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Sint convins că hotăririle Conferinței Naționale 
a partidului vOr dinamiza întreaga noastră activi
tate, vor stimula energiile creatoare, inepuizabile 
ale poporului nostru, care iți făurește în mod con
știent viitorul liber, comunist.

NICOLAE CEAUȘESCU 

(Din cuvîntul rostit la încheierea
Conferinței Naționale a partidului)

în uratele 
și aclamațiile 
par l icipanților 
la Conferință, 

simbol 
al unității ferme
a tuturor fiilor

României socialiste 
în jurul 
partidului 

și al 
secretarului 
său general

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A ROSTIT CUVÎNTUL DE ÎNCHEIERE 

A CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C.R.

Ecou profund în inimile sportivilor

PENTRU CONTINUA SPORIRE
A PRESTIGIULUI INTERNATIONAL 

AE SPORTULUI ROMÂNESC
Simbătâ, ÎS decembrie, s-au 

încheiat in Capitală lucrările 
Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român, eveni
ment de mare însemnătate in 
viata comuniștilor, a întregului 
nostru popor, trăit cu intensi
tate, cu profundă satisfacție și 
deplină aprobare de toți oame
nii muncii, fără deosebire de 
naționalitate. Cele trei zile de 
dezbateri rodnice s-au desfăy 
șurat sub semnul înaltelor și 
mobilizatoarelor idei cuprinse 
In Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
deschiderea lucrărilor Confe
rinței — document programatic 
de gindire si acțiune revoluțio
nară, de excepțională însemnă
tate pentru mersul înainte al 
patriei pe calea socialismului. 
In spiritul unei profunde res
ponsabilități comuniste, parti- 
eipanții au făcut bilanțul re
zultatelor obținute in toate do
meniile de activitate, au anali
zat modalitățile cele mai efi
ciente pentru îndeplinirea o- 
biectivelor și sarcinilor trasate 
de cel de-al XII-Iea Congres 
al partidului, an adoptat hotă- 
rîri de importantă deosebită 
pentru dezvoltarea multilaterală, 
In ritm susținut, a întregii țări, 
pentru traducerea în viată In 
mod exemplar a Programului 
partidului, pentru edificarea so
cialismului si comunismului pe 
pămintul patriei.

In ultima zi a Conferinței, 
lucrările s-au reluat in plen.

La intrarea in sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
nerai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului au fost salutat! 
din nou cu deosebită căldură, 
cu puternice aplauze și urale. 
Delegații și invitații au ovațio
nat și aclamat îndelung pentru 
partid și secretarul său general, 
dînd o vibrantă expresie atașa

mentului deplin al întregului 
popor Ia politica înțeleaptă, 
clarvăzătoare, promovată de 
partidul și statul nostru, dra
gostei și prețuirii cu care este 
inconjurat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și res
pectat fiu al națiunii, de nume
le căruia sint indisolubil legate 
toate marile împliniri din 
România ultimelor două dece
nii.

Prima ședință a fost condusă 
de tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
judefean Prahova al P.C.R., 
care a arătat că pe adresa Con
ferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, a secretaru
lui genera! al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, au 
sosit 4 750 telegrame trimise de 
colective de oameni ai muncii 
din toate județele tării, in care 
oamenii muncii, in frunte cu 
comuniștii, bărbați și femei, ti
neri și virstnici — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — dau o înaltă apre
ciere Ideilor și orientărilor de 
o mare valoare teoretică și 
practică cuprinse în Raportul 
prezentat Conferinței Naționale 
a partidului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si se anga
jează să facă totul pentru în
deplinirea exemplară a sarci
nilor mobilizatoare ce Ie revin 
din hotăririle pe care lp va 
adopta Conferința Națională a 
partidului. (Aplauze puternice. 
Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

„Cred că sint în asentimentul 
dumneavoastră să le mulțu
mim pentru urările transmise, 
pentru angajamentele luate și 
să Ie urăm succes deplin in 
Înfăptuirea neabătută a hotă- 
rîrllor Congresului al XII-Iea 
și ale Conferinței Naționale, a 
indicațiilor și orientărilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al partidu
lui". (Vii aplauze).

In cadrul dezbaterilor gene
rale, ce au prilejuit, ca și in 
zilele precedente, o analiză a- 
mănunțită, responsabilă și 
aprofundată a problematicii a- 
flate pe ordinea de zi a lu
crărilor, au luat cuvîntul to
varășii Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Vasile Ionel, adjunct ai mi
nistrului transporturilor și te
lecomunicațiilor, director ge
nerai al Centralei Canalul 
Dunăre — Marea Neagră. Ele
na Ene, secretar al Consiliu
lui Central ai U.G.S.R., Iman 
Folca, ministrul geologiei, Mi
hai loia, maistru, secretarul 
comitetului de partid de Ia 
Combinatul petrochimic Bor- 
zești, județul Bacău, Mircea 
Udrea, președintele Consiliului 
unic agroindnstrial de stat și 
cooperatist Insula Mare a 
Brăilei.

Tn continuare, delegații au 
ascultat și aprobat raportul 
Comisiei de examinare a ape
lurilor — aleasă de Conferin
ța Națională a Partidului Co
munist Român — prezentat de 
tovarășul Iosif Banc, membru 
al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele comisiei. In ca
drul dezbaterilor generale au 
mai luat cuvîntul tovarășii 
Pantelimon Găvănescu, mem
bru supleant al C.C. aI P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
Petre Elena, secretarul comite
tului de partid al Combinatu
lui siderurgic Reșița, județul 
Caraș-Severin, Dinu Săraru, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., scriitor, directorul Tea
trului Mic din București, Ion 
Sîrbu. membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co-

(Cmtinuare In pag 2-3)

Magistralul Raport prezentat 
de secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Conferința Na
țională a P.C.R., constituie 
un document de excepțională 
însemnătate pentru mersul 
înainte al societății noastre so
cialiste, pentru ridicarea Româ
niei pe noi culmi de civiliza
ție și progres. Liniile direc
toare cuprinse Ln această ma
gistrală expunere, pe care am 
ascultat-o și citit-o cu un sen
timent de înaltă mtndrie pa
triotică, constituie chezășia 
parcurgerii drumului victorios 
spre comunism, deschid noi 
căi ce trebuie urmate de în
tregul popor pentru îndepli
nirea mărețelor obiective sta
bilite de cel de al XII-Iea 
Congres al partidului.

Noi, sportivii, avem, la rîn- 
dul nostru, sarcini de răspun
dere, datoria de a contribui.

4 MUNCI CU PASIUNE Și DĂRUIRE - 
0 DATORIE DE ONOARE!

Ascultind și mai apoi citind 
magistralul Raport prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fața Conferinței Naționale a 
partidului nostru, am resimțit 
cu și mai multă tărie sarcinile 
majore pe care le avem azi, 
fiecare ln domeniul său de ac
tivitate, de a acționa cu mal 
multă consecvență și hotărire 
pentru a ridica la o calitate 
nouă, superioară, atitudinea 
față de muncă, pentru a asi
gura dezvoltarea șl afirmarea 
in practică a spiritului revolu
ționar. Traducerea ln viață, 
aici in județul nostru, a im
portantelor sarcini reieșite din 
Raportul secretarului general al 
partidului presupune o mobi
lizare exemplară, operativă a 

prin succesele noastre în are
nele sportului, ale păcii și în
trecerii pașnice, la sporirea 
prestigiului în lume al ' țării 
strămoșești. Dar, pentru a 
fi în frunte, trebuie să 
te pregătești cu responsabili
tate patriotică, să nu precupe
țești nici un efort, să muncești 
cu abnegație, astfel ca tricolo
rul țării să fluture mîndru pe 
cel mai înalt catarg a! mari
lor competiții internaționale. 
Iată de ce, eu, colegele mele 
din atletism, toți sportivii 
României socialiste, vom răs
punde înflăcăratelor îndemnuri 
cuprinse în Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
printr-o muncă la un înalt ni
vel, prin rezultate tot mai va
loroase, astfel îneît prestigiul 
românesc să sporească conti
nuu în întreaga lume.

Maricica PUICA 
campioană mondială

tuturor forțelor de care dis
pune activul nostru sportiv, 
pentru ca. muncind cu pasiune 
și dăruire, în activitatea de 
masă și de performanță, să în
registrăm cit mai curînd re
zultate de valoare. Vom situa 
ln centrul preocupărilor noas
tre atit acțiunile menite să 
asigure mai bune condiții de 
sănătate metaiurgiștilor, mine
rilor și oamenilor muncii de la 
sate de pe aceste meleaguri, 
cărora le revin sarcini de mare 
răspundere în producție, cit și 
cele care urmăresc ridicarea

Nicolae HAȚEGANV 
președintele C.J.E.F.S. Hunedoara

(Continuări In pag. 1-3)
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miletului județean Argeș al 
P.C.R., Ion Popescu-Puțuri, 
membru al C.C. al P.C.R., di
rectorul Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., Alexan
drina Găinușe, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepritn-mi- 
nistru al guvernului, Hajdu 
Gyozo, redactor-șef al revistei 
„Igaz Szo" din Tirgu Mureș, 
Nicolae Ilurbean, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Alba al 
P.C.R.

Conferința a fost informată 
că în cadrul dezbaterilor au 
luat cuvintul 514 tovarăși, din
tre care 62 în plen și 452 in 
secțiuni.

Apreciind că principalele 
probleme aflate pe ordinea de 
zi au fost pe larg dezbătute. 
Conferința a aprobai sistarea 
discuțiilor, urmînd ca ceilalți 
tovarăși ce și-au manifestat 
dorința să ia cuvintul să pre
dea in scris Secretariatului 
Conferinței Naționale proble
mele pe care intenționau să le 
expună.

Ultima parte a ședinței de 
dimineață a Conferinței Națio
nale a fost condusă de tova
rășul . Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
care a spus :

„Tovarăși,
Trecem la ultimul punct ăl 

ordinii de zi : măsuri organi
zatorice.

