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Luni, 14 noiembrie, au în
ceput, sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, secretar 
centrai al Partidului Comunist 
Român, lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Participant» au păstrat sm 
momeai de reculegere ia me
moria tovarășului Valter Ro
man, membru al C.C. al P.CJU 
activist din ilegalitate, earn a 
încetat din viată în perioada 
ce a trecut de la ultima ple
nară.
La propunerea Comitetului Po

litie Executiv al C.C. al P.CJL, 
plenara a adoptat in unanimita
te următoarea ordine de zi :

1. Proiectul Planului national 
unic de dezvoltare economieo- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1984 ;

2. Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii si indus
triei alimentare, gospodăririi a- 
pelor si silviculturii pe anal 
1984 ;

3. Proiectul Planului finan
ciar centralizat al economiei 
naționale $1 proiectul Răgetu
lui de stat pe anul 1984 ;

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
LXECUIIV AL C
Sub președinția tovarXșulai 

Nicolae Ceausescu, secretar re
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc. luni, 14 no
iembrie. ședința Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

In eadrul ședinței au fost 
dezbătute si aprobate proiectul 
Planului financiar centralizat al 
economiei naționale si proiectai 
Bugetului de stat pe anul 1984.

Comitetul Politie Executiv a 
dat o înaltă apreciere contri
buției esențiale la fundamen
tarea si elaborarea acestor do
cumente, a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, sub a cărui îndru
mare nemijlocită s-a desfășu
rat întreaga activitate de pla
nificare eeonomico-financiară pe 
anul 1JS4. ce asigură înfăptui
rea hotăririlor Congresului al 
XII-lea si Conferinței Națio
nale ale partidului, privind 
dezvoltarea economiei naționale 
Si ridicarea, pe această bază, 
a nivelului de trai al poporu
lui.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut ea Ministerul Finanțelor, 
împreună cu Comitetul de Stai 
al Planificării., băncile, cele
lalte organe centrale să anali
zeze sis'.ematic modul în care 
se înfăptuiește bufetul de siai 
si să Stabilească măsurile ce 
se im nun pentru realizarea pre
vederilor acestuia, pentru uti
lizarea cu maximum de efi
cientă a fondurilor materiale 
Si bănești, pentru creșterea ren- 
tabililă*.:i si beneficiilor fiecă
rei unități economice.

In ce privește proiectul Pla
nului financiar centralizat ai 
economiei naționale pe anal 
19M. Comitetul Politic Executiv 
a indicat guvernului, consilii
lor populare, centralelor si în
treprinderilor să acționeze cu 
hotărîre pentru realizarea in
tegrală a prevederilor sale, 
pentru întărirea controlului fi- 
nanciar-bancar in toate sectoa
rele de activitate.

în continuare. în cadrul șe
dinței. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a prezentat o infor
mare în legătură cu vizita ofi
cială de prietenie efectuată în

5 BOXERI ROMÂNI PARTICIPĂ
LA CAMPIONATELE MONDIALE DE JUNIORI

Duminică dimineața a plecat 
spre Santo Domingo lotul bo
xerilor români care vor oartid- 
Pa la Campionatele mondiale 
de iuniori. programate între 18 
și 25 noiembrie în Republica 
Dominicană. La această * 
Il-a ediție a ..mondialelor” de 
juniori, tara noastră va fi re
prezentată de 5 sportivi : Mari
an Fînătan (oocosl. Cornel Si
litei (pană). Rudei Obreja (u- 
soară). Miclos Paisz (grea) si 
Dorin Răcaru (suoergrea). Ti

4. Programul privind crește
rea mai accentuată a producti
vității muncii și perfecționarea 
organizării și normării muncii 
la perioada 1983—1985 și pină 
In 1990 ;

5. Programul privind îmbună
tățirea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime, 
do combustibili și energie *1 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor 
in perioada 1983—1985 șl pină 
In 1990 ;

4. Programul privind aplica
rea măsurilor de autocondueere 
și autoaprovizionare pentru a- 
slgurarea unei bune aprovizio
nări a populației eu produse 
agroalimentare și bunuri indus
triale de consum pe perioada 
1 octombrie 1983 — 30 septem
brie 1984.

La lucrările plenarei parti
cipă. ea invitat!, primi-secre- 
tarl ai comitetelor județene de 
partid, cadre din ministere. In
stituții centrale și organizații 
de masă, redactori șefi ai pre
sei centrale care nu sînt mem
bri al C.C. al P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.

C. AL P.C.R.
tar* noastră. în nerioada 2—4 
noiembrie, de tovarășul Mika 
Șpiliak, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavi*.

