile noastre de radio și televiziune, 
a fost urmărit cu mare atenție și cu deosebit interes de către sportivii clu
bului Steaua, printre care s-au aflat voleibalistul Sorin Macavei, handball știi 
Nicolae Virgil, Milică Marian, Adrian Simion, Mihai Daniel, trăgătorii Ilie 
Codreanu, Virginia Sisoe și multi alții, prezenfi la sediul unității.

partidului m-a im
presionat, printre al
tele, atenția cu totul 
deosebită arătată ce
rințelor, tot mai exi
gente, referitoare la 
ridicarea calității 
muncii în toate do
meniile de activitate 
la nivelul parametri
lor moderni.

O asemenea impor
tantă direcție de ac
țiune, desfășurată cu 
mai multă fermitate, 
va sta și la baza ac
tivității viitoare a 
Consiliului județean 
pentru educație fizică 
și sport Suceava. Ac
tivul nostru sportiv 
se va mobiliza in 
mult mai mare mă
sură pentru a îmbina 
permanent activitatea 
tehnico-organizatorică 
cu cea educativ-for- 
mativă în vederea în
deplinirii exemplare, 
la o nouă cotă de ca
litate și exigență, a 
sarcinilor atît de im
portante încredința
te de partid mișcării 
sportive din țara noas
tră.

Ne angajăm să des-
Constantin SCUTARU 
președintele C.J.E.F.S, 

Suceava

(Continuare 
to pag. a 4-a)



DE LA VÎRSTA CEA MAI FRAGEDĂ...
Campionatul de rugby Intre tur și retur

• ta Pitești, un reușit cipcrimcnt al C.N.L J. $., ECHIPE DE CLUB PUTERNICE - 0 „NAȚIONALĂ" PUTERNICĂ! INCl
cu educatoare

Aproape că nu mal e neca- 
sar să stăruim asupra nevoii 
practicării exercițiului fizic 
încă din fragedă virată, ca o 
modalitate de a forma la copii 
deprinderea mișcării, esențială 
— cum afirmă și dovedesc 
studiile de specialitate — pen
tru întreaga lor dezvoltare fi
zică. De aici și prezenta edu
cației fizice In programul pre
școlarilor. în activitatea didac
tică a zecilor de niii de copii 
din grădinițe. în preocupările 
tuturor factorilor cu atribuții 
în acest domeniu.

In acest context s-a înscris 
și inițiativa C.N.E.F.S., spriji
nită de Inspectoratul școlar al 
municipiului București, de * 
realiza, recent, un inedit ex
periment în municipiul Pitești 
cu participarea personalului 
didactic din învățământul pre
școlar, adresat în mod special 
educatoarelor.

Găzduit, în condiții excelen
te, de colectivul Școlii gene
rale nr. 2 (o sală de sport 
bine dotată, pardosită cu cori- 
tan), experimentul condus de 
prof. Mioara Dumitrescu, ins
pectoare metodistă de specia
litate în cadrul Inspectoratu
lui școlar al Capitalei, a cons
tituit „o convingătoare pledoa
rie în sprijinul apropierii con
tinue a copiilor de exercițiul 
fizic" — cum tinea să subli
nieze prof. Corneliu Stănescu, 
inspector pentru educație fizi
că la Inspectoratul școlar al 
județului Argeș. De acord cu 
sublinierea. Experimentul a fost 
consistent, bazat pe jocuri sim
ple, avînd ca dominantă miș
carea, alergarea, cu participa
rea unei clase-pilot (a Vl-a). 
Receptivi la lecție, dirijată cu 
discreție și tratată ca un amu
zament, copiii — și clasa, șl 
preșcolarii — n-au simțit clin
chetul clopoțelului, adrestnd

■ 'LTnjT.ii iwiiihubi f r h<■ n" i u -----------------------

TINERETUL DOMINĂ FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE ȘAH
Joi dimineața, atît in finala 

feminină de la Mediaș, cit șl 
în cea masculină de la Bucu
rești au fost reluate partidei» 
întrerupte. Marina Pogorevici 
n-a reușit să valorifice pionul 
în plus pe care îl avea în în- 
tîlnirea neterminată cu Marga
reta Teodorescu, fiind consem
nat rezultatul de remiză. In- 
tr-o poziție inferioară (calitate 
în minus), Gabriela Olteana 
a găsit o apărare foarte inge
nioasă obținînd egalitate în fa
ța campioanei Gertrude Baum- 
stark. Și tot remiză s-a înche
iat partida Otilia Ganț — Ma
riana Ioniță, în care prima a- 
vusese avantaj. Indita Kantor 
a cedat fără joc întrerupta cu 
Ligia Jicman.

Runda a IV-a l-a decepțio
nat, probabil, pe suporterii ju
nioarei Smaranda Boicu. După 
un start excelent (2,5 dîn 3), 
ea a pierdut în fața Marianei 
Ioniță o partidă jucată puțin 
neglijent. Ligia Jicman (învin
să de Boicu în prima rundă) 
a- obținut a 3-a victorie conse
cutivă întreeînd-o pe Eleonora 
Gogâlca. Cu o tehnică supe

șl preșcolari
experimentului 

reveni în

lecției-ex- 
de propa- 
a prezen-

pentru preșcolari. FU- 
bine primite de particl- 
„au reușit să întregea»- 
capitol deosebit de im-

co aducătoarei 
rugămintea de a 
mijlocul lor—

în completarea 
periment. Sectorul 
gandă al C.N.E.F.S. 
tat, la Palatul culturii, două 
filme de scurt-metraj din acti
vitatea de educație fizică a 
copiilor : „De la 3 la S ani” 
(realizatoare, conf. Cornelia 
Ghibu) și „Să-I creștem voi
nici !” (scenariul, prof. M. 
Dumitrescu și prof. V. Lupan), 
în fapt o transpunere suges
tivă a programei de educație 
fizică 
mele, 
pante, 
că un
portant din munca educatoare
lor din grădinițe" — cum afir
ma prof. Lirica Mocanu, ins
pectoare metodistă pentru pre
școlari în județul-gazdă. Dealt
fel. eficienta experimentului a 
fost reliefată și de alti fac
tori. Prof. Nleolae Vameșu, di
rectorul Clubului sportiv șco
lar „Aripi", de pe lîngă Școala 
generală nr. 11 : „A forma la 
copil deprinderi de mișcare, 
începind eu vîrsta de 4—5 ani. 
înseamnă a avea mîine tot 
mai mulți adepți ai sportului 
organizat" ; prof. Constantin 
Rizon, directorul Clubului 
sportiv școlar Viitorul : „E
bine să fim realiști ; să vedem 
că de aici, de la nivelul gră
diniței, pot fi descoperite și 
mari talente..."

Inițiativa C.N.E.F.S. și a 
Inspectoratului școlar al Capi
talei se impune nu numai ea 
o reușită acțiune de propa
gandă In sprijinul educației fi
zice școlare, ci și ca o moda
litate ce se cere repetată si 
în alte județe sau zone ale 
tării !

Tiberiu STAMA

rioară în final, marea maestră 
Marina Pogorevici a învins-o 
pe mezina turneului Oillia 
Ganț (15 ani). Nu pare să fie 
în formă deținătoarea titlului 
Gertrude Baumstark, care a 
suferit a doua înfringere (cu 
albele) de data aceasta la Ju- 
dita Kantor. Remize in întîl- 
nirlle Marla Albuleț — Marga
reta Teodorescu (cu 25 de ani 
in urmă ele alcătuiau echipa 
României, clasată pe locul II 
la Olimpiada de la Emmen, la 
egalitate de puncte cu forma
ția U.R.S.S., cîștigătoarea com
petiției) șl Csila Sajter — An
gela Cabariu. Eugenia Ghindă 
a întrerupt cu avantaj decisiv 
la Gabriela Olteanu.