Se propune ca numărul 
membrilor Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
să crească de la 245, cit a fost 
stabilit la al XII-lea Congres 
al partidului, la 251, iar numă
rul membrilor supleanți să 
crească de Ia 163 la 174".

Conferința a aprobat in una
nimitate aceste propuneri.

A luat apoi cuvintul tovară
șul Iosif Banc, care a spus :

„Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși delegați.

Din însărcinarea Comisiei 
de propuneri, aleasă de Confe
rința Națională, în vederea 
completării pină la 251 a nu
mărului membrilor și la 174 
a numărului membrilor su
pleanți ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
stabilit de Conferință, propu
nem următoarele :

Trecerea din rîndul membri
lor supleanți în rîndul membri
lor Comitetului Central al 
P.C.R. a tovarășilor :

Nicu Ceaușescu — secretar 
al C.C. al U.T.C. ; Emilia So- 
nea — adjunct al șefului Sec
ției propagandă a C.C. al 
P.C.R. ; Ion Stănescu — minis
tru, șef al Departamentului 
pentru construcții în străină
tate.

Trecerea din rîndul membri
lor Comisiei Centrale de Revizie 
în rîndul membrilor Comitetu
lui Central al P.C.R. a tovară
șilor :

Ion M. Nicolae — viceprim- 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România ;

Alexandru Roșu — ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internationale.

Alegerea în rîndul membri
lor Comitetului Central al 
P.C.R. a tovarășilor :

Radu Bălan — prim-secretar 
al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R. ; Manea 
Mănescu — vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România ; 
Cornel Pacoste — prim-secre
tar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R. ; Ion Radu — 
prim-secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R.

Alegerea în rîndul membri
lor supleanți ai Comitetului 
Central al P.C.R. a tovarășilor:

Dumitru Apostoiu — secretar 
prezidențial și al Consiliului 
de Stat: Ion Bogdan Bălută — 
prim-secretar al Comitetului 
județean Bacău al P.C.R. : Ma
ria Bobu — adjunct al minis
trului justiției. vicepreședintă 
a Consiliului National al Fe
meilor ; Ionel Cetățeanu — 
consilier al președintelui Re
publicii Socialiste România; 
Stela Chioveanu — prim-secre
tar al Comitetului județean Bu
zău al U.T.C. : Gica Chim — 
secretar pentru problemele de 
propagandă al Comitetului ju
dețean Dîmbovița al P.C.R.; Ilie 
Cîșu — prim-secretar al Comite
tului județean Gorj al P.C.R.: 
Poliana Crlstescu — secretar 
al Comitetului Central al U.T.C.; 
Ion Frătilă — prim-secretar al 
Comitetului județean Vaslui al 
P.C.R. : Ștefania Ionescu — 
președinte al cooperativei agri
cole de producție „23 August", 
din comuna Putineiu, județul 
Teleorman ; Virgil Marcoșanu
— prim-secretar al Comitetu
lui județean Mehedinți al P.C.R; 
Alexandru Necula — ministrul 
industriei de mașini-unelte, e- 
lectrotehnică și electronică; Ma
rin NedelCu — consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România; Barbu Petrescu — di-» 
rector general adjunct al Insti
tutului central de cercetări eco
nomice; Barbu Popescu — prim- 
secretar al Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R. ; Ioan Popes- 
cu-Ioviț — rector al Universită
ții București; Paula Prioteasa — 
adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale; Stefan 
Rab — prim-secretar al Comi
tetului județean Covasna al
P.C.R. ; Constantin Radu —
prim-vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului 
popular al municipiului Bucu- 
reștl ; Eva Richter — secretar 
pentru problemele economice al 
Comitetului județean Covasna 
al P.C.R. : Stan Soare — ad
junct al șefului Secției propa
gandă a C.C. al P.C.R. ; Olim
pia Solomonescu — șef sector Ia 
Secția relații externe și coo
perare economică Internațională 
a C.C. al P.C.R. ; Maria Stefan
— secretar pentru problemele 
muncii de partid în agricultură 
la Comitetul județean Prahova 
al P.C.R. ; Decebal Urdea — di
rector în Ministerul Finanțelor ; 
Ionel-Silviu Vlad — rector al 
Universității din Cluj-Napoca.

Informăm Conferința că toti 
candidate propuși au fost dis
cutați și au întrunit acordul or
ganizațiilor de partid din care 
fac parte".

Conferința a aprobat cu una- ' 
nimitate de voturi propunerile 
făcute de comisie.

...Ora .11,45. începe ședința fi
nală a lucrărilor Conferinței Na
ționale a partidului, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

La această ședință, alături de 
delegații și invitații din întreaga 
țară care au participat la lu
crările Conferinței, in sală sini 
prezenți șefii misiunilor diplo
matice acreditat! în tara noas
tră, alți membri ai corpului di
plomatic, precum și trimiși spe
ciali ai unor agenții de presă șl 
ziare, posturi de radio și televi
ziune de peste hotare, cores
pondenți ai presei străine la 
București.

Au fost supuse votului dele- 
gatilor documentele Conferinței.

In unanimitate au fost a- 
probâte :

— Hotărirea Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist 
Român de adoptare ca Docu
ment programatic a Expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie 1982 
— „Cu privire la stadiul 
actual al edificării socialismu
lui în tara noastră, la probleme
le teoretice, ideologice și acti
vitatea politică, educativă a 
partidului".

— Hotărirea Conferinței Na
tional? a Partidului Comunist 
Român de adoptare a Raportu
lui tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire Ia stadiul ac
tual al edificării socialismului, 
Ia realizarea planului natio
nal unic de dezvoltare eeo- 
nomico-socială. Ia programele 
speciale și Ia măsurile pentru 
îndeplinirea cu succes a cin
cinalului. a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea al partidului.

tn continuare. Conferința a 
adoptat în unanimitate o hotă- 
rire prin care se aprobă :

— Programul cu privire la 
producerea energiei în cincina
lul 1981—1985 și dezvoltarea 
bazei energetice a țării pină in 
1990 :

— Programul cu privire Ia 
valorificarea superioară și creș
terea bazei de materii prime 
minerale și energetice primare ;

— Programul de reducere su
plimentară a consumurilor de 
materii prime, materiale, com
bustibili și energie, în anul 
1983 ;

— Programul de intensifica
re a recuperării și valorificării 
recurselor materiale refolosibi- 
Ie, pieselor și subansambluri- 
Ior uzate, a resurselor energe
tice secundare în anul 1983 ;

— Programul cu privire la 
creșterea productivității mun
cii, organizarea și normarea 
științifică a producției și a ce
lorlalte activită(i în anul 1983 ;

— Programul pentru reduce
rea suplimentară a costurilor 
și cheltuielilor materiale în pe

rioada 1983—1985 ; perfecționa
rea sistemului de planificare, 
evidență și calculare a costu
rilor de producție și de sta
bilire a prețurilor.

Conferința Națională a parti
dului a aprobat in unanimitate 
hotărirea referitoare la Progra
mul privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea teritorială, 
pentru asigurarea populației cu 
produse agroalimentare, indus
triale șl prestările de servicii 
in perioada 1983—1985.

A fost apoi adoptată in unani
mitate Rezoluția Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist 
Român, care va fi dată publi
cității.

Votul unanim și entuziast cu 
care delegații au aprobat aces
te documente constituie o ex
presie elocventă a adeziunii 
depline a întregii națiuni Ia 
politica clarvăzătoare a partidu
lui, politică ce corespunde în 
cel mai înalt grad intereselor 
și aspirațiilor fundamentale de 
pace și progres ale poporului 
român, un simbol al unității 
ferme a tuturor fiilor patriei 
în jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său ge
neral.

In încheierea lucrărilor Confe
rinței, primit cu deosebită căldu
ră și satisfacție, cu însuflețire 
și entuziasm, in uratele și acla
mațiile tuturor participanților, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Urmărită cu atenție și viu 
interes, cuvintarea secretarului 
general al partidului a fost 
subliniată, in repetate rinduri, 
cu puternice aplauze și ovații.

In Sala Palatului Republicii, 
care a găzduit atîtea evenimen
te marcante din istoria contem
porană a patriei, domnea o at
mosferă vibrantă, de profund 
patriotism. Cei prezenți au a- 
clamat cu Însuflețire pentru 
partid și secretarul său gene
ral. pentru harnicul nostru po
por, constructor al societății 
socialiste multilateral dezvolta
te pe pămîntul României, pen
tru continua înflorire a scum
pe) noastre patrii și împlinirea 
destinului ei comunist. Delega
ții au scandat cu putere, minu
te în șir, „Ceaușescu-P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu-România, stima 
noastră și mindria!", „Ceaușescu 
-pace !“.

Sînt clipe sărbătorești, Încăr
cate de semnificații, in care vi
brează bucuria și entuziasmul 
participanților Ia marele forum 
comunist, ele punînd pregnant 
în lumină unitatea strînsă, in
destructibilă dintre partid și 
popor, unitate ce dă forță și 
trăinicie orînduirii noastre so
cialiste.

In această ambianță entuzias
tă, participantii ia lucrările 
Conferinței intonează Imnul 
Frontului Democrației șl Unită
ții Socialiste — „E scris pe tri
color unire !".

Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român s-a În
cheiat.

PERFECȚIONAREA muncii, condiție PUTERNIC IMBOLD PENTRU
A ÎNDEPLINIRII

Am ascultat cu multă emoție 
și cu multă atenție Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului nostru, 
care a devenit ghidul esen
țial al activității ’ noastre vi
itoare. Sportivii se încadrea
ză în frontul muncii creatoa
re cu tot entuziasmul și cu tot 
elanul lor tineresc. Știm că 
numai muncind mai bine, nu
mai ridieîndu-ne la o calitate 
superioară în tot ceea ce în
treprindem. vom reuși să ob
ținem victorii. performanțe, 
succese demne de uriașa as
censiune a României socialis
te.