Comitetul Politic Executiv * 
dat o deosebită apreciere intîl- 
nlrii dintre cei doi șefi de stai, 
care se înscrie ca un moment 
de seamă *1 dialogului traditio
nal româno-iugoslav 1a nivel 
înalt

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat eă dezvoltarea multi
laterală a relațiilor româno-iu- 
goslave, întărirea și promova
rea lor continuă corespunde 
intereselor de progres ale po
poarelor noastre, slujește cau
zei păcii și colaborării în Bal- 

„ câni, în Europa și în întreaga 
lume.

A fost reliefată semnificația 
deosebită a schimburilor de pă
reri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Mika Șpiliak în- 
tr-o serie de probleme actuale 
ale vieții internaționale. Comi
tetul Politic Executiv a rele
vat cu satisfacție hotărirea Ro
mâniei. și Iugoslaviei, exprima
tă de cei doi președinți, de a 
conlucra tot mai strins pe are
na internațională, de * milita 
ferm pentru realizarea dezar
mării, in primul rînd a dezar
mării nucleare, pentru oprirea 
amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune in Eu
ropa, retragerea și distrugerea 
celor existente, pentru preîn- 
tîmpinarea unui război aiomo- 
nuclear.

Aprobînd în unanimitate re
zultatele si concluziile la care 
s-a ajans cu prilejul convor
birilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Mika Șpiliak. Co
mitetul Politic Executiv a sta
bilit măsuri pentru transpune- 
nea în viată a înțelegerilor 
convenite, nentru realizarea. în 
bune condiții, a obiectivelor de 
colaborare româno-iugoslave, în 
folosul si spre binele țărilor și 
popoarelor noastre, vecine și 
prietene, ai cauzei socialismu
lui si păcii in lume.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și' de stat.

nerii noștri pugilisti preten- 
denti la podiumul importantei 
competiții sînt însoțiți de an
trenorul Ion Monea și de arbi
trul Dumitru Petrișor. Mențio
năm că boxerii români au fost 
Drezenti si la prima ediție a 
Campionatelor mondiale de ju
niori (Yokohama 1979). unde 
aia obținut trei medalii, nrin P. 
Bomescu (argint la jniilocie”). 
FI. Ttroomnicu sl C. Bălan 
(bronz la „pană" și, respectiv, 
..grea”).

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
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î PROMIȚĂTOAREA TOAMNĂ i
I A SPORTULUI ROMÂNESC! 1

Anul preolimpic 1983 in
teresează întreaga lume 
sportivă. Au mai rămas 257 
de zile pină la Jocurile ce
lei de a XXIII-a Olimpia
de de vară de la Los An
geles. De la o Olimpiadă 
la alta forțele sportive 
cresc, campionii se înnoiesc, 
performanțele urcă. La 
campionatele mondiale de 
atletism de la Helsinki din 
acest an au participat mai 
multe țări decît numărul 
celor înscrise în Organiza
ția Națiunilor Unite. Ca și 
la fotbal. Eforturile, inves
tițiile au devenit conside
rabile. (Americanii care sfi
dau pregătirea în cantona
mente și-au fixat baza 
sportivă la Colorado Springs, 
cu stagii pentru sporturile 
olimpice si cheltuiesc cîteva 
zeci de milioane de dolari 
pentru pregătirea sportivilor 
lor candidați la medalii și 

FOTBALUL NOSTRU 
LA ORA FAPTELOR

O așa-zisă „teză” a posibilităților reduse, a 
resurselor modeste ale fotbalului românesc a 
fost desființată pur și simplu in susținerile ei 
șl aruncată peste bord in această toamnă. După 
„seria europeană” a Universității Craiova, so
cotită la vremea ei doar o excepție, fotbalul 
nostru arată tuturor — specialiștilor străini de 
pretutindeni, ca și scepticilor de acasă — că 
România are mari rezerve valorice șl in acest 
sector. Este vorba evident de rezervele umane. 
La această concluzie ne coriduc faptele, nu 
vorbele.

Cind campioana României întrece și elimină 
campioana Europei, printr-un joc superior, vă
zut de întregul continent, nici nu mai este ne
voie de vorbe ajutătoare. E clar. Faptul in sine 
„vorbește” mai bine decît cel mai strălucit 
orator.

Cînd reprezentativa României adună 11 puncte 
într-o serie europeană de elită (în care avea, 
la start, șansa a 4-a) și este singura echipă care 
mal poate aduna 12 sau 13 puncte, faptele, ci
frele „spun” iarăși mult mai mult decît cu
vintele.