în clasament conduc după 4 
runde Marina Pogorevici și 
Ligia Jicman cu 3 p, urmat» 
de Smaranda Boicu, Judita 
Kantor și Mariana Ioniță cu 
3,5 P-

La București, în finala mas
culină, dimineața întreruptelor 
l-a adus 2 puncte tînărulul 
maestru internațional ieșean 
Ovldiu Foișor. El a cîștigat la

Steaua, cea mai completă
Campionatuâ de rugby — mai 

echilibrul, parcă dedt în alți atnd
— și-a consumat prima parte. P« 
baxa observațiilor proprii, von* 
Încerca să stabiliim cel mai bun, 
cel mal complet team al cam
pionatului, după valoarea nud 
mică sau mal mare a comparti
mentelor care-1 compun. Sigur, 
un astfel de „clasament* nu este, 
in ultimă instanță, decît un sim
plu „joc“, o posibilitate de a 
comenta un campionat interesant 
cane pasionează tot mai muilți a- 
matocri de sport, la era cînd 
rugbyul românesc urcă noi trep
te de afirmare internațională. 
Am luat in considerare in „cla
samentul* nostru opt echipe (din 
cele 14 part ici pan te la întrecerea 
primei divizii), patru din Ca
pitală (Dlnamo, Steaua, RC Gri vi
ța Roșie șl RC Sportul studen
țesc) și patru din provincie, a- 
celea cu mal mari posibilități 
momentane de exprimare (Farul
— Constanța, Știința — Petro
șani. Știința CEMIN — Baia Ma
re ți Politehnica — Ta$i). Punc
tajul urrnînd a-1 stabiiL pe cri
teriul : locul I — 8 p, locul n
— 7 p, locul in - ( p etc.

SA înc-epem, deci, cu „capul 
de grămadă*, linia întîȚ consi
derind atît forța de împingere ctt 
și mobilitatea și abilitatea în te
ren :

1. ȘTIINȚA PETROȘANI — 
Bucan^ Ortelecan, D. Petre — 
Dorobanții ; 2. FARUL — Oprtș, 
Grigore, Prisecaru (Tuircu, Leotnr 
te) ; J. STEAUA — Cioarec, Mun- 
teanu, Corneliu (Moț, CAinaru) ;
4. DINAMO — C. Gheorghe, Ca
ra iman, Țurlea (Gh. Ion) ; 5. 
GRIVITA ROȘIE — Dinu, Pasa- 
che, Bălan (Pașcu, Cercel) ; 6. 
ȘTIINȚA Baia Mare — Ung urea- 
nu, N. Gheorghe. Ioniță (Csoma); 
7. POLITEHNICA —’ Pătrăhău, 
Ebu, Petrlșor (Tunaru) ; 8. Sp. 
STUDENȚESC — Stanctu. Bossen- 
maieir, Curea (V. Dumitrescu, 
Păumescu).

Linia a doua :
1. DINAMO — Dâră ban, Cara- 

gea ; 2. STEAUA — M. Ionescu, 
Galan ; 3. FARUL — Mușat, Fi. 
Constantin ; 4. GRIVITA ROȘIE 
A. Ion., Pongracz (Măcăneață) ;
5. ȘTIINȚA Baba Mare — Urdea, 
Pujină ; 6. Sp. STUDENȚESC — 
Gheorghlosu, Galand»a ; 7. POLI-

Ciocâltca și Nicolaide. Ciocâi- 
tea a cedat fără joc partida 
din runda a 4-a cu Ghindă. 
Gheorghiu n-a reușit să-și va
lorifice micul avantaj deținut 
la Griinberg, astfel că marele 
maestru înscrie o nouă remiză 
consecutivă în turneu. Trata- 
tovlcl a ciștlgat la Nicolaide 
iar partida Kertesz — Arde- 
leanu s-a încheiat remiza.

Ieri după-anilază a avut loc 
runda a 5-a. Au fost decise 3 
partide : Ghindă (cu negrele) a 
cîștigat la Nicolaide, Oltean (tot 
eu negrele) La Ștefanov șl Ar- 
deleanu (cu albele) la Tratato- 
vlci. Restul remize : Kertesz— 
Foișor, Ionescu — Gheorghiu, 
GrOnberg — Ghițescu, Stoica — 
Pavlov și Ciocâltea — Ciolac. 
După 5 runde, In clasament 
conduc Foișor și Ghindă cu 3,5 
p, urmați de Ghițescu, Ionescu, 
Ardeleanu și Grflnberg cu 3 p 
etc. Astăzi se joacă runda a 6-a.

„EXPLOZIA" NATAȚIEI PRAHOVENE Șl AUTORII

formație a Diviziei „A"
TEHNICA — Cristei, D. Constan
tin ; 8. ȘTIINȚA Petroșani — 
Drumea, Șu$Lns>chi.

Linia a treia :
1. STEAUA — Muraxiu, L. Con

stantin, Rădulescu (C. Flonea) ;
2. ȘTIINȚA Baba Mare — Eeraru, 
Demian, Mărglneanu (Ștefiuc) ;
3. DINAMO — Stoica, Borș, M.
Zafiescu (Marin) ; 4. FARUL — 
Varga, Dumitru, Naclie, CGVur 
glea, N. Ene) ; 5. Sp. STUDEN
ȚESC — FI. Ataaiasiu, Gură mare, 
Preda (Covaci) ; 6. POLITEHNI
CA — Nemes-niciuc, Ntetor, Ga- 
vrlileț (Andrei) ; 7. GRIVITA RO
ȘIE — Vlad, Stroe, Pena CM ora
nj) ; 8. ȘTIINȚA Petroșani ■— 
FI. Ion Șt. Constantin, Bâlod 
(Viciu).

Mijlocași la grămadă :
1. DINAMO — M. Paraschlv ;

2. POLITEHNICA — N. Doroftel;
3. FARUL — N. Dinu (V. Ion) ;
4. STEAUA — E. Suclu ; 5. ȘTI
INȚA Baia Mare — I. VLădflâ;
6. GRIVITA ROȘIE — V. Anton;
7. Sp.STUDENȚESC — N. Soflo- 
mon (V. Pădureami) ; 8. ȘTIIN
ȚA Petroșani — I. Bonea»

Mijlocași la deschidere :
1. ȘTIINȚA Petroșani — M. Bu- 

cos ; 2. STEAUA — D. Alexan
dru ; 3. FARUL — R. Bezușcu ;
4. DINAMO — St. Podărăscu î
5. GRIVIȚA ROȘIE — P. Bidtrel; 
«. Sp. STUDENȚESC — M. Parafl- 
ehivescu ; 7. ȘTIINȚA Baia Mare
— V. Cantea ; 8. POLITEHNICA
— M. Miitltedu.

Centri-:
1. FARUL — Lungu, Holbau 

(C. Vasile) ; 2. DINAMO — Con
stantin, Marghescu (Abutoaie) ; 
3. STEAUA — Vărxaru, Enache 
(David) ; 4. Sp. STUDENȚESC — 
C. și A. Hariton (Mie) : 5. GRI
VITA ROȘIE — Voicu, Țuică (Nl- 
ce-i^eN : 6,. ȘTIINȚA Baiba Mare — 
RAdol, Trnyancsev ; 7. POLITEH
NICA — Nâstase, Clobamu ; 8.
ȘTIINȚA Petroșani — Ghițâ, n. 
Dumitru.

Aripi :
1. STEAUA — Fuicu, I. Zafies

cu (Roșu) ; 2. DINAMO — Aldea 
FI. Ionescu, (Chirlcencu) ; 3. FA
RUL — Pllotschi, Bogheanu (LV- 
vadoru) ; 4. Sp. STUDENȚESC — 
Vintblă, Chirigiu (Ruja) ; 5. GRI- 
VIȚA ROȘIE — C. Tudor, Fălcu- 
șanu (Mirea. Al. Marin) ; 8. 
ȘTIINȚA Baia Mare — Toad or, 
Pascale (Gligor) ; 7. POLITEHNI
CA — Vasiliu, Bălteanu (Barietu);
8. ȘTIINȚA Petroșani — Medra- 
goniu, Dobre.

ROBERT PINTER (14 ani) 4:08,89 PE 400 m LIBER-?
N00 RECORD NAȚIONAL DE SENIORI

In întrecerile concursului de 
inot dotat cu „Cupa speranțe
lor olimpice", care se desfă
șoară la Baia Mare, Robert 
Pinter (14 ani) a realizat ieri

START iN
In aceste zile. în mai multe 

centre din tară, se dispută e- 
tapa I, preliminară, a „Cupei 
României" la handbal, atît pen
tru echipele masculine, cît ți 
pentru cele feminine. în aceas
tă etapă a competiției intră în 
joc formațiile din categoria 
„B“ — tineret. Jocurile au loc 
pînă în ziua de 19 decembrie sl 
se dispută în patru centre la

Fundași :
1. STEAUA — L. Cod oi ; 2.

FARUL — Gh. Florea (V. Ion) ; 
3. Sp. STUDENȚESC — D. Cojo- 
caru ; 4. DINAMO — Petre ; 5. 
GRIVIȚA ROȘIE — Tudose ; 6. 
POLITEHNICA — Bălan ; 7. ȘTI
INȚA Petroșani — Gh. Dinu ; 8. 
ȘTIINȚA Baia Mare — Ciolpan, 
(n.n. jucătorii subliniați sînt sau 
au fost internaționalii ,,A“).