Scrimerii români, autorii 
atîtor succese răsunătoare în 
arena internațională, știu că 
în fata lor se află importantul 
obiectiv al menținerii ștachetei 
la nivelul marilor victorii. 
Știu că. pentru aceasta, trebuie 
să învățăm din lipsuri, din 
deficientele care s-au înregis
trat în ultima perioadă.

Din Raportul secretarului ge
neral al partidului la Confe
rința, Națională am desprins 
noi idei, noi îndrumări care 
ne vor aiuta efectiv în direc
ția perfecționării muncii noas-

OBIECTIVELOR
tre. Am simțit, de asemenea, 
cît de mult prețuiește partidul 
nostru, țara noastră, pacea. 
Pacea, care rămîne condiția 
primordială a progresului ome
nirii. Pacea, căreia principalul 
document al Conferinței Națio
nale a partidului i-a acordat o 
importanță primordială indl- 
cînd căi și măsuri pentru apă
rarea ei. Am primit, cu toții, 
o puternică încurajare a ac
țiunilor noastre văzînd, din 
nou, cu cită forță și convin
gere se angajează țara noas
tră. în frunte cu președintele 
el, intru apărarea celui mai de 
preț dar al omenirii.

Ana PASCU 
secretar al F.R. Scrimă

PERFECȚIONAREA MUNCII NOASTRE
Raportul prezentat de to

varășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a parti
dului, document de o inestima
bilă valoare teoretică și prac
tică are menirea să ne mobi
lizeze și pe noi, lucrătorii din 
lnvățămînt. la o muncă tot 
mai angajată și mai eficientă.

Iată de ce, invățînd din con
ținutul acestui prețios docu
ment de partid, ne vom stră
dui să realizăm o calitate su
perioară la nivelul tuturor 
obiectivelor de învățămînt, In
clusiv al educației fizice, dis
ciplină practicată de toți cei 
peste 800 de elevi și eleve 
care alcătuiesc colectivul școlii. 
Există astfel cadrul necesar spre

A MUNCI CU PASIUNE $1
(Urmare din pag. 1)

pe o treaptă superioară a ni
velului performanțelor sporti
ve la acele discipline în care 
este recunoscută forța compe
titivă a județului Hunedoara. 
Firește, avem în vedere In 
primul rind gimnastica, disci
plină atît de îndrăgită, ce se

bucură In permanență de grija 
conducerii de partid, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
și care în ultimii ani a sporit 
atît de mult prestigiul interna
țional al patriei noastre. îm
preună cu tehnicienii lotului 
olimpic și cu gimnastele frun
tașe ale țării, vom lua toate 
măsurile necesare pentru ca 
gimnastica noastră feminină

a atrage copiii din școala noas
tră într-o suită de întreceri 
sportive desfășurate sub în
semnele „Daciadei". Cu alte 
cuvinte, căutăm să asigu
răm un conținut tot mai bogat 
și mai atractiv atît lecțiilor de 
educație fizică cît și activități
lor sportive de masă.

Toate acestea ne obligă să 
năzuim către continua perfec
ționare a muncii noastre, pen
tru Împletirea armonioasă a 
învățăturii și practicii în pro
ducție cu educația fizică, mo
dalitate de a forma generații 
temeinic pregătite pentru via
ță, sănătoase și puternice!

Prof. Ion NEAGOE 
directorul Școlii generale nr. 3 

_ & Craiova

DĂRUIRE
să-și reocupe locul fruntaș în 
ierarhia mondială, așa cum se 
cere și tn Mesajul pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu l-a 
adresat Conferinței pe țară a 
mișcării sportive din martie 
anul acesta, convinși că numai 
în acest fel ne putem aduce și 
noi contribuția la Îndeplinirea 
istoricelor hotărîrl ale Confe
rinței Naționale a partidului.
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DIVIZIA „A" Oi BUCHII (m)
Politehnica lași învingătoare

In ultimele două zile
IAȘI, 19 (prin telefon). Cam

pionatul național de baschet mas
culin a continuat prin meciurile 
disputate, sîmbătă și duminică, 
în Sala sporturilor din localitate. 
După aceste întreceri, clasamen
tul se prezintă astfel : 1. Steaua 
44 p, 2. Dinamo București 42 p, 3. 
Rapid București 36 p, 4. Farul Con
stanța 35 p, 5. I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București 34 p, 6. C.S.U. Balanța 
Sibiu 32 p; 7. Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca 31 p, 8—9. 
Dinamo Oradea șl Politehnica 
C.S.Ș. Unirea Iași 30 p, 10. IMUAS 
Bala Mare 29 p. 11. C.S.U. Bra
șov 28 p, 12. Politehnica C.S.Ș. 
2 București 25 p. Campionatul 
va fi reluat în luna ianuarie, în 
cadrul grupelor 1—6 șl 7—12.

POLITEHNICA IAȘI — IMUAS 
BAIA MARE 76—70 (40—29). A 
fost un joc în care ambele echipe 
au manifestat prudență. Cu un 
atac mal eficace șl avînd în Boiș- 
teanu și Moisescu buni realiza
tori. ieșenii au învins — în par
tida disputată sîmbătă — pe me
rit. Au marcat : Boișteanu 23, 
Moisescu 17, Mlhăilescu 12, Dă- 
năilă 12, Cilibiu 10, Bădăluță 2 
pentru învingători, respectiv Mara 
30, C. loan 13, Munteanu 10, M. 
Dumitru 6, Murășan 4, Florea 3, 
Cociș 2, Susanu 2.

POLITEHNICA IAȘI — FARUL 
97—82 (45—34). Constănțenil au
acuzat oboseala provocată de me
ciul din ajun (cu I.C.E.D.), dar 
aceasta nu scade din meritele 
ieșenilor, care au dominat perma
nent și au rezistat momentelor 
de revenire ale constănțenilor. 
Au înscris : Moisescu 32, Boiș
teanu 24. Dănăilă 19. Cilibiu 8, 
Mihăllescu 8, Bădăluță 4, Dabija 
2 pentru învingători, respectiv 
Pasca 26, Băiceanu 27, Moldo
vean u 11, Cucoș 8, Ilucă 6, R. 
Martinescu 4.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
C.S.U. BRAȘOV 89—66 (42—34).
Doar 12 minute a fost joc echi
librat, după care studenții bucu- 
reștenl, cu Ionescu și Dăian în 
vervă deosebită, s-au desprins 
decisiv. Au marcat : Ionescu 2S, 
Dăian 22, Petrov 14, Pascu 14, 
Constantinescu 14 pentru învin
gători, resDectlv Benedck 18. Mo
rarii 15, Kriszbai 12, Tecău 10, 
Csender 7, Flaundra 4.

DINAMO ORADEA — C.S.U. SI
BIU 82—72 (48—42), ,.U“ CLUJ-
NAPOCA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 83—81 (47—43), STEA
UA — C.S.U. BRAȘOV 94—79 
(58—34), DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID 85—69 (47—41), I.C.E.D. — 
FARUL 98—95 (56—45), RAPID — 
„U*  CLUJ-NAPOCA 78—58 (35— 
22), STEAUA — C.S.U. SIBIU 
100—65 (56—43), DINAMO BUCU
REȘTI — IMUAS 92—66 (42—32), 
DTNAMO ORADEA — I.C.E.D. 
73—63 (42—36).
AL. NOUR șl M. MACOVEI — 
cores p.
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OVIDIU FOIȘOR Șl EUG

CLASAMENTELOR C/
La Jumătatea desfășurării sale, 

finala campionatului național 
masculin de șah îl are în con
tinuare lider pe tînărul maestru 
internațional Ieșean Ovidlu Foi
șor. El joacă îndrăzneț, uneori 
chiar hazardat, nu se sperie de 
crize de timp, refuză propunerile 
de remiză șl iată-1 In frunte, ne
învins. Sîmbătă seara, In runda 
a 7-a, contra lui Tratatovlcl, 
după ce partida a trecut printr-o 
poziție de remiză, Foișor a obți
nut avantaj, pe care îi păstrează 
la întrerupere, cu șanse aprecia
bile de a-I valorifica.

In cele 5 ore regulamentare de 
joc s-au încheiat doar 3 partide, 
toate remize : Ionescu — Pavlov, 
Ciocâltea — Ghițescu șl Kertesz 
— Clolac. Celelalte lntîlnirl ale
reuniunii a 7-a a campionatului 
s-au întrerupt : Stoică— Oltean, 
Grilnberg — Ștefanov, Ardeleanu 
— Ghindă (ambele In poziții foar
te complicate) șl Nlcolaide — 
Gheorghiu (negrul are damă pen
tru turn șl două piese ușoare, 
dar albul caută o salvare prin 
șah etern).

în clasament, după 7 runde 
conduce Foișor cu 4>/3 p (1), ur
mat de Ghindă 4 p (1), Ghițescu 
șl Ionescu 4 p, Grdnberg șl Ol
tean 3’/2 p (1), Pavlov șl Kertesz 
3'/t p, Ardeleanu șl Gheorghiu 
3 p (1) etc.

în partidele Întrerupte din 
runda a 6-a, Oltean 1-ă învins 
pe Tratatovlcl, Iar întîlnirlle Ște
fanov — Stoica șl Clolac — Nl- 
colalde s-au încheiat remiză.