Este adevărat că unele concluzii ale adversa
rilor ne Întăresc încrederea in forțele noastre. 
In evoluția fotbalului românesc. Cînd celebru)

RUGBYSTII TRICOLORI, 
0 MINUNATĂ ECHIPĂ
Rugbyștii ne-au umplut sufletele, de bucu

rie : un joc superb, o biruință strălucită în fața 
unei echipe reprezentative din Marea Britanle, 
în fața unei echipe de mare forță. Pentru 
sportul nostru cu balonul oval partida aceasta 
a însemnat o mare șansă de a convinge, iar un 
asemenea prilej nu putea fi pierdut. Și. bă- 
tîndu-se admirabil pentru culorile tării, aratînd 
talent, forță, inspirație, inteligență, acești bravi 
15 băieți au depășit toate așteptările, făcînd o 
adevărată demonstrație de valoare, o ' autentică 
pledoarie penlru rugby. Cu siguranță, ecourile 
splendidei victorii nu se vor stinge curînd, ta 
Întreaga lume rugbystică se va vorbi mult pe 
această temă Iar la noi. rugbyul va avea șl 
mai mulți prieteni. Ce frumos a fost simbătă 
după-amiază pe stadionul „23 August”, cu 30 000 
de spectatori care au gustat din plin frumusețea 
rugbyului. „Participarea afectivă a publicului 
a determinat o și mai totală trăire în teren și 
invers”, remarca cu mare satisfacție antrenorul 
emerit Valeriu Irimescu. Ne place să credem 
că un număr atît de mare de spectatori va 
deveni o obișnuință a arenelor noastre pe caro 
vor intra purtătorii „frunzei de stejar”. Că este 
așa, ne vom putea convinge chiar duminică, cînd

Geo RAEȚCH1

(Continuare in paa 2-3)(Continuare in pag 2-3)

Marius POPESCU

Deși nu a strălucit ta Limassol, Cămătaru ră- 
mine un jucător de bază al fotbalului românesc.

Fază din meciul Cipru — România 0—1
Foto : Dragoș NEAGU

puncte olimpice la Los An
geles. Gimnaste din Noua 
Zeelandă se deplasează la 
campionatele mondiale de la 
Budapesta, cicliști iuniori 
sovietici si danezi se duc 
Ia concurs In Australia, un 
junior român (Dumitru 
Chiru) devine campion 
mondial la lupte libere In 
Statele Unite, ș.a.m.d. In a- 
fara campionatelor mondiale 
și europene s-au înmulțit 
competițiile regionale, în
deosebi in zonele asiatică 
și americană. Se fac teste 
după teste, se întocmesc 
clasamente și, desigur, pro
nosticurile nu sînt pe ul
timul plan al interesului 
olimpic.

în ceea ce ne privește, 
în anul .1983, sportivii ro
mâni au cucerit la sportu
rile olimpice 22 de . medalii 
(4 de aur. 9 de argint si 9 
de bronz) la campionatele 

mondiale și alte 22 de me
dalii (4 + 6+12), la cam
pionatele europene. O re
coltă mai mare decît în 
anul 1982. deși luptele și 
scrima. de pildă, nu au 
obținut nici o medalie la 
campionatele mondiale 198X 

Datorită gimnastelor noas
tre, care au revenit specta
culos în ierarhia mondială, 
cucerind cele mai multe 
medalii la recentul campio
nat mondial de la Buda
pesta, speranțele noastre o- 
limpice au crescut. "lată că și 
handbaliștii reușesc să în
treacă echipele deținătoare 
ale titlurilor olimpice 
(R D.G.) și mondial (U.R.S.S.) 
cîștigînd „Supcr-Cupa Mon
dială” si, prin jocul lor 
„care cucerește toată lumea”

Aurel NEAGU

(Continuare in pag 2-3)

In plini aefiune. Alexandru Radulescu (a făcut 
simbătă cel mai bun meci din cariera lui), care 
va trece de Dacev Munteanu e și el pe fază.?

Foto: Ion MIHAICA



In „orașul fizicienilor“ Testul cn Tara Galilor s a terminat eu „foarte Dine", urmeazăDxlCUDA

DEBUTUL ETAPEI DE IARNĂ „PREGĂTIM 0 NOUA VICT
ARENĂ TÎNĂRĂ MĂGURELE IN PERSPECTIVE MECIULUI C

în viata fizicienilor din oră
șelul numit ..Platforma Măgu
rele" de 
complex 
nistic pe 
ligentelor 
petrecut, 
veniment 
nul să-i confere două semnifi
cații. Pe „Platforma Măgurele" 
0-a inaugurat, zilele trecute 
un stadion destinat celor peste 
1 060 de studenti ai Facultății 
de fizică, destinat miilor de 
oameni ai Centrului National 
de Fizică, precum si locuitori
lor din comuna Măgurele. Cum 
era si firesc, evenimentul a 
avut si un caracter festiv, e- 
motionant pentru realizatorii 
acestui complex. „Ne bucurăm 
eft putem oferi — prin acest 
eomplex — tineretului nostru, 
oamenilor de toate vîrstele. no- 
ribilitatca de a-si petrece tim
pul liber spre tolosul împlinirii 
lor fizice si intelectuale" — 
rounea. in cuvîntul inaugural.