Să punem punct și să stabilim 
„echiipa-echipelor*. cea mai apro
piată de suma totală a. celor 64 
de puncte. Deci : 1. STEAUA — 
55 p, 2—3. Farul — Dinamo — 
51, 4. Grivița Roșie — 30 : 5.
Sportul studențesc — 29 ; 6. Ști
ința Baia Mare — 27 ; 7. Știința 
Petroșani — 23 ; 8. Politehnica
Iași — 22.

Ce se remarcă 7 în primul rînd 
că echipele sînt situate pe locuri 
apropiate de cele ocupate în cla
samentul oficiaâ al turului. Apoi, 
că valorile slnt, în general, con
centrate în primele trei echipe 
eltate, detașate de pttutonul ur
măritoarelor, ceea ce ne permite 
lesne a anticipa că lupta pentru 
^ltlv se va da între ele». Steaua 
apare drept echipa mai completă, 
mal echilibrată pe compartimen
te, cu 8 clasări pe locul 1 șt med 
ima mal jos de poziția a patra! 
Farul șl Dlnamo, cu unele pos
turi în suferință (totuși) o se
condează. fireac. Grivița Roșie 
a încercat, ca de obicei, să-și 
depășească condiția șl, uneori, a 
reușit. Sportul studențesc a evo
luat (deocamdată) sub nivelul! 
lotului său, ou destule ta.lervte. 
Încă insuficient puse în vaHoare. 
Baia Mare e pe locul el (deși 
muați apun că ar putea mai 
mult...). Știința Petroșani are 
cîțlva jucători foarte buni, va 
tnaă șl «... echipă, in tfmt je 
Politehnica ieșeană pare a dev<snd 
tot mad, mult outsider ui cărata 
1 se cuvine acordată atenție 
mărită. Ce mal constatăm ? Că 
avem cîteva posturi deficitare, 
sub standardul internațional 
(fundaș, uvertură, pilierul sting, 
ehlar linia a doua privind-o în 
perspectivă). Să întărim, așadar, 
In primul rlnd echipele de club 
spre a spera lntr-o „națională “ 
cit mal puternică..

Sigur, acest clasament, care ac 
vrea original, comportă discuții 
(puțind exista păreri diferite în 
privința valorii! actuale a unor 
rugbyștl, a perspectivelor unora 
«au altora). Dacă ele se vor 
Isca, înseamnă că articolul nostru 
și-a atins scopul.

' Dimitrie CALLIMACHI

DupJ 
compai 
la Asn 
tativa 
s-a dei 
localits 
un tur 
particip 
le ale 
Români 
evolua 
Suediei.

Hoche 
azi, de 
pc pati 
prezenta 
de la oi 
tot Ia 1 
echipa 
care, in 
duminici 
evolua 1 
1& 18,30)

4:08,89 pe distanța de 400 m 
liber, corectlnd astfel recordu
rile naționale de seniori și ju
niori deținute de Coslin Ne
grea cu 4:09,03.

CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL
feminin (Focșani, P. Neamț, 
Vaslui și Timișoara), Iar la 
masculin doar în trei centre, 
deoarece la București se orga
nizează meciuri pentru două 
serii (București, Baia Mare și 
Galați).

In Capitală, partidele au loc 
în sala Floreasca. în flecare zi 
de la ora 15 (duminică jocurile 
locepînd la ora 8).

Intre*

0.
CAMI
Turneul 

piortatelor 
pentru jau, 
pe pistele 
pitailă, a 
de toată 
au contrlbi 
sărilor de 
care au 
doua, decia 
titlurile ck 
Meciuri di 
intre AIcx; 
pion La dul 
legul său d 
și foarte t 
zionar Com 
Fieni, care 
prezintă di 
rești, prec,. 
rele Octavi 
favorită a 
Dorina Coji 
nic al tum< 
a doua) s-a 
rata valoare 
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panții fiind 
tate mari 1 
(Maria Zsizi 
țional, de pi 
xi a punctat 
ținut drept

Titlurile ar 
buni și mer 
fete — eleve 
tresior Cons 
Octavia Cioc 
bobinatoare 
de țevi „Rep 
tală), iar la 
câtor încă r 
renel» divizio 
tuș de 22 de 
natul de lian 
din Fieni, Coi 
(care, fiind t 
fost împrumu 
de zile de căi 
mental Fieni,

Divizia „A“ de baschet

VIRGIL DĂ IM ÎNSCRII 50 DL PONCIF!
IAȘI, 16 (prin telefon). în 

Sala sporturilor din localitate a 
Început cel de al șaselea tur
neu al campionatului național 
de baschet masculin. Rezultat» :

FARUL CONSTANȚA — 
C.S.U. BRAȘOV 100—91 (48—
39). Constănțenii au dominat ta 
prima repriză, cină Băiccanu a 
„zburdat" (cum a făcut, dealt
fel, și In partea a doua a În
trecerii), iar coechipierii au asi
gurat dominarea în lupta sub 
panouri. Drept urmare, tabeSș 
do scor a indicat permanent a- 
vantaj de partea formației Fa
rul : 34—24 in min. 12, 40—28 
în min. 16. In repriza secundă, 
jocul s-a mai echilibrat, brașo
venii au redus din handicap 
(83—90 în min. 38), dar nu au 
putut face mai mult in fața li
nei echipe în care Virgil BăF- 
oeanu a înscris 50 de puncte 1 
Au marcat : Bălceann 50, Spi
nii 18. Radu 12, Cucoș 10, Raș
ca 8, Moldoveanu 2 pentru în
vingători, respectiv Tecăa 22,

Kriszbai 20, Benedek 20, Csen- 
der 12, Moraru 8, Flaundra 4.

C.S.U. SIBIU — IMUAS BA
IA MARE 90—78 (44—39). Un 
meci foarte echilibrat plnă ta . 
min. 33, cind accidentarea lui 
Ciocan a descumpănit formația 
băimăreană, facilitlnd — in 
schimb — succesul xibienilor. 
Au marcat : Takacs 27, Chirilă 
16, Copiei an 12, Apostu 12, Dă- 
lan 11, Kineses 2, Palhegyi 6, 
Tonca 4 pentru învingători, res
pectiv Murășan 12, C. Ion 11, 
Mara 18, Ciocan 10, D. Dumi
tru 2, Munteanu 7, Flore* 8, 
Cociș 10.

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
114—81 (57—41), I.C.E.D. BUCU
REȘTI — RAPID BUCUREȘTI 
82—36 (41—43), POLITEHNICA 
IAȘI — »U" CLUJ-NAPOCA 
64—70 (27—40), STEAUA — DI
NAMO ORADEA 86—62 (46—30).

Alexandru NOUR — coresp.

în titlul cronicii campiona
telor naționale de juniori de 
la Baia Mare se putea citi : 
„Cristian Ponta (trei victorii) — 
în prim-planul reuniunii inau
gurale". Cristian Ponta, re
prezentant al școlii de natațle 
prahovene. O școală care a- 
vansează, ca și admirabilul el 
campion, in prim-planul nata- 
țlei românești. O școală care, 
de cîtva timp, di multe și ră
sunătoare riposte sportive, al
tor două centre vitale ale îno
tului, Reșița și, mai cu seamă, 
Baia Mare. Cum se explici 
acest sprint al „delfinilor* 
prahoveni?

L-am descifrat la fața locu
lui, descoperind o activitate 
minuțios organizată, competen
tă, dublată de insuflețirea șl 
dragostea pentru sport a unor 
factori responsabili, decisivi 
pentru lansarea acestei verita
bile ofensive prahovene. Pe au
torii „exploziei* notației din 
Ploiești li vom găsi la Clubul 
sportiv școlar funcționind pe 
lingi liceul „C. Dobrogeanu- 
Gherea*.

Succesul promițător al unită
ții de performanți a fost 
asigurat din start, de modul 
de organizare al întregului ci
clu de selecție, pregătire, per
fecționare. Tehnicienii clubu

lui — ajutați de factorii de 
decizie binevoitori, animatori 
in adevăratul sens al cuvîntu- 
lui — au reușit si realizeze 
un traseu excelent — pornind 
de la grădinițele de copii, tre- 
clnd la școala generală ?i ter- 
minind cu liceul — itinerarul 
depistării elementelor talenta
te și angrenării lor într-o 
pregătire de înaltă tehnicitate. 
Să vă descriem — rapid — 
acest „traseu spre marile per
formanțe* : cei nouă antrenori 
ai clubului desfășoară o largă 
șl minuțioasă acțiune de selec
ție. in toate grădinițele orașu
lui Ploiești, cu precădere ta 
zona Nord. Prichindeii care 
dovedesc aptitudini pentru 
înot sînt trecuți, cind ating 
vîrsta școlară, in clasele spe
ciale de notație ale Școlii ge
nerale nr. 25 și, mai departe, 
la liceul „C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea“. Acum a venit momentul 
să vorbim despre cele două 
directoare ale unităților școla
re care patronează clubuls 
Viorela Dumitrescu (liceul „C. 
Dobrogeanu-Gherea*) și Cor
nelia Popa (Șc. gen. nr. 25)
sînt două mari iubitoare de
sport. Urmăresc activitatea 
sportivilor din unitățile pe
care le conduc, le știu perfor

manțele, se bucură de progre
sele elevilor sportivi.