★
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Astăzi Începe vînzarea biletelor penti 
TRAGEREA EXTRAORDINARA LOTO A REVEI

Administrația de Stat Loto-Pronosport anunță 
vînzarea biletelor pentru tragerea extraordinară I 
nului, care va avea loo tn prima zi a noului an 
a U extrageri cu un total de 120 de numere, pi 
se oferă mari șanse de a obține autoturisme „D 
portante sume de bani variabile și fixe și excui 
sau R. P. Ungară. Se reamintește că la tragerea 
rloară au fost atribuite peste 111.000 de premii, 
SS de autoturisme 1 Biletele de 25 lei varianta au 
tigurl la toate extragerile. Se poate Juca pe vai 
variante combinate șl combinații „cap de pod", a 
sută sau in cotă de 26 la sută. Informații comp, 
ținute din prospectul tragerii șl de la personalul s 
Pronosport. Procurați din timp bilete cu nume 
pentru dv. șl pentru a Ie oferi în dar celor drag



„*■  de volei 11 VICTORII ALE GAZDELOR

I. Avelllno — Roma X
II. Cagliari — Sampdoria 1
m. Catanzaro — Udlnese X
IV. Fiorentina — Napoli 1

V. Genoa — Pisa 1
VI. Inter — Juventus X

VII. Torino — Ascoll 1
VIII Verona — Cesena X

IX. Bologna — Catania X
X. Foggla — Atalanta 1

XI. Lazio — Milan X
XII. Palermo — Varese 1

KITT. Perugia — Bart 2
Fond total de cîștlgurl: 932.761 let

samentul adevărului, cîștigînd 
la Hunedoara un punct prețios. 
Apoi, după două victorii rea
lizate pe propriul teren, două 
înfrîngeri consecutive — am
bele la mare luptă, în depla
sare, în compania unor parte
neri redutabili. F.C. Olt și F.C. 
Argeș — o îndepărtează de po
dium, de rivala Dinamo, cu 
care, la 13 noiembrie, nu reu
șește, acasă, decit un egal. Se 
apropia însă data primei man
șe cu Girondins, la Bordeaux, 
și Universitatea Craiova sim
țea nevoia unui rezultat toni
fiant pentru ea. N-a scăpat 
prilejul care i s-a oferit (e- 
voluție spectaculoasă în me
ciul cu Steaua, în fieful aces
teia), repetînd cu sîrg ceea 
ce-și propusese să joace la 
prima confruntare cu for
mația lui Trâsor...

.. .„A fost, fără îndoială, cel 
mai reușit joc al echipei din 
tot sezonul competițional in
tern", avea să ne spună, la 
sfîrșitul partidei cu Steaua 
scor 3—1 pentru Universitatea 
Craiova), antrenorul C. Oțet. 
„De mult timp n-am mai vă
zut formația noastră făcînd în 
campionat , un joc atît de bine 
gîndit. Fiecare component al 
echipei a știut Ce' vrea in te
ren", declara, la cabine. Ște
fănescu,

Un ansamblu alcătuit, tn linii 
mari, cu multi ani în urmă, 
cuprinzînd în rfndurile lui nu
meroși internaționali, mai vechi 
sau mai proaspeți. avusese, 
iată, nevoie — sub bagheta 
noului antrenor principal — de

• LA BRAȘOV se desch’de. 
astăzi, cursul de perfecționare 
pentru antrenorii care se ocu
pă de instruirea speranțelor fot
balului nostru. Tată tematica în
scrisă ne ordinea de zi a dez
baterilor din prima zi : 1. Con
cluziile cursului de antrenori 
pentru copii și Iun’ort organizat 
de F.I.F.A în Austria : 2 As
pecte ale person-alitătii si mun
cii antrenorului de copii și ju
niori în fotbalul olandez : 3. Mo
delul antrenorului de fotbal pen
tru copii și luniori și unele con
siderente practico-metodice ale 
activității acestora în anul 1983 ;
4. Node orientări privind activi
tatea antrenorului de la copii șl 
juniori. Participant^ 1a curs vor 
asista anoi. la an’renamentele 
unor echipe de copii din Olanda.

INGURĂ EXCEPȚIE - STEAUA - LA BRAȘOV
primei divizii 
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ALCULATORUL 
(-15, 9, 12, 7).

Victorie clară a gazdelor, oas
petele nejucind bine decît în 
seturile 1 și 3. S-au remarcat : 
Doina Popescu, Maria Enache 
(F), Monica Ș usman, Nicoleta 
Stauciu (C). Au arbitrat E. 
Mendel din Sibiu și C. Șovăială 
din Ploiești. (P. ENACHE, co
resp.j.

M iRATEX B. MARE — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA
3—1 (—13, 11, 5, 9). Partidă mo
destă, cu rare faze spectaculoa
se. Evidențiate : Margareta Cri- 
șan (principala realizatoare), 
Silvia Dobrovolschi, George ta 
Cioflinc (M), Ildico Call, Simona 
Boldor, Mariana Bucur (U). Ar
bitri; Gh. Ionescu și A. Dlnicu, 
ambii din București. (A. CRIȘAN, 
coresp.).

PENICILINA IAȘI — CHIM- 
PEX CONSTANȚA 3—2 (14, 8,
—fi, —13, 6). Meci disputat în 
care s-au remarcat voleibaliste
le : Carmen Cuejdeanu (P), Li
liana Văduva (C). Au arbitrat 
foaxte bine N. Găleșanu șl V. 
Ionescu, ambii din București. 
(Al. NOUR, coresp.).

MASCULIN
DINAMO — UNIVERSITATEA 

CRAIOVA 3—0 (18, 11, 5). Parti
da a adus mai mult cu un joo 
școală, acceptat ca atare de am
bele formații, un joc apatic, 
plictisitor cu exasperante greșeli 
de servicii (mal ales dinamovlș- 
tll), de preluare (studenții) și 
de finalizare (ambele echipe). 
Doar Păușescu șl parțial Glz- 
davu, de la Învingători, Băloi șl 
parțial, Stolan de la învinși au 
părut mai angajați în joc. In 
rest, o atitudine de „non com
bat” care a stirnit doar de cl- 
teva ort, datorită unor situații 
hilare, freamătul tribunelor... a- 
dormlte. Arbitri : D. Delcea din 
Galați șl G. Opaiț din Bucu
rești.

TRACTORUL BRAȘOV — STEA
UA o—l (—10, —9, —»). Un joo 
intre două echipe aflate în... 
pasă rea. clștlgat de echipa care 
a greșit mai puțin șl s-a stră
duit mal mult pentru victorie. 
S-au remarcat : Oprea, Zamfir 
(T), Ioneseu, Mina. Chlfn (S). 
Au arbitrat E. Ududeo din Su
ceava si M. Marian din Oradea. 
(C. GRUIA, Coresp.).

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
C.S.U. OȚELUL GALAȚI 3—0 
(11, 9, 7). Meci puțin spectacu
los, joo sub așteptări al oaspe-
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a 6-a cu Marla 
runda a 7-a a

pierdut la Csila Sajter. în sfirșlt, 
principala favorită a acestei fi
nale, marea maestră Marina Po- 
gorevid (marcată evident do un 
sezon internațional greu) a În
vins-o in runda a 6-a pe Ga
briela Olteanu, iar in runda a 
7-a a întrerupt cu Judita Kan
tor, în poziție aproximativ egală, 
dar după ce a trecut din nou 
prin serioase dificultăți.

Dat fiind că numărul concu
rentelor este impar șl nu toate 
au aceiași număr de partide ju
cate, vom da clasamentul pe 
puncte cîștigate șl pierdute, care 
oferă o Imagine mal fidelă a si
tuației : Eugenia Ghindă 41 II. * IV. V. VI. VII. * IX. X. XI. XII. * */2—l’/i 
(1). Ligla Jicman 4Vj—l’/j, Judita 
Kantor, Marina Pogorevici 4—2 
(1). Smaranda Boicu 4—3, Mar
gareta Teodorescu 3’4—1*/,  (1), 
Csila Sajter 3’/2—2’7, etc.

: JUNIORI II 
PLUSALT

iui concurs, de 
urat în sala „23 
iucurești, Daniel 
i.A. 8) a stabilit 
de juniori II la 

5,10 m. Vechiul 
14,80 m și apar- 
lul Lucian Sfla. 

pregătit de prof, 
alian. (Nicol ae D. 
:oresp.)

INTILNIRE 
INTERNAȚIONALĂ DE 

LUPTE GRECO-ROMANE

Astăzi, de la ora 16, în sala 
principală din parcul sportiv 
„Dinamo" din Capitală se va 
desfășura întilnirea amicală in
ternațională de lupte greco-ro- 
mane dintre echipele Dinamo 
București și S. C. Gfires Istan
bul. Din echipa gazdă fac par
te, printre alții : Ștefan Marian, 
Ion Tecuceann, Ion Grigoraș, 
Constantin Uță, 

u 
-IONULUI

astăzi începe 
-oto a Revello- 
1983. In cadrul 

irtlclpanțllor 11 
aci*  1300”, lm- 
sil in U.R.S.S. 
similară ante- 
tntre care șl 

l drept de cîș- 
■lante simple, 
chltate sută la 
ete pot ti ob- 
gențltlor Loto- 
rele preferate, 
I I
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țllor cu preluări greșite, pase 
fără adresă, blocaj ineficace, ser
vicii fără grad de dificultate. 
Echipei gălățene 11 lipsește și 
acel entuziasm specific formați
ilor studențești. In aceste condi
ții, evident, sarcina jucătorilor 
bueureștenl a fost mult ușurată 
el permițindu-și chiar artificii 
gratuite (in primele două seturi). 
De remarcat seriozitatea in atac 
a lui Ioniță, travaliul lui Ion, 
blocajele lui Iuhasz și Alexandru 
(C), eficiența, singulară din pă
cate, a iul Pustiu (C.S.U.). Au 
arbitrat foarte bine M. Constan- 
tinescu din Ploiești și A. Ne- 
delcu din București. (Mlhai VE
SA).

C.S.M. SUCEAVA — C.S.U. 
ALUMINA ORADEA 3—0 (3, 11,
15). Joc disputat, victorie meri
tată a gazdelor de ia care s-au 
evidențiat Ștefiea, Dumitru, Enu- 
ca, Boslnceanu; de la oaspeți 
Manole șl Răduță. Au arbitrat
V. Ranghel șl I. Niculescu, am
bii din București (I. MIND11ES- 
CU, coresp.).