lingă Capitală, nn 
arhitectonic si urba- 
măsura valorii inte- 
concentrate aici, s-a 

zilele trecute, un e- 
eăruia gazdele au ti-

Marin Ivașcu, 
al Comitetului 

energie nucleară, 
general al Institutului 
de Fizică.
acum acest centru al 

si științei dispunea

tovarășul dr. 
vicepreședinte 
de stat pentru 
director 
Central

Pină 
tinereții
doar de un teren de handbal 
în parcul ce găzduiește 
sorul lui Eminescu". 
șorul a fost lăsat în 
cului. in liniște, 
sportivă mutîndu-se 
sea : un teren de 
o fostă mlaștină, sector de să
rituri. pistă de atletism 
culoare, totul executat... 
nereste.

Sufletul acestei acțiuni 
profesorul de educație 
Radu Itn 
Teatrului 
platformă 
.Cintarea 
că au tinut să inaugureze baza 
sportivă prin startul in etapa 
de iarnă a „Daciadei". Si a- 
veam să ne convingem de a-

..Foi-
Acum. foi- 
inima par- 
exuberanta 

peste so- 
fotbal. pe

cu 6 
ingi--

a fost 
fizică 

(care e si „directorul" 
muncitoresc de pe 

— locul I pe tară în 
României"). Ne soune

ceasta. Am urmărit frumoase 
întreceri de atletism, sărituri, 
un cros si. cum era de așteptat, 
pe noul stadion, a răsunat si 
primul fluier de arbitru : fot
bal între studenti si fizicieni. 
Au cîștigat fizicienii.

Profesorul de educație fizică 
Vasile Gheorghiu, șeful cate
drei de specialitate a Facul
tății de fizică, ne roagă să con
semnăm numele orimilor cîștl- 
gători în „Daciadă". ne această 
arenă, la care au muncit din 
toată inima. Așadar, cros, fete 
— Mariana Ochia. desenatoare 
la I.R.N.E. băieți — Toader 
Lupoaie, student anul I la 
Facultatea de fizică ; sărituri 
în lungime : Nicolae Stefan, a- 
nul II. Facultatea 
fete — Mariana 
I. Facultatea de

La Măgurele, 
iarnă a debutat 
nerete. pe o..

de fizică. 
Bondilă. anul 
fizică. 
..Daciada" de 
cu multă ti- 

.. arenă tinără !...

Viorel TONCEANU

fn Divizia „k“ de baschet feminin

SÎNT MULTE JUNIOARE TALENTATE
CITE VOR DEVENI SENIOARE DE VALOARE?

afirmă Th. Radulescu, antrenorul secund al echipei de rugby a României

Foarte interesant acest al 
treilea turneu ai campionatului 
national de baschet feminin, 
care a cuprins multe surprize si 
meciuri decise ..la potou". asa 
cum a fost cel dintre Olimpia 
Kt Voința București, cîștigat de 
prima echipă 
•ul înscris de 
ră cu o clipă 
lui final. La 
locurile de pe 
noare se întrec, 
patru echipe — 
C.S.Ș. 
Voința 
București 
tre care 
să rămînă neînvinse __ __
dencele să revină în plutonul 
fruntaș datorită faptului că an
trenorul G. Mahler a discipli
nat echipa si dovedește mai 
multă încredere îp elementele 
tinere.

Prezența elementelor tinere 
tn rîndul participantelor la ac
tuala ediție a Diviziei ..A" este, 
dealtfel, o caracteristică a în
trecerii. exemplul cel mai con
cludent în acest sens fiind ofe- 

de proaspăt promovata în 
competiția de elită a baschetu
lui nostru feminin. Chimistul 
GS.S. Rm. Vilcea. Pornind (ma
joritatea dintre ele) de la mi- 
afbaschet. elevele nrof. Alexan
dru Moise (cel mai tînăr antre-

(62—60) prin co- 
Alexandrina Bî- 
înaintea fluieru- 
disputa centru 
podiumul de o- 

deocamdată. 
Universitatea 

Viitorul Cluj-Napoca, 
București. Olimpia 
si Crișul Oradea, din- 
duiencele au izbutit 

iar oră-

de ca- 
a avut 
Româ- 
federa-

Bucuresti. campioana 
si de iunioare a Româ- 
chiar primăvara acestui

— Tovarășe Theodor Rădu- 
lescu, vă înțelegem bucuria, 
după marele succes al „XV“-lui 
nostru în fața rugbyștilor din 
reprezentativa Țării Galilor. 
Acum, Insă, cînd totul s-a de
cantat am dori că faceți unele 
sublinieri în legătură cu pres
tația tricolorilor...