Elementul esențial al succe
sului il reprezintă Insă munca 
de ridicat nivel profesional și 
cu valoroase preocupări pentru 
perspectivă a întregului corp 
de tehnicieni. Muncesc cu pa
siune și competență, ocupin- 
du-se de peste 250 de copii și 
juniori, următorii antrenorii 
V. Vasiliu (directorul Clubului 
sportiv școlar), Gh. Iorgulescu 
(șeful catedrei de notație), M. 
Gothe, T. Mirițescu, Mihaela 
Ujică, M. Ioan, M. Tomescu, 
St Ionescu, R. Negoescu. Vi
itorii campioni ai notației sini 
împărțiți în două clase ale Șco
lii generale nr. 25 (anul aces
ta ele au devenit patru!) și, 
mai departe, In altei» ale li
ceului „C. Dobrogeanu-Ghe
rea". lntr-o perfectă colabora
re cu corpul profesoral al am
belor unități școlare, progra
mul de învățătură fi cel de an
trenamente este alcătuit in 
așa fel ca nici una dintre ac
tivități să nu sufere. Trans
portul la bazin îl asigură clu
bul sportiv școlar, astfel că 
sutele de ore de muncă nece
sare atingerii performanței se 
pot desfășura fără obstacole 
sau întreruperi.

Care sînt „i 
ale ploieștenilc 
sus-amintitului 
(15 ani), antr 
reușitele Iulie: 
ani), ale lui 
ani) ft Cezar 
Doar patru di 
mai mare de 
mani!

Care ar fi 
creț* al sprir 
manță al cer, 
de înot? Iată 
sată șefului c 
ție, Gh. lorgv 
organizarea p<- 
gătire, exprim, 
zarea cît mal 
trenorilor, a 
In momentul 
grupele de Ini 
performanță, 
cu antrenorii ‘ 
performanței, 
am avut satisf 
ril noștri de li 
mă grupă să 
loturile reprez- 
colegului Miri,

Simplu, tot 
marile record) 
Simplu, cînd 
spatele său n 
plicații numite 
petență. E<
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cepe ari 
onal cu 

naționa- 
iviei șl 

care va 
ecundă a
*or îniilnl 
a locală), 
erano, re- 
.poi miin* 
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el, după 
turneului, 
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Azi se reiau la București, pe 
patinoarul „23 August", jocu
rile din cadrul celui de al 
3-lea turneu al seriei secunde 
din Divizia ,,A“. Din acest tur
neu s-au consumat pînă acum 
trei etape, clasamentul fiind 
în momentul de față următo
rul (este vorba de clasamentul 
general al competiției): 1. Pro
gresul Miercurea Ciuc 23 p; 2, 
Avîntul Gheorgheni 21 p; 3. 
IMASA Sf. Gheorghe 15 p; 4. 
Tirnava Odorhei 10 p; 5. Sp. 
studențesc ASE 7 p; 6. Metalul 
Rădăuți 2 p. Programul jocu
rilor de azi este următorul: 
Progresul Miercurea Clue — 
Metalul Rădăuți (ora 11); Sp. 
studențesc ASE — IMASA Sf. 
Gheorghe (ora 14,30); Avintul 
Gheorghăni — Tirnava Odor
hei (ora 17).
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n inai bunt (Inert popicari al (Arii I
LAN Șl C. BĂNESCU I
NAȚIONALI DE JUNIORI I

CORVINUL „STAȚIONEAZĂ * PE LOCUL 3,J
DAR JOCUL SAU A CUNOSCUT

MULTE METAMORFOZE
echiped 
sezormil 

ținem 
deosebit

ai al oam- 
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ea, la care 
precizia la«t- 
,1 finallștM 
In manșa a 
uptei pentnu 
oni ai țării, 
au avut toc 
z6kcly, cam- 
reună cu co
lonel Mikloș, 
jucător 
Bănescu, din 

vitzia „A“ r*- 
Zolnța Bucu- 
țirtre jucătoa- 
iîrlan, marea 
tei finale, șt 
Nivelul teh- 
final (manșa 

rat la adevă- 
mei finale de 
Ifcan, particl- 
tațl cu rezuî- 
din manșa I 
din lotul na

rare în prim* 
r 383, n-a ob- 
larticipare 1).
,'enit celor mal 
jl sportivi | la 
inoscutuilui a»- 
tln Neguțoiu, 
n (22 de ant 

întreprinderea 
tica" din Cap*- 
ețl — unul jo- 
unoacut pe a- 
re, tinărun lăcă- 
d de la ComtA- 
din azbociment 

tantin Bănescn 
real talent, a 

t pentru un an 
e echipa sa Că- 
din campionatul

■1

icțului Dîmbovița, diviziona
rei „A“ Vodnța București, und* 
joacă d« două luni). C. Bănes- 
cu a foat depistai cu prilejul 
unui concurs popular la Fi jni, 
ta urmă cu trei ani, de către 
antrenorul Alexandru Andrei, 
car* l-a pregătit șl putem spu
ne., chiar foarte bane.

Clasamentele individual* — 
L Octavia Ciocirlaa 073 p (ta 
manșa 1 — ta manșa a
II-* 427) — campioană națio
nală, l Dorina Oojodam (CSM 
Reșița) 848 (4K—416), X Car
men Pilaf (Voința Galați) 833 
(410—417), 4. Valeria Burlaciu- 
Popescu (Olimpia București) 
824 (407—417), 5. Lillian* N«- 
greanu .(Petrolul Bălcoi) 021 
(410—411), 6. Mariana Movtiea- 
niu (Confecția Focșani) 817 (418— 
^9) ; băieți : 1. Constantin Bă- 
nescu (Voința București) 1759 
(883—876) — campion național. 
1 Alexandru Szăkely (Progre- 
«ul Oradea) 1749 (886—063), 3. 
Marian Andrei (Gloria Bucu
rești) 1737 (893—845), 4. Con
stantin Frigea (Chimpex Con
stanța) 1730 (851—079), 3. Ni- 
ooUa* Croitoru (Olimpia Bucu
rești) 1703 (392-011), 0. IoneJ 
Mikloș (Progresul Onadaa) 1072 
(869—803).

întrecerii* finale ai* senio
rilor șt senioarelor au Început 
tot ta Capitală, pe arena O- 
Umpla.

Toma RĂBJAN
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Oo-

Coe- 
fapt.

La jumfttatca cursei la eșalonul secund de volet

Campionatele Diviziei secunde d* velei a* ajuns la aftrștiul turului, 
ta cele 2 serii feminine se prefigurează • aspră luptă pentru califi
carea ta turneele de baraj pentru Divizia „A" (turnee la car* au 
acces primele două clasate ta flecar* serie, firește după terminare* 
returului care. ae va desfășura intre n ianuarie șl 27 martie 1383). 
De pe acum șl-au pus candidatura la baraj echipele bucureșten* 
Voința, Universitatea I.E.F.S. șl Confecția (aeria I), Universitate* Cra
iova, Chimia Rm. Vlleea șl Braicont Brăila (seria a n-a). In timp o* 
in seria a III-a concurența este deosebit de puternică, practic 7 echi
pe emlțlnd pretenții la primele două locuri ta clasamentul final. L* 
masculin, În seria I, Relonul Să vin ești — car* a participat și tn pii-, 
măvara trecută la baraj, ratlnd d* puțin promovarea pe prima scenă 
— se va număra din nou printre pretendenta, pentru al doilea loc ta 
serie dindu-se Încă o luptă extrem de echilibrată. In seriile a doua

■ șl a treia fostele divizionar* -A*, Delta Tuleea șl Politehnica Timi
șoara (aceasta fiind singura netnvtaaă ta tur), nu vor avea emoții 
plnă la baraj. Șanse de a se alătura lor au I.CJd. Caransebeș sau 
SARO Tlrgovlște (decisiv fiind mecitd direct de la Caransebeș), res
pectiv A.S.A. Electromureș Tg. Mureș, noua echipă a Internaționalului 
Nleolae Pop. După desfășurarea turului, surprind pozițiile modeste 
ocupate de fostele divizionare „A" Universitatea Timișoara, Olimpia 
Oradea (feminin), Viitorul Bacău, Rapid București, „U" Cluj-Napoca 
(masculin).

toarea explicație : „Am pernll 
la drum cu un lot destul de sub
țire, atlt numeric, cit șl valoric. 
Sigur, 4—5 Jucători slnt ta lotul 
național, unii titulari, dar echipa 
are 11 componențl. înainte, Cor
vinul avea o idee de Joc pur e- 
tenslvă, dar dispunea șl de Ju
cători care s-o aplice. In penuria 
actuală de Înaintași, am încercat 
să schimbăm ceva, să consolidăm 
Jocul ta apărare, să nu mal pri
mim goluri multe pentru că na 
mai. puteam marca. Poate că voi 
fi acuzat de o exagerată pru
dență, dar, lată, cu excepția me
ciului cu Steaua (clnd am fost 
învinși eu 1—1, la Hunedoara), 
ta celelalte 11 Jocuri am primit 
doar » goluri. Deci, n-am lucrat 
degeaba*.