SILVANIA ȘIMLEU SILVÂ- 
NIEI — CARPAȚI RM. VILCEA 
3—0 (5, 6, 14). Victorie fără pro
bleme a gazdelor. Remarcați: 
Măscășan, Tutovan, Ciontoș (S), 
Băla?, Cotoranu, Zugravu (C). 
Arbitri: D. Dobrescu din Plo
iești și V. Arhlre din Brașov. 
(M. ȘTEFAN, coresp).

MOTORUL B. MARE — EX
PLORĂRI B. MARE 3—1 (7, —5, 
11, 9). Med toarta frumos, cu 
multe faze spectaculoase. Victo
rie meritată a Motorului datorită 
faptului că elevii antrenorului 
V. Cozmuță au jucat cu multă 
dăruire, au fost mal tehnici. Re
marcați: Ștreang, Boncsig, Ml- 
halca (M), Corcheș șl Ignlșca 
(E). Au arbitrat A. Dlnicu șl 
Gh. Ionescu, ambii din Bucu
rești. (A. CRIȘAN, coresp.).

DIVIZIA „A"
DE HOCHEI,

SERIA A Ha
Simbătă, pe patinoarul „23 

August” din Capitală s-au con
sumat partidele din ultima e- 
tapă a celui de al treilea tur
neu din seria secundă valorică 
a Diviziei „A“ la hochei. Cu 
acest prilej a fost programat și 
derbyul întrecerii, în care s-au 
tntilnit lidera clasamentului, 
Progresul Miercurea Ciuc, și 
ocupanta locului secund, Avin- 
tul Gheorghenl. Jucînd mai ma
tur șl mai calm hocheiștll din 
Miercurea Ciue au cîștlgat 
(9—5), detașindu-se in fruntea 
clasamentului. Iată si rezulta
tele :

Progresul Miercurea Ciue — 
Avintul Gheorghenl 9—5 (2—0, 
4—2, 3—3), la capătul unui 
meci frumos, animat, cu multe 
și spectaculoase goluri : mal 
siguri în apărare și — de a- 
ceastă dată — mal eficienți, 
jucătorii din Miercurea Ciuc au 
cîștigat, prin punctele înscrise 
de Kemenessy 3, Szentes 2. 
Peter 2, Solomon 2, respectiv 
Gyorgypall, Daniel, Andrei, 
SSket, Gyărgy.

Tîrnava Odorhei — IMASA 
Sf. Gheorghe 4—3 (0—0, 1—1,
3—2), un rezultat surpriză, dar 
victoria echipei Tîrnava este 
meritată ; au marcat : Ban 2, 
Erdely și Eros, respectiv Popa, 
Cscdă și Ugron.

Sp. studențesc ASE — Meta
lul Rădăuți 6—6 (3—3, 1—0,
2—3), au marcat : Neagu, Ma- 
lihin, Paraschivoiu, Matache, 
Moldoveann, Gh. Florian — 
A.S.E., Ilalus 4, Chiprianov, 
Sfichi — Metalul.

Clasament : 1. Progresul
Miercurea Ciuc 27 p ; 2. Avin
tul Gheorghenl 23 p; 3. IMASA 
Sf. Gheorghe 17 p ; 4. Tîrnava 
Odorhei 12 p ; 5. Sp. studen
țesc ASE 8 p; 6. Metalul Ră
dăuți 3 p.

Și-a început turneul la 
București echipa de juniori TS 
Topoleany (Cehoslovacia). Oas
peții an jucat simbătă si dumi
nică cu lotul de juniori, 9—4 
(3—2, 3—0. 3—3 in primul joc 
șl 11—5 (6—1, 3—3, 2—1) in cel 
de al doilea, urmind să întîl- 
nească marți Si miercuri Iotul 
de tineret (20 de ani).

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES
DIN 19 DECEMBRIE 1982

FAZA I: extragerea I: 41 1 11 
10 20 9; extragerea a II-a: 10 14 
20 8 S3 34; extragerea a III-a: 
18 8 24 48 6 36; extragerea a 
IV-a: 39 28 27 19 40 38; FAZA 
A n-a: extragerea a V-a: 19 5 
37 10 13; extragerea a Vl-a: 11 
29 30 17 28; extragerea a vn-a: 
29 30 31 28 27; extragerea a 
VIII-a: • IT I 14 43. Fond total 
de cîștiguri: 1.116.334 lei.
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Divizionarele „A"
la Jumătatea Întrecerii

I REFĂCUTĂ DIN MERS, UNIVERSITATEA CRAIOVA TINDE
LA 0 DEPLINĂ AFIRMARE EUROPEANĂ

Nu putem trece la analiza 
oomportării Universității Cra
iova de-a lungul turului re
cent încheiat fără a o raporta 
la doi factori-cheie, determi
nant pentru ea în prima par
te a întrecerii : a) starea de 
spirit precară a campioanei 
deposedată de titlu ; b) schim
barea conducerii tehnice, prin 
trecerea lui C. Oțet la cîrma 
echipei în locui lui Oblemenco.

...Pa „Centralul oltean", a- 
proape de publicul ei, cald, a- 
tașat trup și suflet echipei. U- 
niversitatea a debutat în stilul 
ei debordant, administrînd un 
5—0 sec lui F.C. Constanța. 
Afară, în schinîb, departe de 
ai lor, Ștefănescu. Bălăci et 
comp. îndrăzneau cel mult la 
„remiza" pe care, jucînd cu 
teama de a nu pierde, nu reu
șeau s-o obțină. Infrîngerea, la 
11 septembrie, în etapa a 6-a, 
la un scor de forfait, pe tere
nul lui „Poli", a fost picătura 
(foarte amară) care a umplut 
paharul. O „lovitură" recep
ționată la timp — afirmă psi
hologii din anturajul echipei 
— care, trezind orgolii printre 
ex-campioni, avea să se în
toarcă, la numai patru zile 
distanță, împotriva... Florenti
nei, primul partener în Cupa 
U.E.F.A. Cum de a fost posibi
lă rapida trecere de la 0—3 
în profitul unei formații mo
deste, aflată tn degringoladă, 
la acest 1—3 in dauna unei e- 
chipe renumite, cu destui foști 
(Passarella, D. Bertoni) și ac
tuali (Antognoni, Graziani) 
campioni mondiali numai cîțiva 
dintre „senatorii" „ll“-lui cra- 
iovean pot să o spună. Oricum, 
suporterii din Bănie, trăind din 
nou „zile însorite" alături de 
formația favorită, și-au iertat 
repede, ca și în alte dăți, „fiii 
risipitori", așteptindu-i să-și 
reconsidere atitudinea față de 
campionat.

Ceea ce a urmat se cunoaș
te : la doar 4 zile distanță de 
la prima manșă cu Fiorentina, 
Universitatea Craiova obținea 
In văzul nenumăraților tele
spectatori, prima ei victorie în 
deplasare, la Oradea. acolo 
unde, _p:nă în acea zi de du
minică 19 septembrie, F.C. Bi
hor nu_ cunoscuse înfrîngerea. 
Două săptămîni mai tîrziu, re
face din terenul pierdut în cla-

5. UNIV. CRAIOVA 16 9 2 5 30-12 20
• Puncte realizate acasă : 15 (a pierdut un punct cu Dina

mo) ; puncte obținute In deplasare : 5 (cite două cu F.C. Bihor și 
Steaua, unul cu Corvinul).
• Golgeterii echipei : cămătaru 7 goluri, Bălăci 6. Cirțu 5, 

Geolgău 4, Donose și Irimescu — cite 3. Negrilă și A. Popescu 
— cite 1.
• Jucători folosiți: 18 (Negrilă șl Cirțu — cite 16 meciuri, Ti- 

lihol, Ștefănescu. Ungureanu, Țicleanu șioBalacl — cite 15, Do
nose, Geolgău și Lung — cite 14, Cămătaru și Irimescu — cite 
13, Crișan 10, Beldeanu 7. Ciupitu 6. Ciorolanu 4. A. Popescu 3, 

Boldici 2).
• Cartonașe galbene : 24 — 7 jucători ; cele mai multe : Ne

grilă și Tllihol — cite 5.
• Cartonașe roșii : Donose (etapa a 2-a).
• A beneficiat de 5 lovituri de la II m : 4 transformate 

(Irimescu 2. Balad șl Cirțu), una ratată (Cămătaru) ; a fost 
sancționată cu un penalty, ratat.
• A expediat 245 de șuturi (174 acasă — 71 tn deplasare) ; 

dintre care 118 pe spațiul porții (82 acasă — 36 tn deplasate).

Irimescu, la minge, și Donose. aflat Intr-un plan secundar, au venit 
In sprijinul apărării imediate, ocrotind, odată In plus. împreună, ca
reul lui Lung. Faza de apărare este, in genere, tnsușfid de Univer
sitatea Craiova, tn schimb, pentru „momentul atacului" mai e de lu
crat. Confruntarea din sferturile de finală ale Cupei U E.F.A., cu re
dutabila Kalserslaustern, obligă... Foto : Dragoș NEAGU

un tur întreg de campionat 
pentru a realiza iarăși coeziu
nea tehnico-tactică și. mai ales, 
morală. Fapt pe deplin motivat, 
întrucît In afara lucrului pen
tru refacerea unității psihice. 
C. Oțet și N. Ivan au adus, 
din mers, corective ideii de 
joc; fundamentată pe un 
1—4—4—2 judicios, elastic și 
ingenios, pentru a da — cite 
echipe fși pot permite un a- 
semenea lux ? — forță de ex
primare celor trei jucători cu 
calități de dispecer, Ștefănes
cu (dirijorul sistemului defen
siv), Donose și Bălăci. De la 
Lung, portarul de... schimb la 
mijlocul toamnei, goal-keeper-ul 
naționalei în final de sezon, și 
pînă la Cămătaru, vîrfua cel 
mai împins în coasta apărări
lor adverse. Universitatea pose
dă internaționali numeroși, de 
nădejde în absolut toate liniile. 
Dar compartimentul ei forte 
este, nu încape vreun dubiu, 
linia mediană, în oricare din 
alcătuirea pe care o are : Ti; 
cieanu — Donose — Beldeanu — 
Bălăci ; Țicleanu — Donose — 
Irimescu — Bălăci ; Țicleanu 
— Donose — Beldeanu — Iri
mescu. Devine vreunul dintre 
aceștia indisponibili — și să 
ne amintim cum Ia Bordeaux 
,,indispon:bil“ a fost cel care, 