— Ce-aș putea să subliniez, 
mai intii... Peste bucuria în 
sine — firească — prilejuită 
de o victorie de proporții, ne-a 
incintat — dați-mi voie să vor
besc si in numele lui Valeriu 
Irimescu — faptul că rugbyștii 
noștri au respectat cu strictețe 
euvintul de ordine ; s-au anga
jat cu toată energia, cu toată 
dăruirea, colaborarea dintre 
compartimente a fost aproape 
perfectă. .........
n-am fi 
de net...

— Ce 
viitoare 
cele oficiale, 
duminică, și 
pe 4 decembrie 1

— Să reușim eseuri eti „trei- 
sferturile"... Sigur, e mai greu, 
viitorii noștri adversari se stor 
apăra cu multă tenacitate... Cu 
galerii am marcat eseuri prin 
.prelucrarea" baloanelor de că
tre înaintași, care le-au trans
mis foarte exact treisferturilor. 
Acum vom vedea ce 
mai indicată...

— Ce elemente de referință 
prezintă meciul cu ~~ ____ ~

— Adversarii noștri de du
minică se bazează pe o pregă
tire fizică dc excepție, pe care 
va trebui să o contracarări incă 
din start, din primele anga
jări.

— S-au ivit unele dificultăți, 
prin accidentarea unor jucă
tori...

— In această privință, cel 
care te află in grea cumpăni 
este dr. Nicolae Gheracopol, 
pentru că nu mai puțin de S 
jucători titulari tint incă ne
restabiliți : Paraschiv, Rădu- 
lescu, Murariu. Marghescu, 
Munteanu.

— V-ați gîndit la eventuale 
rezerve pe măsura titularilor ?

— Dacă cci 5 nu se vor res
tabili — prin absurd, desigur, 
pentru că nădăjduim, totuși, 
tă-i recuperăm — atunci Dinu 
va juca fundaș, pe Marghescu

avei

îl va ir 
mare ; 
Parasch 
blat d 
va
țiu Co 
pe Mo

— In 
torie ?

— O 
toții. / 
mari. C 
nicei fc. 
Hce ne 
calea r, 
istorică, 
la ea c

Altfel, poate, nici 
realizat un succes atit RUGBYȘTII TRIC
ați 
ale

dori la meciurile 
„XV“-lui tricolor, 
cu U.R.S.S.. chiar 
apoi cu Franța,

(Urmare din pag. 1)

tactici e

U.R.S.S. 1

tricolorii vor juca din nou pe 
stadionul „23 August", de data 
aceasta în campionatul euro
pean F.I.R.A., ta care au de 
apărat titlul cucerit la. ediția 
precedentă. Replica va fi dată, 
cu Începere de la ora 14,30, de 
• reprezentativă ce bate la 
poarta afirmării, cea a Uniunii 
Sovietice. Există premise pen
tru un alt frumos spectacol I

Sîmbăta trecută. ECHIPA a 
reprezentat un ansamblu. ta- 
tr-adevăx de excepție. A Im
presionat bogatul registru tac
tic, după cum nu a scăpat ni
mănui clara superioritate tn 
margine. Nu credem să mai 
aibă altă echipă, la această 
oră, patru orinzătorj ca St.

nie ta 
PMewl 
iar H 
»argint 
rariu. . 
«u con 
mai mi 
catS. la 
rămtaeJ 
«ur“a \ 
sita uri

SANCȚIUNE
PROMPTA

La meciul I.E.F.S. — 
Chimistul, arbitrii M. Di- 
mancea (București) si M. 
Rus (Tg. Jiu) au avut o 
prestație sub orice cri
tică. ei încercînd să in
fluențeze rezultatul în 
favoarea vîlcencelor (pînă 
la urmă au cîștigat bucu- 
restencele). Delegații F.R. 
Baschet, prezent! la meci, 
au sancționat prompt ne 
cei doi arbitri, trimitin- 
du-i acasă. Urmează ca 
Si Comisia centrală de 
arbitri să Ua măsurile 
de rigoare.

tebniea C.S.Ș. București a evo
luat Denisa Făgărășanu (pro
venită de la C.S.Ș. Deva), un 
real talent : în schimb, nu *m 
văzut în echină ne nici una 
dintre baschetbalistele care au 
alcătuit formația C.S.S. 2 Poli
tehnica 
școlară 
nlei în 
an !