După etapa a 9-a, apărare* 
a-a menținut la același alvd ș ( 
goluri primite ta I partida, ta 
timp ea atacul a Început aă urat 
la ta procent satisfăcător da e- 
flcadtate 1 *—0 eu S.C. Bacău 
(acasă), 9—1 la Constanta, >—« 
®u ,J*o4i* Timișoara (acasă) ; l—l 
ta Spertid studențesc, 9—9 la Ren. 
Vlleea, 1—1 eu Steaua (la H«

3. CORVINUL 17

Sportul studențesc — Corvinul a fost unul din meciurile buna ala se
zonului. Iată-l pa Andone (unul din cai mai buni jucători ai ttunedo- 

renilor) tncarctnd ad stopeșa................................ — -atacul fundașului Munteanu n

In evoluția echipei, mal atee 
ia aprecierea unor rezultate mal 
puțin aatlsfăcătoare, ni l-au a- 
du* drept circumstanțe atenua- 
anta accidentările lut Dubtnctur 
(5 etape1), Kleln (o lună), Nleșa 
(fractură la mectut eu Sarajevo), 
dar nu ae ooolește un adevăr se
sizat de toată lumea, ieșirea dta 
formă a unor Jucători da bază, 
prototipurile numindu-s* Peie* fi 
Gabsr. O confirmă șl Mata gsi- 
getorHoe ectilipel. Petcu are doar 
4 goluri Înscrise (anul trecut s* 
afla printre fruntașii 
„A") Iar intarnațlonaăul _____
tnatartaș. fără alte sarcini, na M 
poate lăuda dectt eu un ringiar 
gol ! T1 Golgeterul anei echipa 
care ta campionatul 1990—1981
tnacrta 79 de goluri sau M ta 
ediția precedentă este tocmai 
„cel bun la toate**, funda* ceas-

DtvtaM 
Gabar.

7 7 3 25-12 21
(a pierdut două puncte• Puncte realizata acasă : 14 . _ ______

Steaua, cite unul cu Dinam o șl Universitatea Craiova) ; puncte 
obținute ta deplasare : 7 (două cu F. C. Constanța, cite unui 
eu F. C. Argeș, Jiul. Sportul studențesc, Chimia șl Politehnica 
lași)-
• Golgeterll echipei : Andone • goluri, Petcu 4, Dumltrache 

1, Tirnoveanu, Kleln șl Cojocaru — cit* 1, RednIc, Dubtnduo, 
Gabor șl Mateuț — cite 1, Gheorghiu (Politehnic* Iași) — au
togol.
• Jucători folosiți : 11 (Redate, Bogdan, Andone, Or-cu șt 

Petcu — cite 17 meciuri, Kleln șl Gabor — cite 15, Dumltrache 
15, leniță 14, Dublnduo 15, Tirnoveanu 19, Nl-cșa, Gălan și 
Bucur — dte 7, Mateuț șl Alexa — dte I, Cojocaru 5, Băd&aș 
X, Duznitreasa 1).
• Cartonașe galbene : ri — 11 Jucători ; cel* mal mult* l 

Petcu, Oncu și Gabor — dte 1.
• Cartonașe roșii : nld unul.
• A beneficiat de 1 lovituri de la 11 m, ambele transformate 

(Petcu și Andone) ; a fost sancționată cu > penaltyuri : unui 
transformat, 2 ratate.
• A expediat 208 șuturi (1M acasă — 75 ta deplasare), dintr* 

care 107 pe spațiul porții (74

excelent din acest punct de vo
der*.

Adevărul e că de la Corvinul 
se așteaptă mal mult, atlt pe pla
nul Jocului cit și al rezultatelor. 
Echipa *-a maturizat. juniorii din 
Australia nu mai atnt juniori. 
Dar maturizarea trebuie să a* 
manifeste pe toate planurile, ta- 
Cluslv al DISCIPLINEI. Din acest 
punct de vedere, e un progres 
cd echipa a-a mai avut jucă
tori eliminați. dar orie M de 
cartonaș* galbene sta* prea mul
ta, deși acordarea unora e con
testată, expllcindu-ae că arbitrii 
nu prea Îngăduia Jocul de «nșs- 
lament flxle șl nu Interpretează 
uniform fazele, mal ales pentru 
ecttipeOe ta deplasare. Dar anali- 
zlnd comportarea echipei ta »e- 
zosul de toamnă, nu putem om+- 
te și prestațiile din Cupa 
U-E-F-A. t bine cu Graz, excelen
tă dăruirea dSn meciul de la Hu
nedoara cu Sarajev* (cu a plen Ai
da recuperare de la 5—2 la <—9). 
dar irosită de naivitatea din fi
nal, și comportarea total nece- 
respunzăteare de la Sarajevo, 
care a culminat eu actele ne
sportive ale Iul Dumltrache șl 
Gabor, care au oonstbtult o pată 
neagră pentru fotbalul nostru. 
Poziția fruntașă a echipei obligă 
la o comportare pe măsura ce
rințelor, a condițiilor oe l-au fost 
areata ta Hunedoara șl a dra
gostei eu oare ea este înconju
rată ta orașul harnicilor side- 
rurglșți. Este un apel la cere 
trebuie aă răspundă Gabor și 
Dumltrache, Petcu și Bednic. și 
talentatul portar Alexa (mal pu
țin serios Insă dedt Ionlță). toți 
od ce îmbracă tricourile alb-aț- 
bastre.

Constantin ALEXE

acasă — 13 in deplasare).
CORVINUL '"JNEDOARA VA EFECTUA

nedoara I 1), 5—0 cu A.S.A. (aca
să) șl 1—1 la Iași. Dealtfel, cum 
aprectază șl antrenorul Viad. cel 
mal bun meci l-a realizat la tn- 
oeputul acestui „dclu”, cu S.C. 
Bacău (nd apreciem eă a feat 
bun șl Jocul precedent, cu Uni
versitatea Craiova, pe care l-am 
urmărit), ca șl cu Sportul studeo- 
țeoo (din etapa a 13-a), dar oed 
mal stab a fost Înregistrat ta 
finalul de sezon, cura apreciază 
antrenorul, cu Steaua, «prertere 
care a avut probabil ta vedere 
tafrtagerea, rezultatiM ta rine, șl 
nu oaUtatea prestației.

trai — mijlocaș — Înaintaș, An
done. tn schimb, Kleln ar trebui 
aă se declare nemulțumit, să me
diteze serios asupra ineficacității 
sale. Cu doar două goluri, Kleln 
se află Intre tinerii Tirnoveanu 
șl Cojocaru, dar Kleln a Jucat 
ÎS mecluoi, iar Tirnoveanu 10 și 
Cojocaru doar 3 ! Pe acest fond 
al scăderii eficacității, Corvinul 
a obținut rezultatele care o si
tuează pe locul 2 datorită, in 
bună parte, Jocului tn apărare. 
In 1980 echipa primise 23 de go
luri, ta 1981 — 22, Iar acum tota- 
ltd este doar de ÎS. Un bilanț

UH TURNEU IH H P CHINEZI
Divizionara „A“ Corvinul Hu

nedoara va efectua un turneu 
de pregătire, cu jocuri amical* 
în R. P. Chineză.

După un stagiu de două săp- 
tămînl, fotbaliștii hunedoreni 
urmează să plece din țară la 
16 ianuarie, turneul tnchein- 
du-se la 1 februarie. în această 
perioadă Corvinul va susțlrțe, 
după toaite probabilitățile, șase 
meciuri. în mai multe orașe.