ca și anul trecut, a fost ales 
cel mai bun fotbalist român 
—, randamentul „compartimen- 
tului-cheie de boltă" nu suferă 
cu nimic. Pentru că sarcinile 
de marcaj și de suplinire sînt 
respectate întocmai. Urcă, de 
exemplu, în atac — pentru a 
ajuta la construcție sau pentru 
a finaliza — fundașii Negrilă 
ți Ungureanu, atunci, în acele 
situații, zonele celor plecați 
temporar în atac sînt acoperite 
automat de cei doi fundași 
centrali sau de mijlocașii de 
Pe partea lor. Cu un plus de 
rigoare și de abnegație se su
pune îndeplinirii „normelor 
duble" Aurel Țicleanu, despre 
care, recent, Enzo Bearzot a- 
firma că. la ora actuală, este 
unul dintre cei maii corr.p'eți 
mijlocași din Europa. Reputatul 
tehnician ținuse cont și de fap
tul că în trei partide consecu
tive vizionate de el, două cu 
Florentina, una cu Squadra a- 
zzurra, Țicleanu îl neutralizase 
pe Antognoni, atuul major în 
jocul de construcție și de ori- 
întare a echipelor din care el 
face parte. Anrecieri meritate 
din plin de Țicleanu și pe 
care soția sa. Olivia, 1 le va 
citi, astăzi, în rezerva nr, 10 
a Spitalului militar, secția of
talmologie, unde internațio
nalul craiovean a suferit, zi
lei» trecute, o intervenție chi
rurgicală la ochiul stîng. Aflăm 
cu firească satisfacție că o- 
pe.rația efectuată de prof. dr. 
Mircea Olteanu a reușit.

Analiztnd în continuare pe 
Universitatea Craiova, să ară

tăm și lipsurile — căci are și 
ea... lipsuri — echipei care a 
ajuns în turul IV al .Cupei 
U.E.F.A.". Atît în competiția 
internă, unde, după restanța 
cu C.S Tîrgoviște. echipa din 
Bănie poate trece pe locul 3, 
cît și in Cupa U E.F.A., echipa 
olteană poate urca Pentru a- 
ceasta, însă, în perioada de în
trerupere Universitatea Craiova 
va trebui să acorde mai multă 
atenție jocului în atac, să îm
bunătățească simțitor CALITA
TEA ACȚIUNILOR OFENSI
VE. Revăzînd filmul meciului 
cu Bordeaux, de la Craiova ca 
să apelăm doar la acest ultim 
exemplu edificator, fotbaliștii 
craioveni pot să-și reaminteas
că, între altele, că, în afara 
șutului lui Țicleanu. oare a dus 
la deschiderea scorului, ei n-au 
mai „îndrăznit" nimic din afa
ra careului de 16 m : că, timp 
de 90 de minute, „un-doi“ urile 
încercate de ei, în apropierea 
ultimilor apărători, le poți 
număra pe degetele de la o 

singură mină ; au abundat, tn 
schimb. angajările cu pase 
lungi, „la mare luptă", între 
doi sau mai mulți adversari, 
a lui Cămătaru, care, oricit ar 
fi el de dotat din punct de ve
dere al gabaritului, și tn ul
tima vreme și al reușitelor 
tehnice, nu poate face minuni. 
Kaiserslautern este o echipă 
masivă, o reprezentantă tipică 
a fotbalului anglo-saxon. A în
cerca s-o depășești făcînd apel 
la jocul de angajament fizic, 
care-i convine, ar fi o mare 
greșeală. Universitatea Craiova 
are destui șuieri de temut din 
afara careului ; posedă, de ase
menea, jucători in stare să de
joace marcajul strict al folba- 
liștilor vest-germani din ultima 
linie prin „un-doi“ uri rapide 
și ingenios concepute, pe între
gul front al atacului. Cu cît 
vor fi mai variate acțiunile o- 
fensive ale formației noastre, 
cu atît vor fi ele mai surprin
zătoare și în consecință mai 
periculoase pentru sistemul de
fensiv advers.

în lunga perioadă de întreru-
pere, cu gîndul la Kaiserslau
tern, precum și. firește, la 
CAMPIONAT, Universitatea 
Craiova va mai trebui să re
vadă. și pentru aceasta nu e 
nevoie de... film, lista nesfîr- 
șită a cartonașelor galbene 
primite de jucătorii ei. de „re- 
cordmenii" Negrilă și Tilihoi, 
de Bălăci (absent la Bordeaux 
d:n cauza cartonașelor) da.r și 
de ceilalți, în campionatul in
tern ca și în Cupa U.E F A. 
E păcat că pentru un gest ne
sportiv, pentru un fault inten
ționat comis de unul sau altul 
dintre jucători să sufere o în
treagă echipă.

...Ajunsă atît de departe într-o 
competiție europeană. ..campi
oana marii iubiri." trebuie să 
fie, în același timp, și o cam
pioană a fair-plav-ului.

Gheorghe NICO1.AESCU



ELISABETA ALBERT Șl IULIU BICE,
CAMPIONI MERITUOȘI LA POPICE

„TROFEUL R. D. GERMANE" LA HANDBAL 
A REVENIT ECHIPEI GAZDĂ

Campionatele naționale de po- 
pice, rezervate seniorilor, ulti
ma competiție a anului in curs, 
s-.m încheiat cu proba indivi
duală de KW bile mixte femei 
și ?00 bile mixte bărbați, reu
nind în turneul final, desfășurat 
pe arena Olimpia din Capitală, 
16 jucătoare și tot atîția jucă
tori.

m confruntările masculine, du- 
pă preliminarii, conducea tînă- 
rul bă i mă rea n Alexandru Naszo- 
oi cu un rezultat de valoare — 
935 pd obținut pe o arenă ex
trem de pretențioasă. Pentru a 
ajunge în turneul final au ținut 
(și au reușit) să treacă granița

Elisabeta Albert și Iuliu Bice, 
plin efort
celor 900 pd, tinerii Vasile Tu
dor — 907 pd, Alexandru Tudor 
— 907 pd, Vasia Donos — 904 pd, 
care în disputele decisive au 
avut ca adversari direcți popi
cari cu impresionante ,,cărți de 
vizită pe maeștrii emeriți ai 
sportului Iosif Tismănar, Iuliu 
Bice, Gheorghe Silvestru și A- 
lexandru Cătineanu. Așadar, în 
turneul final am asistat la o 
pasionantă luptă pentru un loc 
pe podium, dată între jucători 
consacrați în arena internațio
nală și reprezentanți ai gene
rației tinere. în final s-au an
gajat într-un splendid duel ex
perimentatul mureșan Iuliu Bice 
și tînărul băimărean Alexandru 
Naszodi, doi popicari cu stiluri 
diferite de lansare, dar amîndoi 
posedînd lovituri extrem de e- 
f cace în lăcașul popicelor. Fă- 
cird uz de întregul arsenal fi
zic și tehnic, Iuliu Bice a refă
cut, pas cu pas, handicapul ca
re-1 despărțea de 1 der și după 
150 de lovituri a preluat con
ducerea cu 3 pd, la 175 de bile 
și-a mărit fragilul avantaj la 
6 pd, ca la ultima manșă de 
„izolate" temeinica pregătire fi
zică a popicarului din Tg. Mu
reș să-și spună cuvîntul, acesta 
invingîndu-1 detașat pe Al. Nas
zodi care a dat evidente sem
ne de oboseală: 928 la 878 pd. 
Cu acest succes, inginerul pro
iectant Iuliu Bice a reușit, la 
cei 36 de ani ai săi, să-și re- 
dobîndească, după o întreru
pere de 3 ani, titlul de campion 
al țării pe care l-a deținut în 
anii 1977 șl 1978. Bravo, Iuliu 
Bice, bravo celorlalți tineri popi
cari care și-au solicitat la ma
ximum adversarii, ridlcîndu-se

CĂLĂRIE • Marele premiu de 
sărituri al concursului de la 
Londra, al 6-lea din cele 11 ale 
Cupei Mondiale, a tost cîștigat 
de vest-germanul Norbert Root 
(pe „Fire") după un baraj cu 
englezul Stephen Hadley (pe 
Sunnora). In clasamentul gene
ral al Cupei Mondiale (finala, 
cu 16 participanțl, In aprilie la 
Viena) conduce francezul Fre
deric Cottier, urmat de engle
zul Nick Skelton.

GIMNASTICA • Cea de-a 
14-a edipe a Memorialului Joa
quim Blume desfășurată la Bar
celona a fost cîștigată de Li 
Ning (R.P. Chineză) cu 58,50 p, 
urmat de Sergio Casimlro (Cu
ba) și Serghei Kișnlakov 
(U.R.S.S.) 57,95 p, Borislav Hu-

■tin (Bulgaria) 57,1! p, Levente 
Mclnar (România) șl Laurent 
Batbieri (Franța) cite 56,85 p.

HOCHEI PE IARBA • Surpri
ză în finala turneului celor 10 
națiuni de la Melbourne: Aus
tralia a surclasat India cu 6—1 
(4—0) 1 Pentru locurile 3—4 : 
Olanda — Noua zeelandă i—1 
(1—1) ; pentru locurile 4—5 : 
R.F. Germania — Pakistan 3—2 

AGENDA SĂPTĂMÎNII
20. XII TENIS : turneu internațional, la Adelaide (se încheie

la 26.XII).
21. XII SCHI s probele de slalom special și ,.gigant", la Madonna

dl Camplgllo (în cadrul „Cupei mondiale") ; FOTBAL : 
turneu internațional în sală, la Milano.