Subliniind lău-dabila inițiati
vă a majorității antrenorilor de 
a promova lunioarele cu pers
pective de progres nu putem 
să nu atragem atentia că. de 
fapt, greul abia acum începe si 
că pentru a li se asigura evo
luția Dină la cei mai înalt ni
vel (ne referim, desigur, la cel 
internațional) trebuie nu nu

li se creeze con- 
pregătire și de afir-

ci să se si urmărească 
menținerea si sporirea 
lui de 
ră de 
rămîne

DIVIZIA
Duminică, tn prima divizie de 

volei s-au desfășurat partidele 
etapei a 5-a la masculin și a 
4-a la feminin. Iată amănunte :

„A“ DE VOLE

I) ri
bas-" 

la 
tim-

mai să 
diții de 
mare.

nor divizionar de baschet) au 
urcat cu Îndrăzneală treptele 
ierarhiei reușind ca în primă
vara acestui an să promoveze 
ta Divizia ..A". Mai mult, une
le dintre ele (Antoaneta Barbu, 
Gabriela Petre) au fost selec
ționate în lotul national 
dete. iar Paula Misăilă 
cinstea de a reprezenta 
nî.-i cu prileiul „Cupei
liei". turneu rezervat senioare
lor. Mai adăugăm că echipa 
Chimistul C.S.S. Vîlcea nu s-a 
mulțumit cu promovarea, ci a 
avut ambiția de, a se eviden
ția. încă din primul an al evo
luției în campionatul național, 
prin prestații bune si foarte 
bune si prin victorii asupra u- 
nor formații care au în compo
nentă baschetbaliste experimen
tate. Cui se datorează perfor
mantele de oină acum ale lo
tului vîlceân ? Desigur, in 
mul rînd dragostei pentru 
chet. muncii si disciplinei 
antrenamente, dăruirii în
pul meciurilor din partea jucă
toarelor. pasiunii si capacității 
profesionale ale antrenorului 
Al. Moise. în același timp. în
să. nu------- — —„ -------- i.._.
primit din partea C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea 
ieâ) și 
ședințe, ing. loan 
vicepreședinte.
președinte al secției de baschet, 
loan Trifa).

Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea 
nu este singurul exemplu de e- 
chipă care sprijină progresul 
foarte tinerelor baschetbaliste 
sau la care a început să se 
vadă mai mult curai în promo
varea acestora. La Olimpia 
le-am remarcat pe Dorina Pir- 
van. Tatiana Parcanschi 6i Da
niela Popa. Comerțul Lie. „Bo
lyai" Tg. Mures a prezentat un 
k>t predominat de iunioare. 
Crișul Oradea folosește cu pre
dilecție junioarele. oină si 
Voința București (care îsi făcu
se un nedorit renume din folo
sirea in exclusivitate a baschet
balistelor foarte experimentate) 
a recurs la iucătoare sub vîrsta 
senioarelor (Elena Vasile si A- 
nemarie Gera) pe care. însă, 
după opinia noastră. le utili
zează tacă prea puțin-. La Poli-

soiri tu- 
disciplină, de dăruire, fă- 
care orice bună intenție 
fără eficientă.

Dumitru STÂNCULESCU

noate fi omis sorii inul

(director. Laurentiu Sti- 
A. S. Chimistul (pre- 

Gavrîlescu, 
Adrian Ghiță ;

CLASAMENT

L „U- Cj.-N. 11 13 0 861:535 22
X Voința 11 9 2 753:595 20
X Olimpia 11 9 2 733:624 20
4. Crișul 11 0 2 790:721 20
5. Politehnica 11 6 5 659:614 17
X Univ. Timiș. 11 5 6 706:719 16
7. Mobila 11 4 7 618:806 15
X Chimistul 11 4 7 654:696 15
X Progresul 11 4 7 669:691 15

M. C.S.U. PI. 11 3 8 643:774 14
ÎL Comerțul 11 1 10 679:735 12
12. LE.F.S. 11 1 10 669:824 12

I

MASCULIN
BELONUL SAVINEȘTI — EX

PLORĂRI BAIA MARE 1—3 
(—8, 7, —11, —9). Echipa băimă- 
reană s-a dovedit mai omoge
nă. S-au remarcat : Tutelea,
Arbuzov, Cazacu de la invin- 
eători Radulian. Gavril si Vițe- 
laru de la învinși. (N. MARCU, 
ooresD.).

A.S.A. ELECTROMURES 
MUREȘ — DINAMO 0—3 
—12, —12). Gazdele au dat 
reDlică 
turile 2 si 3.
Ia învingători 
si Căta-Chițiga. 
resD.).

CALCULATORUL 
— STIINTA MOTORUL 
MARE 3—1 (15, 9,
mărenii Dăreau să Droducă 
«urDriză. 
ceau In
urma ... ____
continuare ei au greșit la fina
lizare oermitînd bucurestenilor 
să se impună. Ceea ce 
mal întîmDlat însă

TG. 
(—7. 

__ O 
bună campionilor în se- 

S-au remarcat de 
Gîrleanu, Enescu 

(C. ALBU, co

BUCUREȘTI
BAIA 

-7,7). Băi- 
2 o 

mai ales cînd condu- 
Drimul set (14—9) în 

unui joc excelent. Dar în

nu s-a 
__ In setul 3 

etnd locul lor bun nu a scă- 
credeam că 

am asls-
zut în final Cînd
Dartida se relansează. ________
tat iarăși Ia căderea echipei Iul 
Vaier Cozmuța și, pînă la urmă,

PROMIȚĂTOAREA TOAMNĂ
(Urmare din pag. 1)

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT LNTORMtAlA
MARILE SUCCESE 
VA AȘTEAPTĂ !