ADNINISTRATIA Ot STAT [OTO PRONOSPORT INTORltAZA
SUCCESKLK SINT MAXI, 

MITUL- ESTE MIC IMULTE CANDIDATE LA BARAJUL PENTRU J

S lm piu, operativ șl avantajos, 
Lozul In plio se bucură de o lar
gă popularitate atlt la orașe rft 
șl la sate, datorită câștigurilor ta 
AUTOTURISME șl MARI SUM1 
DE BANI care răsplătesc perse
verența a tot mal numeroși par- 
tlclpanțl. Agențiile Loto-Pronc- 
sport, vtnzătorii volanți, unltățl- 
le din comerț șl cooperația de 
consum șt oficiile poștale din în
treaga țară vă oferă ta perma
nență posibilitatea de a obține și 
dv. mari succese.

Tragerea obișnuită Loto de **-

lăzi, 17 decembrie 1SM, se tele
vizează ta direct taceplnd d« la 
ora 17,25.

CÂȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 10 DECEMBRIE 1982 : 

Cat. 1 : 5 variante 25°/» — au
toturisme „Dacia 1300“ ; cat. 2 : 
4 variante 100% a 9.837 lei și 
19 variante 25% a 2.459 lei ; 
cat. 3 : 11 variante 100% a 2.994 
lei și 71 variante 25% a 748 lei; 
cat. 4 : 33,75 variante a 2.550 
lei ; eat. 5 : 124,75 variante a 
690 lei ; cat. 6 : 306,50 variante 
a 281 lei ; cat. X : 1.876,25 va
riante a 100. Report oat. 1 : 
280.074 lei. Autoturismele „Da
cia 1300“ au fost obținute de 
Badea Tudor (Pitești), Zambos 
Irma (Oradea), Năsui Ileana 
(Sighetu Marmațlei), Ionescu 
Ion (Vălenii de Munte, jud. 
Prahova) și Dumitriu Gheorghe 

. (București).

Curs de perfecționare
pentru antrenorii de juniori

Săptămîna viitoare, intre 20 
ți 23 decembrie, se va desfă
șura, la Brașov, un curs de 
perfecționare la care au fost 
invitați să participe un mare 
număr dintre antrenorii care 
se ocupă de instruirea copiilor 
șl juniorilor. în cele patru zi
le ale cursului vor fi audiate 
lecții privind toate aspectele 
legate de selecția, instruirea și 
promovarea copiilor și junio
rilor, făcindu-se în același timp 
și un schimb de experiență, in 
acest domeniu, cu fotbalul o- 
landez. Cursurile vor fi urma
te și de lecții practice la sala 
de sport, precum și de jocuri 
între selecționate de copii din 
România și Olanda.

CLASAMENTE
FEMININ 

Seria I
MASCULIN 

Seria I
1. Voința Buc. 7 8 1 10: 5 13 1. Reăonul S Avi naști 7 8 1 20 :6 13
1. Unlv. I.E.F.S. Buo. 7 « 1 18: 6 13 1. A.S.A. Buzău 7 4 3 15:10 11
1. Confecția Buc. 7 9 1 15:10 12 3. Prahova Ploiești 7 4 3 19:11 11
4. Ceahlăul P. N. 7 9 2 18:13 18 4. I.OJU Buc. 7 4 3 14:12 11
S. I. T. Buc. 7 3 4 13 na 18 9. Viitorul Bacău 7 4 3 16:14 11
e. Penicilina n Iași 7 1 9 9:19 1 8. Spartacua Brăila 7 3 4 11:18 10
7. Prahova PI. 7 1 8 7:18 8 7. PECO Ploiești 7 2 9 9:19 9
t. Zimbrul Suceava 7 0

Seria a n-a
7 2.M 7 8. Tractorul n Bv. 7 

Seria a H-a
1 8 8:20 8

1. Univ. Craiova 7 1 1 19: 3 13 1. Delta Tuleea 7 8 1 20: 5 13
1. Chimia Rm. V. 7 9 1 20: 9 13 2. I.C.M. Caransebeș 7 5 2 19: 9 12
3. Braieonf Brăila 7 9 2 1« :12 13 3. SAR O Tîrgovlște 7 9 2 16:10 12
4. Spartao Buc. 7 3 4 13:17 18 4. Metalul Hunedoara 7 4 3 15:11 11
9. Dacia Pitești 7 3 4 12:18 10 9. Steaua II Buc. 7 3 4 12:14 10
9. FI. roșie n Buc. 7 J 9 11:17 9 8. Vulcan Buc. 7 3 4 12:15 10
7. Chimpex n C-ța 7 1 9 7:19 9 7. Rapid Buc. 7 2 5 11:17 9
1. Chimia Tr. M. 7 1

Seria a III-a
8 9:18 8 8. Electra Buc.

Seria a m
7

-a
0 7 1:21 7

1. Bxplocrmin Crsb. 7 9 2 17:11 11 1. „Poli* Timișoara 7 7 0 21: 4 14
1. A.S.S.U. Cralow 7 9 2 18:11 12 2. A.S.A. El. Tg.M. 7 8 1 20: 5 13
3. G.I.G.C.L. Brașov 7 9 2 14:12 13 3. Voința Za’.Au 7 4 3 16:13 11
4. Unlv. Timișoara 7 4 3 19:12 11 4. A.S.A. Sibiu 7 4 3 12:13 11
9. Armătura Zalău 7 3 4 13:12 18 9. „U* Cluj-Napoca 

Voința Beluș
7 3 4 13:12 10

6. Textila Clsnădle 7 3 4 12:18 18 8. 7 2 5 9:17 9
7. Olimpia Oradea 7 3 4 9:15 10 7. Oțelul P. Groza 7 2 5 6:18 9
8. Meta-loteh. Tg. M. 7 2 9 9:18 9 «. Voința A. TulLa 7 0 7 6:21 7

ASTĂZI Șl MlINE - ULTIMELE

Posibilități muHtylc de noi

• AUTOTURISME

ZILE DE PARTICIPARE

și muri succese :

„Da?ia 1300‘‘
• BANI, sume variabile ți
• EXCURSII PESTE HOTARE,

sau in R. P. Ungară

Biletele de 15 lei varianta participă
EXTRAGERI in 2 faze cu un total de

fixe
in U.R.S.S

la toate cele 8
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BANI. 
AUTOTURISME 

SI FXC"RS!I



(Urmare din naq I)

misiunilor diplomatice acredi
tați în tara noastră, alți mem
bri ai corpului diplomatic, 
precum și trimiși speciali ai 
unor agenții de presă și ziare, 
posturi de radio și televiziune 
de peste hotare, corespondent* 
ai presei străine la București.

Se intonează Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

tntimpinat cu emoționante 
manifestări de dragoste și sti
mă, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU care 
a spus:

„Stimați tovarăși,
Din împuternicirea Comitetu

lui Central al partidului, de
clar deschise lucrările Confe
rinței Naționale a partidului. 
(Aplauze puternice).

Adresez un călduros salut 
tuturor participanților, delega- 
ților și inviiaților la lucrările 
Conferinței și urez succes de
plin Conferinței. (Aplauze pu
ternice).

Adresez, de asemenea, un 
salut reprezentanților diplo
matici ai statelor cu care 
România intretine relații, pre- 
zenți la Conferință. (Vii aplau
ze).

De Ia înalta tribună a Con
ferinței Naționale adresez tu
turor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, în
tregului popor salutul comu
niștilor. al Conferinței Națio
nale și asigurarea că vom fa
ce totul ca rezultatele Confe
rinței să răspundă năzuințelor 
întregii națiuni". (Aplauze pu
ternice, prelungite).

în unanimitate, delegații 
aleg Prezidiul Conferinței.

Lucrările ședinței de diminea
ță au fost conduse de tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

în continuare, au fost alese, 
in unanimitate, celelalte organe 
de lucru ale Conferinței.

Delegații la Conferință au 
aprobat, apoi, in unanimitate, 
următoarea ordine de zi :

1. Cu privire la stadiul actual 
al edificării socialismului în 
tara noastră, la problemele teo
retice. ideologice și activitatea 
politică, educativă a partidului, 
la sarcinile ce revin organelor 
si organizațiilor de partid pen
tru formarea omului nou, făuri
tor conștient al socialismului și 
comunismului.

2. Cu privire la modul in eare 
se realizează planul național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a României In perioada 
1981—1985 și măsurile ce se 
Imnun pentru îndeplinirea Inte
grală a planului în industrie, 
agricultură, construcții, trans
porturi. circulația mărfurilor, 
pentru înfăptuirea întocmai a 
ho'ărîrilor Congresului al XII- 
lea al Partidului Comunist 
Român.