26.XII HOCHEI ; meciuri pentru „Cupa Spengler", la Davos 
(pînă la 30.XII) : VOLEI : turneu internațional, bărbați 
și femei, la Apeldoorn, în Olanda (pînă la 30.XII) ; HO
CHEI : campionatul mondial de juniori grupa ,,A", la 
Leningrad (pînă la 4.1).: YACHTING ; campionatul mon
dial la clasa „Olandezul zburător", la Geelong. în Aus
tralia (pînă la 9.T) : SCHI : Concurs de sărituri de la 
trambulină, la St. Moritz (în cadrul „Cupei Europei").

la un nivel deosebit de promi
țător în perspectiva marilor com
petiții ale anului viitor.

Și in disputele feminine am 
avut posibilitatea să urmărim 
jocuri de un ridicat nivel teh
nic. Cine a văzut preliminariile 
și-a dat seama că pretențioa
sele piste au triat pe candida
tele la un loc pe podium după 
seriozitatea pregătirilor efectua
te, spre surprinderea generală 
fiind eliminate din concurs 
Margareta Cătineanu, Ana Pe
trescu, Văsilica Pințea și alte 
favorite. In frunte se afla o 
jucătoare mai puțin scontată, 
bucureșteanca Flisabdta Badea,

noii campioni republicani, in 
Foto : Ion MIHAICA 

cu un rezultat de excepție — 
452 pd, dar în final a urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului mureșanca Elisabeta Al
bert, grație unui plus de calm 
în momentele dificile. Noua 
campioană a țării și-a dozat ex
celent efortul, acționind cu mai 
multă siguranță de la o manșă 
la alta, spre deosebire de Eli
sabeta Badea care, extrem de 
emotivă, a ratat exasperant la 
„izolate." Elisabeta Albert, rlh- 
tuitoare la Cooperativa „Unita
tea*  din Tg. Mureș, cucerește 
primul el titlu de senioare la 
30 de ani.

CLASAMENTE FINALE : fe
minin — 1. Elisabeta Albert
(Voința Tg. Mureș) 859 (4’5—434),

2. Elisabeta Badea (Voința Buc.) 
849 (452—397), 3. Elena Pană
(Voința Buc.) 839 (428—411), 4.
Emilia Ebel (Voința Timișoara) 
339 (416—423 „Izolat*  mal slab),
5. Stela Godeanu (Voința Plo
iești) 839 (422—417), 6. Aristica
Dobre (Voința Galați) 835 (399— 
436); masculin : 1. Iuliu Bice
(Electromureș Tg. Mureș) 1836 
(908—928), 2. Alexandru Cfitl- 
neanu (Gloria Buc.) 1 825 (898— 
927), 8. Gheorghe Silvestru
(Chimpex Constanța) 1 821 (907— 
914), 4. Grlgore Marin (Olimpia 
București) 1 819 (9C2—917), 5.
Alexandru Naszodi (Aurul Baia 
Mare) 1 813 (935—878), 6. Vasia
Donos (Chimpex Constanța) 1808 
(904—904).

Arbitrul principal, Pavel Ena- 
che (Galați), a intervenit cu 
promptitudine șl obiectivitate la 
erorile făcute de unii oficiali 
secunzi, care au creat nemulțu
miri în rîndurlle sportivilor.

Troian IOANIȚESCU

•TELEX*  
(1—1). în continuare : 7. Anglia, 
8. Malaezya, 9. Canada, 10. R.P. 
Chineză.

HALTERE • Două recorduri 
mondiale realizate de sportivii 
sovietici la Moscova, in cadrul 
„Cupei U.R.S.S." la categoria 
110 kg campionul mondial sl o- 
limplo Leonid Taranenko a 
smuls 196 kg (vechiul record ii 
aparținea cu 195 kg, din sep
tembrie), iar la categoria super- 
grea Vladimir Marduk a arun
cat 260 kg (vechiul record 258,5 
kg — Anatoli Pisarenko) 1

JUDO • Echipa franceză Vll- 
llers-le-bel a cîștigal Cupa cam
pionilor europeni, intrecînd in 
meci retur cu 4—2 pe Zelezniciar 
Sarajevo (In primul meci 5—2 
pentru francezi).

ȘAH • în campionatul unional 
feminin, după 6 runde conduce 
Eostein cu 4,5 p, urmată de Gu- 
rieli si Ioseliani 4 p. în runda a 
S-a, debutanta Arahamla de 13 
ani a cîștigat, la Mlnoghina.

TENIS • în semifinalele „Mas- 
ters"-ului feminin de la East

In jocul iinal: R. D.
SCHWERIN, 19 (prin telefon). 

Cea de a 13-a ediție a „Tro
feului R.D. Germane" la hand
bal masculin a continuat sîm- 
bătă și s-a incheiat duminică 
în „Sala Sporturilor și Congre
selor" din acest oraș. După ce 
in penultima etapă a compe
tiției România a întrecut Is
landa la un scor concludent 
(26—17), dar nu fără să facă 
mari eforturi pentru a depăși 
o echipă foarte ambițioasă și 
viguroasă, iar formația R.D. 
Germane s-a „chinuit" cu cea 
a Suediei (în final salvînd-o 
arbitrajul), duminică s-a dis
putat derbyul competiției, me
ciul in care avea să se decidă 
învingătoarea acestei ediții, a- 
cela dintre primele echipe ale 
României și R.D. Germane. Du
pă o primă repriză bună, în 
care s-a aflat aproape în per
manență la conducere (3—2, 4—3 
și 5—4 — perioadă în care 
Stingă a ratat 2 aruncări de la 
7 m ! — 7—5, 8—6, 12—10 — in 
min. 27) și în care s-a apărat 
bine, distingîndu-se în mod de
osebit portarul N. Munteanu, în 
cea de a doua parte a jocului 
echipa noastră s-a „clătinat". A 
dat semne de pregătire fizică 
insuficientă, a comis erori neo
bișnuite și, în general, nu și-a 
găsit cadența. Astfel, victoria 
a revenit formației țării gazdă 
cu scorul de 20—18 (12—12). 
Prestația surprinzător de slabă 
a lui Stingă, timiditatea lui

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ J J
CORVARA. Slalomul special 

desfășurat In localitate a revenit 
bulgarului Petar Popanghelov cu 
timpul de 1:53,11, Înaintea sovie
ticului Vladimir Andreev 1:53,26 
șl a suedezului Lars Halvarsson 
1:53,60.

CORTINA D’AMPEZZO. Finlan
dezul Matti Nykaenen (16 anl !), 
campion mondial la sărituri la 
Holmenkollen, a câștigat concur
sul de sărituri de la trambulina 
de 70 m, prima probă a „Cupei 
mondiale", cu 120,7 p (87 m), 2. 
Olav Hanson (Norv.) 120,4 p (86,5 
m), 3. Roger Ruud (Norv.) 118,6 
p (86 m).

DAVOS. Concurs de schi fond, 
15 km (pentru „Cupa mondială"): 
1. Pal-Gunnar Mikkelsplass 
(Norv.) 46:12,2, 2. Tor Hakon
Holte (Norv.) 46:37,2, 3. Iuri Bur
lakov (U.R.S.S.) 47:08,1, 4. Bill
Koch (S.U.A.) 47:11,8. Cursa fe
minină pe 5 km a revenit norve- 
glencel Britt Petersen 17:57,3. Au 
urmat-o : Anna Jahren (Norv.) 
18:06,9 șl Blanks Paulu (Ceh.) 
18:07,5 etc.

INNSBRUCK. Concurs de pati
naj viteză pe pista olimpică : 
bărbați : 500 m : Hans van Hel- 
den (Fra.) 41,00, Mario de March 
ata.) 41,14 ; 3 000 m : Werner Jă- 
ger (Aus.) 4:23,39, M. Hadschleff 
(Aus.) 4:28,85 ; femei : 500 m : 
Marcia Paretti a ta.) 43,90 ; 1500 
m : Sylvia Brunner (Elv.) 2:15,05.

Rutherford: Evert-Lloyd — Aus
tin 6—0, 6—0 (!) ; Navratilova — 
■Mandilkova 7—6, 6—1. • In fi
nală la Sydney : Alexander — 
Fitzgerald 4—6, 7—6, 6—4. • In 
semifinale la Hartford : Lendl — 
Taroczy 7—6, 6—3 ; Scanlon — 
Lutz 7—5, 7—6.

TENIS DE MASA • In fina
lele campionatelor internaționale 
ale Franței, la Strasbourg : mas
culin : R.P. Chineză — Suedia 
3—0 ! feminin : R.P. Chineză — 
U.R.S.S. 3—0. • In clasamentul 
european feminin, Olga Nemeș 
(România) se află pe locul 9 
Înaintea unor nume prestigioase 
(Magos, Antonian, Kruger). Pri
ma este clasată olandeza Betti- 
ne Vriesekoop. La băieți lider 
este suedezul Appelgren.

• CANDIDATURI PENTRU
TURNEUL FINAL AL C.M. DIN 
1986. Intr-un interviu acordat a- 
gențlei Reuter, Joseph Blatter, 
secretar general ai F.I.F.A., a 
declarat câ forul mondial va 
menține formula turneului final 
al C.M. cu 24 de echipe. In legă
tură cu alegerea gazdei turneului 
final din 1986 Blatter a arătat că 
federațiile din S.U.A., Canada, 
Mexic și Brazilia șl-au manifes
tat oficial dorința de a organiza 
ediția a 13-a. o notărîre fermă 
urmind a fi luată la întrunirea 
Comitetului Executiv al F.I.F.A. 
ce va avea loo la Stockholm, la 
20 mai 1983.
• BENEFICIILE „MUNDIALU-. 