• După cum s-a mai anunțat, 
astăzi este ultima zi pentru de
punerea buletinelor de participa- 
Jte la atractivul doncurs Prono- 
•port de miercuri 16 noiembrie 
1983. care cuprinde meciuri din 
campionatul primei divizii a Ro
mâniei și din campionatul euro
pean interțări ® De asemenea, 
numai astăzi se mai pot procura 
bilete cu numerele alese de dv. 
pentru tragerea obișnuită Prono- 
expres ce va avea loc mîine — 
Pr lcț de noi și frumoase satis
facții pentru participanții la a- 
©est avantaios sistem de joc 
o în agențile Loto-Pronosport 
continuă vinzarea biletelor pen
tru tragerea specială Loto 2 de 
duminică 20 noiembrie, la care 
se \ r efectua șapte -extrageri în 
tr-.-i faze, cu un total de 32 de 
irum^r-c. Participanții nu multiple 
posibilități de a obține aufcotu-

risme ..Dacia 1300*, mari sume 
de bani variabile și fixe (25.000, 
5.000 lei etc.) șl excursii peste 
hotare. ÎNCERCAȚI SA VA NU
MĂRAȚI ȘI DV. PRINTRE MA
RII ciștigatori la siste
mul DE JOC PREFERAT !

C1ȘTIGLRII.E TRAGERII PRONO-
EXPRES DIN 9 NOIEMBRIE 1983

100% —
și 4 va-
Cat. 2 :

lei și 16
Cat. 3 :

Iei și 28
Cat. 4 :
243,25 a
40 lei ;
Cat. 8 :

Cat 1 : 1 variantă
autoturism „Dacia 1300“ 
riante 25% a 17.500 lei ; 
2 variante 100% a 12.008 
variante 25% a 3.002 ; 
9 variante 100% s 5.542 
variante 25% a 1.386 Iei ; 
123 a 586 lei ; Cat. 5 : 
296 lei ; Cat. C : 7.287 a 
Cat. 7 : 186,75 a 200 lei ; 
3.394,50 a 40 lei. REPORT CATE
GORIA 1 : 159.762 lei. Autoturis
mul „Dacia 1300“ de la categoria 
1 a fost obținut de RADU NI- 
CULAE din București.

cum au scris ziariștii străi
ni. pot să aspire îndreptățit 
peste 8 luni la cea mai 
înaltă treaptă a podiumului 
olimpic. Tot in această 
toamnă, halterofilii au cuce
rit 5 medalii la campiona
tele mondiale lăsînd să se 
întrevadă. pentru prima 
oară, șansa lor la podiumul 
olimpic. Dacă adăugăm reu
șitele unor juniori Ia cam
pionatele mondiale și euro 
pene, exponenți ai noii ge
nerații, și acordăm credit 
acelor sportivi care la cam
pionatele mondiale și euro
pene din acest an și la ma
rile întreceri internaționale 
s-au situat în imediata a- 
propiere a podiumului, pu
tem considera că încheiem 
eu această lună noiembrie o 
toamnă promițătoare pentru 
sportul românesc în perspec
tiva anului olimpic 1984.

Dar. toamna anului 1983 
ne-a adus, pînă in prezent 
Si satisfacții la rugby și 
fotbal. „Rugbyștii români au 
administrat galezilor cea mai 
severă înfrîngei'e din ultimii 
14 ani" scrie agenția France 
Presse. Cit de bizară este

lipsa rugbyului de pe lista 
aporturilor olimpice, un 
sport eminamente olimpic 
prin concepție și compor
tare ! Apoi, fotbaliștii noștri 
se află si ei la poarta con
sacrării.
puncte în 
n-au reușit pici italienii, nici 
cehoslovacii, în insula mito
logică a Mării Mediterane, 
au izbutit tricolorii români 
care acum se află în pragul 
calificării, încercînd să cîș- 
tige un punct de la echipa 
Cehoslovaciei. în meciul ho- 
tărîtor de la 30 noiembrie, 
la Bratislava. E greu, foarte 
greu, dar nu imposibil și, da
că se va întîmpla așa. atunci 
fotbaliștii vor încununa un an 
sportiv românesc apreciabil, 
în pofida unor ratări, spe
răm trecătoare. în unele 
sporturi. Prezența fotbaliști
lor noștri la turneul final al 
campionatului european de 
fotbal, la Paris. în 1984. ar 
fi un motiv de mare satis
facție. Să nădăjduim că așa va 
fi, că vom păși în anul vii
tor cu bucuria unor mari 
împliniri sportive și cu spe
ranța. întotdeauna tînără si 
reconfortantă, pentru noi 
succese ale sportului româ
nesc, îndeosebi la J.O. *84.