3. Programele speciale cu pri
vire la: producerea energiei în 
cincinalul 1981—1985 și dezvol
tarea bazei energetice a țării 
pină in 1990; valorificarea supe
rioară și creșterea bazei de ma
terii nrime. minerale și energe
tice primare: reducerea supli
mentară a consumurilor de ma
terii prime, materiale, combus
tibili si energie în anul 1983: 
intensificarea recuperării si va
lorificării resurselor materiale 
refolosibile. pieselor șl suban- 
samblclor uzate a resurselor e- 
ncrgetice secundare în anul 
1983- creșterea productivității 
muncii organizarea și normarea 
științifică a producției si a ce- 
lorlalțe activități în anul 1983: 
re-fneerea suplimentară a cos
turilor si cheltuielilor materiale

ECOU PROFUND ÎN INIMILE SPORTIVILOR
TOM PURTA (U DEMNITATE MESAJUE DE PACE 0 NOUĂ CALITATE

(Urmare din vaq 1)

tă Practicăm un sport care, în 
anii din urmă, a adus mari sa
tisfacții întregii noastre națiuni, 
numele României fiind rostit 
astăzi cu respect și admirație 
și pentru marile sale succese 
din gimnastică, pe toate meri
dianele pămîntului. Reușitele 
noastre au fost posibile ca ur
mare a grijii permanente a 
partidului nostru, oersonal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
noi beneficiind de minunate 
condiții de pregătire; așa a ajuns 
școala românească de gim

în perioada 1983—1985, perfec
ționarea sistemului de planifi
care, evidență și calculare a 
costurilor de producție si de 
stabilire a prețurilor.

4. Programul privind autocon- 
ducerea și autoaprovlzionarea 
teritorială, pentru asigurarea 
populației cu produse agroali- 
mentare, industriale și prestările 
de servicii in perioada 1983— 
1985.

5. Măsuri organizatorice.
In continuare au fost apro

bate componenta celor 11 sec
țiuni și prezidiile acestora.

A fost aprobat, de asemenea, 
regulamentul de desfășurare a 
lucrărilor Conferinței Naționale.

Tovarășul Emil Bobu a spus: 
încredințat că dau glas gîn- 

durilor și sentimentelor dum
neavoastră profunde, ale tu
turor participanților la a- 
cest înalt forum al comu
niștilor români, permitetl-mi să 
invit, cu deosebită stimă și res
pect, pentru a rosti Raportul 
cu privire la principalele pro
bleme care fac obiectul ordinel 
de zi a Conferinței Naționale 
a partidului, pe conducătorul 
iubit și stimat al partidului nos
tru, secretarul general al Par
tidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Primit cu multă căldură și în
suflețire, cu deosebit entuziasm, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
prezintă, de la tribuna înaltului 
forum, Raportul cu privire la 
stadiul actual- al edificării so
cialismului, la realizarea Planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială, la progra
mele speciale și la măsurile 
pentru îndeplinirea cu succes c 
cincinalului, a hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea ol partidului.

Raportul a fost urmărit cu 
deosebit interes, cu legitimă 
mindrie și satisfacție, cu depli
nă aprobare, fiind subliniat în 
repetate rinduri cu vii și înde
lungi aplauze, urale și ovații. S-a 
scandat eu putere „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul 1", „Ceaușescu — Pace !“, 
Ceaușescu — România, stima 
noastră șl mindria !"

Cutezătoarele idei, mobiliza
toarele îndemnuri șl sarcini cu
prinse in Raport, găsesc un 
larg și profund ecou în rindul 
participanților Ia Conferință și 
prin ei in conștiința comuniști
lor, a milioanelor de cetățeni al 
patriei, fără deosebire de na
ționalitate, constituind pentru 
toți un însuflcțitor program de 
munți și luptă. Delegații și in
vitații la marele forum se an
gajează, în numele întregului 
nostru partid, a! întregului nos
tru popor, de a acționa strîns 
uniți, animați de un fierbinte 
patriotism, pentru transpunerea 
în fapt a orientărilor și indica
țiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru realizarea 
hotărîrilor Congresului al XII- 
lea al P.C.R., hotărîri de însem
nătate istorică pentru mersul 
înainte al României, pentru des
tinele ei, pentru înfăptuirea lu
minosului program de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate si înaintare a pa
triei spre comunism.

După-amiaza au început dez
baterile in plen asupra proble
melor inscrise pe ordinea 
de zi.

Lucrările primei părți a 
ședinței au fost conduse de to
varășa Alexandrina Găinușe, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al ■ guvernului.

Au luat cuvintul tovarășii : 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 

nastică să se afirme tot mai 
puternic pe plan mondial. Ne 
revine cinstea și onoarea de 
a purta mai departe ștafeta 
succeselor gimnasticii româ
nești. Așa cuin se subliniază in 
Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului, trebuie să 
facem totul, să muncim cu 
abnegație și dăruire, cu depli
nă responsabilitate civică pen
tru a reprezenta cu demnitate 
culorile scumpe ale patriei, 
să fim mesagerii gîndurilor de 
pace ale poporului român.

C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Costache Troluș, di
rector general al Centralei in
dustriale siderurgice Galați, Le- 
tiția Ionaș, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Sălaj al 
P.C.R., Ghcorglie Vlad, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
ministrul petrolului, Emil 
Iluidu, director general al 
Combinatului minier Rovinari, 
județul Gorj.

Conferința a ascultat și apro
bat raportul Comisiei de vali
dare a delegaților, prezentat de 
tovarășul Ion Conian, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele comisiei.

Au luat apoi cuvntul tova
rășii : Otilia Indie, membru al 
C.C. al P.C.R., directorul în
treprinderii de confecții „Mon
diala" Satu Mare, Marin 
Enache, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. ai P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Brașov 
al P.C.R., Petre Lăcătușii, teh
nician, secretarul Comitetului 
de partid al întreprinderii me
canice „Nicolina" Iași, Dinu 
Danieliuc, președintele Coope
rativei agricole de producție 
Gurbănești, județul Călărași, 
Ion Licu, membru al C.C. al 
P.C.R., director general al Cen
tralei industriale de mașini și 
aparate electrice din Craiova, 
Lajos Letay, membru al C.C. 
al P.C.R., redactor-șef al re
vistei „Ulunk" din municipiul 
Cluj-Napoca, Cornel Pacoste, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R.

După pauză, lucrările au fost 
conduse de tovarășul Ludovic 
Fazekas, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului.

In cadrul dezbaterilor în 
plen au mai luat cuvintul to
varășii : Constantin Dăscălcscu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-mlnistru al guvernului, 
Aurel Ciorugă, director general 
al Grupului de întreprinderi 
pentru producerea de vagoane 
Arad, Ion Lăzărescu, ministrul 
minelor. Dumitru Radu Po
pescu, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii 
Scriitorilor, Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P C.R., mi
nistrul industriei ușoare.

Luind cuvintul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : 

„Aș dori să adresez felicitări 
tovarășilor din industria ușoară, 
eare reprezintă primul sector 
ce a înțeles eă trebuie să ac
ționeze pentru reducerea con
sumurilor materiale. Le urez 
să realizeze in întregime pro
gramul pe anul viitor și reco
mand celorlalte ministere, din 
domeniul industriei grele, să 
ia exemplu de la industria u- 
șoară !" (Aplauze).

Au urmat la cuvmt tovarășii : 
Constantin Popa, miner, șef de 
brigadă la întreprinderea mi
nieră Lupeni, județul Hune
doara, Ștefan Șlefăneseu, mem
bru ai C.C. al P.C.R., directo
rul Institutului de istorie „Ni
colae lorga" — București, Ion 
Teșu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, Ileana 
Jalbă, prim-secrctar al Comite
tului municipal Botoșani al 
P.C.R., Vasile Pungan, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

Lucrările Ccuferinței Națio
nale continuă.

(Urmare din pag I) 

fășurăm ta viitor o mal susținută 
activitate pentru îndeplinirea o- 
biectivelor noastre, în cadrul 
marii competiții naționale 
„Daciada". Ne angajăm, de a- 
semenea, să milităm pentru 
instaurarea unui climat de 
muncă intensă, de ordine și 
disciplină, de etică și echitate 
socialistă la nivelul tuturoi 
cluburilor și asociațiilor spor
tive din iudețul nostru, șă im
primăm această nouă calitate, 
in primul rind în propria noas
tră activitate.