LUI". Beneficiile C.M. din Spa
nia se cifrează la peste 25 mili
oane de dolari, care vor fi îm
părțite in următoarele proporții :

Germană - România 20 18
Roșea și lipsa de abilitate a 
lui Jianu n-au putut fi aco
perite de verva lui Drăgăniță, 
de travaliul lui Oprea sau de 
inspirația in joc a lui Voineal 
Și așa se face că puternica e- 
chipă a R.D. Germane, campi
oană olimpică, a cules în final 
o victorie de care n-a putut 
fi deloc sigură pe parcursul 
celor 60 de minute (în min. 59 
scorul era, totuși, de 19—18) 
dar care i-a asigurat succesul 
final în această competiție.

Hristache NAUM

Rezultate tehnice: SÎMBĂTA:
Ungaria — R.D. Germană B 

-22—19 (13—11), R.D. Germană
— Suedia 22—17 (8—7) și Româ
nia — Islanda 2G—17 (11—5), au

TURNEUL DE HOCHEI DE LA MERANO
MERANO, 19 (prin telefon). - 

In această pitorească localitate 
din nordul italiei a început vi
neri un puternic turneu inter
național de hochei, cu partici
parea echipelor reprezentative 
ale Iugoslaviei, Italiei și Româ
niei, cărora li s-a adăugat selec
ționata secundă a Suediei, de 
fapt echipa de tineret a aces
tei țări, care anul acesta, în 
martie, a cîștigat titlul de cam

MONT TKEMBLANT. A 48-a e- 
diție a „Kandaharului Quebec" 
la slalom uriaș a revenit cana
dianului Pierre Brazeau 3:40,40 
Înaintea suedezului Johan Wallner 
2:40,46 și a iul Jim Read (Ca
nada) 2:40,69.

MOSCOVA. „Turneul Izvestia" 
la hochei : Suedia — R.F. Germa
nia 7—2 (3—1, 1—0, 3—1), U.R.S.S, 
— Finlanda 6—3 (0—1, 3—1, 3—1), 
Finlanda — Cehoslovacia 3—2 
(2—0, 1—0, 0—2).

SARAJEVO. Campionatele mon
diale de patinaj artistic pentru 
juniori : fete : 1. Simone Koch 
(R.D.G.) 3,2 p, 2. Karen Hend- 
■chke (R.D.G.) 5,4 p, 3. Parthena 
Sarafldis (Aus.) 7,6 p.

VAL GARDENA. Condițiile at- 
mosferloe foarte grele (ceață și 
apoi ninsoare abundentă cu fulgi 
mari) au impus amînarea eobo- 
rlrll de simbătă, din cadrul „Cu
pei mondiale". Duminică -insă... 
1. Conradin Cathomen (Elv.) 
2:09,54, 2. Erwin Resch (Aus.) 
2:09,87, 3. Franz Klammer (Aus.) 
2:10,09, 4. Urs Râber (Elv.) 2:10,12, 
5. Ken Read (Canada) 2:10,39.

„CUPA EUROPEI" LA ÎNOT
GUTEBORG, ÎS. în piscina 

de 25 m din localitate s-au 
desfășurat Întrecerile finalei 
„Cupei Europei", care au fur
nizat multe dispute interesan
te și cîteva performanțe exce
lente (pe această distanță nu 
se omologhează recorduri mon
diale !) ------ --------
liber : 
49,62, 
(URSS) 
(RDG) 
Vladimir 
3:42,96 — cea mai 
formanță mondială, 
Lodziewski (RDG) 
Borut Petrici 
100 m bras : 1. Adrian 
house (M. Br.) 1:03,01, 
Kis (URSS) 1:03,24, 3. 
le Avagnano (Ita.)

l , 1UU U 
Salnikov

: BĂRBAȚI : 100 m
Pelle Holmertz (Sue.) 
2. Serghei Krasiuk 

49,81, 3. Jorg Woithe 
49,87 ! ; 400 m liber : 1.

(URSS) 
bună per- 

2. Sven 
3:44,75, 

(Iug.)
3. 

3:50,62 ; 
Moore- 
2. Iuri 

Raffae- 
1:03,58 ;

10 la sută pentru F.I.F.A., 25 la 
sută federației spaniole, 65 la sută 
federațiilor cu echipe In turneul 
final.
• ARDILES DIN NOU LA TOT

TENHAM I La Londra s-a anun
țat câ mijlocașul argentinian Os- 
waldo Ardllles, fost jucător (din 
1978) al lui Tottenham șl transfe
rat in acest an la Paris Saint 
Germain, va reveni la clubul lon
donez, In ianuarie.

ANGLIA (et 19) : Aston Villa 
— Liverpool 2—4, Coventry — 
Stoke 2—0. Everton — Luton 5—0, 
Manchester City — Brighton 1—1, 
Norwich — Nottingham 0—1, 
Notts County — West Ham 1—2, 
Southampton — West Bromwich 
4—I, Sunderland — Arsenal 3—0. 
Swansea — Manchester United 
0—0. Tottenham — Birmingham 

2—1, Watford — Ipswich 

marcat : Drăgăniță 5, Miroaiuc 
5, Berbece 4, Oprea 3. Boroș 2, 
Voinea 2, Stingă 2, Jianu 2, 
Roșea, respectiv Gudmundsson 
7, Gaierniundsson 3, Mathisson 
2, Olofsson 2, Stefcnsson, Gu- 
nersson Gilasson ; au condus : 
Pritzkow și Gentz — R.D. Ger
mană ; DUMINICA ; Suedia — 
R.D. Germană B 29—26 (15—13), 
Ungaria — 
(12—10), R.D.
mânia 20—18 (12—12), au mar
cat : VVahl 6,
4, Krueger 3, Hauck 2, Schmidt, 
respectiv Drăgăniță 5, Voinea 3, 
Stingă 3, Oprea 3, Bedivan 3, 
Boroș. Au condus : Rykart și 
Ischer — Elveții.

Islanda 25—20
Germană — Ro-

Wiegcrt 4, Rothe

Clasament final : 1. R.D. Ger
mană lb p : 2. România 7 p 
(+19) ; 3. Ungaria 7 p (+9) ; 4. 
Suedia 4 p ; 5. Islanda 2 p ; 
6. R.D. Germană B 0 p.

pioană mondială, înaintea for
mațiilor U.R.S.S., Cehoslovaciei 
și Canadei.

In prima zi, jocurile a’u fost 
influențate de o ploaie toren
țială (patinoarul pe care s-a 
jucat fiind descoperit !) și după 
ce Suedia B a învins Iugoslavia 
cu 9—3, prima garnitură a Ita
lici (cu cei 12 italo-canadieni în 
formație) a întrecut echipa 
noastră, la mare luptă, cu 3—1 
(1—1, 2—0, 0—0). Hocheiștii ro
mâni au condus cu 1—0 (a mar
cat Justinian, min. 7), au fost e- 
galați și apoi în repriza secun
dă la două grave greșeli de a- '■ 
parare (o dată pucul s-a oprit 
în... apă !) italienii au înscris 
două puncte prețioase.

In cea de a doua zi, simbătă, 
din cauza vremii, programul a 
fost schimbat și in loc să joace 
cu Suedia B la Merano, echipa 
română (anunțată în ultimul 
moment) s-a deplasat la Bolza
no unde a pierdut la scor în 
fața puternicului team suedez, 
care a cîștigat cu 13—1 (7—0,
4— 0, 2—1). în meci vedetă Ita
lia a Învins Iugoslavia cu 6—5 
(1-1, 3-2, 2-2).

în ultima zi a turneului, du
minică, echipa României a întîl- 
nit pe cea a iugoslaviei. Jocul 
a fost foarte disputat, victoria 
revenind formației noastre cu
5— I, după executarea lovituri
lor de penalitate, scorul înscris^ 
pe tpbelă la sfîrșitul timpului re
gulamentar fiind de 2—2 (0—1, 
2—1. 0—0). Autorii golurilor e- 
chipei române : Hălăucă 2, Ilțj- 
țanu, E. Antal, loniță.

200 m fluture : 1. Michael
Gross (RFG) 1:16,18, 2. Serghei 
Fesenko (URSS) 1:57,79, 3. Pao
lo Revelli (Ita.) 1:59,75; 200 m 
spate : 1. Vladimir Siemetov
(URSS) 1:59,03, 2. Dirk Richter 
(RDG) 2:00,33, 3. Douglas
Campbell (M. Br.) 2:03,59 ; 
200 m mixt : 1. Aleksandr Si
dorenko (URSS) 2:00,94. 2. Jo
sef Hladky (Ceh.) 2:02,57. 3.
Giovanni Franceschi (Ita.) 
2:03,01 ; 4 x 100 m mixt : 1. 
U.R.S.S. (Sepelov, Juipa, Mar- 
kovski, Krasiuk) 3:39,82, 2. R.D. 
Germană 3:43,23, 3. R.F. Ger
mania 3:43,47 (in serii echipa 
sovietică realizase 3:43,23).

Celelalte rezultate le vom 
publica in numărul nostru de 
marți.

Conduce Livernool cu 40 p, ur
mată de Manchester United șl 
Nottingham cu 35 p, Watford 
33 p.

R. F. GERMANIA : tn „opti
mile" cupel : Braunschweig — 
Fortuna KOIn (div 2) 1__2. Bo
russia Dortmund — Darmstadt 
„98“ 4—2, Mdnchengladbacb — 
Mannheim 1—0, Herta — S.V. 
Hamburg 2—1 I, F.C. KOIn — 
Stuttgart Kickers 5—1, Miinchen 
1860 — Bochum 1—3, Wormatla 
Worms — VfB Stuttgart 0—4. 
Schalke 04 — Arminia Bielefeld 
2—2. Echipele subliniate s-au ca
lificat In sferturi. Ultimul meci 
se rejoacă.

ITALIA (et. 13) : Avellino — 
Roma 1—1, Cagliari — Sampdoria 
1—0, Catanzaro — Udinese 1—1, 
Fiorentina — Napoli 1—0, Genoa 
— Pisa 1—0, Inter — Juventus 
0—0, Torino — Ascoli 2—0. Ve
rona — Cesena 1—1. Clasament: 
Roma 19 p, Verona 18 p, Ju-

2—1. ventus 17 p, Inter 16 p etc.