Turneul de handbill masculin de la Schwerin

ROMÂNIA - UNGARIA 23-23
• Azi, România — Suedia

SCHWERIN, 16 (prin tele
fon). Tradiționala competiție 
de handbal masculin, dotată cu 
„Trofeul R.D. Germane", or
ganizată, tot prin tradiție., în 
acest frumos oraș nordic. un 
veritabil „bastion" al handba
lului din această parte a R.D. 
Germane, are, acum, la cea de 
a 13-a ediție, o participare se
lectă. Echipele naționale pre
zente în aceste zile, aci, la 
Schwerin au Insă obiective 
competâționale diferite, unele 
mai apropiate, altele ceva mai 
distanțate în timp. De pildă, 
selecționatele Ungariei, Sue
diei și Islandei se află în fața 
jocurilor din grupa „B“ a 
campionatelor mondiale, echipa 
secundă a R.D. Germane Îna
intea C.M. de tineret, iar pri
mele garnituri ale României și 
R. D. Germane au început 
„campania olimpică" Los An
geles '84.

De aceea au apărut și unele 
modificări de formații, fată de 
ultima mare întrecere interna
țională a sezonului, „Trofeul 
Carpați" din tara noastră. In 
echipa R.D. Germane a apărut 
un uriaș de peste 2 metri 
(Rothe) și a reintrat, refăcut 
după un accident, pivotul de 
mare rutină care este Wiegert, 
iar în selecționata Ungariei, 
lipsește portarul Bartalos (ac
cidentat). dar au revenit extre
ma Kenyeres și conducătorul 
de joc Ory.

JOCURILE DIN CUPELE EUROPENE DE HANDBAL
Cum am anunțat» la Basel a 

avut loc tragerea la sorți a me
ciurilor din Cupele europene de 
handbal. Iată cum arată tabloul 
„sferturilor* în cele trei compe
tiții : C.C.E. : Ț.S.K.A. Moscova — 
B. C. Magdeburg, Dukla Fraga 
— VfL Gummersbach, Honv&d 
Budapesta — Metaloplastika Sa- 
bac ți HT1M GOteborg — C. F. 
Barcelona ; CUPA CUPELOR : 
TV Grosswallstadt — SKA Minsk, 
Drott Halmstadt — Zelejniciar

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
KATOWICE. Pe patinoarul 

din localitate a avut loc par
tida dintre echipele de hochei 
de tineret ale Poloniei și clu
bului Tesla din Pardubice. 
Formația cehoslovacă a ciști- 
gat cu 3—2 (1—1, 2—0, 0—1).

MALE. Pe pîrtla din stațiu
nea italiană Male a-a desfășu
rat competiția de schi fond 
„Vai di Sole". Proba de 15 km 

a avut următorul clasament: 1. 
All Gunnar Mikkelsplass (Nor
vegia) 40:02,2, 2. Tor Holte 
(Norv.) 40:05,4, 3. Giorgio Van- 
zecca (Italia) 40:45,8, 4. Harry 
Niemi (Finlanda) 40:52,8, 5.
Jan Lindvall (Norv.) 40:57,9.

SAN SICARIO. Coborîrea 
feminină contînd pentru „Cupa 
mondială" (lungime 2300 m, 
diferență de nivel 600 m, 28

I i • IG LA
Preliminariile C. £.

22 DE GOLURI ÎN PATRU MECIURI
Miercuri, în cadrul C.E. (de 

seniori) s-au disputat patru 
meciuri în care s-au marcat 
22 de goluri! Iată citeva amă
nunte. în gr. I, la Bruxelles: 
BELGIA — SCOȚIA 3—2 (2— 
2). Au înscris: Vandenbergh și 
Van der Elst (2), respectiv 
Dalglish (2). în clasament: Bel
gia 4 p (2 j), Scoția 2 p (3 j), 
Elveția 2 p (2 j), R.D. Germa
nă 0 p (1 j).

Scor record la Londra: AN
GLIA — LUXEMBURG 9—0 
(4—0), in grupa a IlI-a. Au 
înscris: Bossi (autogol), Cop
pell, Woodcock, Plisset (3), 
Chamberlain, Hoddle, Neal. în 
clasament: Anglia 5 p (3 j), 
Danemarca 3 p (2 j), Grecia 
2 p (2 j), Ungaria 0 p (0 j). 
Luxemburg 0 p (3 j).

Meci palpitant prin evoluția 
scorului la Titograd: IUGO
SLAVIA — ȚARA GALILOR 
4—4 (3—2), în grupa a IV-a. 
Iugoslavii au fost conduși cu

Etapa inaugurală, din cadrul 
căreia am rămas datori citito
rilor cu două rezultate, nu a 
oferit surprize : R.D. Germană 
— Islanda 32—20 (14—9), dife
rență de scor amplificată de 
arbitrajul plin de greșeli al 
cuplului Arczyszewski — Je- 
zorny (Polonia) și Ungaria — 
Suedia 2G—20 (13—9), meci în 
care la un moment dat învin
gătorii. conduceau la 11 puncte.

ROMANIA — UNGARIA 
23—23 (10—14). După o repriză 
în care s-au apărat slab, hand- 
baliștii noștri au reușit in cea 
de a doua să-și domine ad
versarul, dar au fost deseori 
în imposibilitate de a-și ma
terializa superioritatea din- 
cauza atacurilor lungi, cu evi
dentă intenție de a trage de 
timp, ale unguiilor. Remarca
bilă prestația lui Vasile Stingă, 
nesușținută însă la același ni
vel de coechipierii săi. Au în
scris ; Stingă 12 (4 din 7 m), 
Dumitru 5, Drăgăniță 2, Bedi- 
van 2, M. Voinea 1, Roșea 1 
j— pentru România, P. Kovăcs 
8, Szabo 4, Lele 4, M. Kovacs 
3, Kenyeres 2, Horvath 1, 
Gyurka 1 — pentru Ungaria. 
Au arbitrat Itykart și Ischer 
(Elveția). y _

Vineri, echipa noastră inU 
nește pe cea a Suediei.

Hristache NAUM

Niș, S.C. Leipzig — Volan Sze
ged și ATSE Graz — Dinamo 
București ; CUPA F.I.H.A. : Em- 
por Rostock — Reinickendorfer 
(Berlinul Occidental), Karis 
(Finlanda) — Iniția Hasselt (Bel
gia), I. L. Zaporoje — Tatabânya 
jd IFK Kaflskrona — IF Hetsin- 
gor (Danemarca).

Meciurile tur au Ioc intre 3 șfl 
• ianuarie, iar returul Intre 10 
și 10 ianuarie.

de porțl) a prilejuit o frumoa
să evoluție schioareior fran
ceze: 1. Caroline Attia 1:24,57, 
1 Claudine Emonet 1:24,86, 1 
Heidi Wiesler (RFG) 1:25,16, 4. 
Catherine Quittet 1:25,59, 5.
Franțoise Bozon 1:25,68 etc.

SARAJEVO. în viitorul ora? 
olimpic au loc campionatele 
mondiale de patinaj arbstlc 
pentru juniori. Proba de dans 
a fost cîștigată, pentru a doua 
oară consecutiv, de cuplul so
vietic Marina Avstrskaia (15 
ani) și Iuri Kvasnin (17 ani) 
cu 1,0 p (14). Pe locurile ur
mătoare ale podiumului de 
premiere au urcat: Peggy 
Zaydel — Ralf Zayfert (RFG) 
2,0 p (18), 3. Ina Beker — 
Serghei Lihanski (URSS) 3,0 p 
(26).

1—0, apoi pină la pauză „pla- 
vii" au marcat de trei ori și 
galezii încă o dată. După re
luare, gazdele au fost în avan
taj cu 4—2, dar oaspeții au e- 
galat! Au marcat: Țvetkovici, 
Jivkovici, Kranjcar și Jesic* 
pentru gazde, respectiv Flynn, 
Rush, Jones și James. In cla
sament: Țara Galilor 3 p (2 
j), Norvegia 3 p (3 j). Iugosla
via 3 p (3 j), Bulgaria 1 p 
(2 j).

La Tirana, in gr. a IV-a, 
ALBANIA — IRLANDA DE 
NORD 0—0 Gazdele au atacajt 
mai mult, dar n-au putut în
scrie. Clasamentul: Austria 6 
p (3 j). Irlanda de Nord 3 p 
(3 j), Turcia 2 p (2 j), Alba
nia 1 p (3 j), R. F, Germania 
0 P (1 j).

In preliminariile C.E., in 
acest an, va mai avea loc un 
singur joc: Malta — Olanda, 
In grupa a Vll-a. la 19 decem
brie.