Cucerind două 
Cipru, ceea ce

I

la victoria meritată a gazdelor, 
de la cane s-au remarcat Ioni- 
ță, Antonescu si Iuhasz. Cei 
mai buni .de la băimăreni au 
fost Horje si Ștreang. (M.V.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
C.S.U. ALUMINA ORADEA 
3—1 (5, 9, —4, 6). Joc de bună 
factură tehnică. în care oaspeții 
au avut o prestație deosebită 
în setul 3 dar gazdele au do
minat în general partida. Re
marcați : Dalia. Dumitru, Hrin- 
co, respectiv Manole si Năsău- 
dean. (T. COSTIN, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — DI
NAMO ELCOND ZALAU 3—1 
(—94 7, 5). După ce au pier
dut primul s-et. gazdele au dus 
Btăpînire De ioc. Ced mai buni: 
Dumitrache. Sterea.
Bujilă, respectiv 
Mășcășan. (V. 
coresp.).

Mec;ul C.S.M.U. 
Steaua se dispută

Hinda si 
Tutcvan șl 
secareanu.

Suceava 
astăzi.

FEMININ

CH1MIA RM. VÎLCEA — DI
NAMO BUCUREȘTI 1—3 (12, —7.

—G). Derbyul etapei a pri
lejuit un ioc echilibrat doar la 
început, cînd noua promovată 
(neînvinsă oină acum) a reu
șit să-si adjudece Drimul set (în 
care a condus detașat : 11—2)
în fata campioanelor. în conti
nuare. însă, formația Doinei 
Ivănescu a trecut la cîrma jo
cului. luîndu-si măsuri de nre- 
cautie pentru a fringe elanul 
gazdelor. Astfel Dinamo a con
dus de lă un capăt la altul în 
celelalte seturi. ’ cîstigînd clar. 
S-au remarcat Irina Velicu si 
Victoria Banciu de la Învingă
toare. Marilena Dubinciuc de la 
învinse (P. GEORNOIU. coresp.)

MARATEX BAIA MARE — 
C.S.M. LIBERTATEA 
1—3 (—12, 14, —8, —9).
>e au avut o Drestatie _____
manifestată prin mobilitate scă
zută în teren, crispare, greșeli 
puerile, îndeosebi la executarea 
serviciului, preluării șl atacu
lui. în schimb, oaspetele au 
Jucat curai os. fiind foarte efi
ciente în atac si obtinîhd o vic
torie meritată. Remarcate : Ml- 
rela Popoviciu, Marinela Turlea

SIBIU 
Gazde- 
stabă.

«sa*

b 
nreti 
Drâj 
Intr

sl Iulia 
cătoare. 

FLAC.
— CHI 
(—9. 14 
cu des< 
care 
o 
ta 
H
caz dele 
eeal ci 
adversa 
avut d 
seturile 
Uie eo: 
redus ■ 
mal rei 
(17 an 
câtoare 
ani). 1 
tăcut 
nla a 
Liliana 
de De 
st Bea 
sellle , 
d 3).c.ț^
(-13. 
ti a t 
le au 
urmă a 
set că 
tru titlx 
sură o 
doar pe 
Gulnize 
preluat 
atacuri! 
cîștigat

Stun 
LINA I 
Victorie 
eăuane 
ce în 
(Cristin, 
rian) ct 
geac. 1 
Ia oasi 
te Tal a 
Gabriel 
•oresn.)

UNIV 
CJ5.U.
Meci fi 
deann, 
Enescu 
sitatea 
oasDete 
t* (V.

FORMAȚIA V. GHEOROHE
Formația antrenată de valoro

sul antrenor V. Gheorghe a reu
șit duminică dimineața, pe hi
podromul - din Plodești, un hat- 
trick. Astfel. Sutghiol, condus cu 
precizie de D. Arsene, nu a dat 
nici o speranță la sosire adver
sarilor săi, iar Vinarița și Grund, 
doi mînji de nădejde ai tinerei 
generații, conduși fără greșeală 
de N. Simion, au completat lista 
celor trei învingători. Calafat, 
cu S. Ion eseu' în sulky, a reușit 
să cîștige principala cursă a zi
lei, Ia fotografie, în fața lui Tri
foi, ambii realizînd performanțe 
de excepție. Tot din formația 
S. lonescu a mai cîștigat și Sim
bria, care cu A. Nacu se îm
pacă de minune. Liderul celor 
două clasamente, M. ștefănescu, 
a reușit și el două victorii, cu 
Silicon, într-un final gen Ștefă- 
hescu, și cu Secret, cu care S.

Stănllă 
eă este 
amatoai 
tn form 
de R.
torll fa 
prea uț 
vlnglto: 
Farando 
lor ga a 
conducă 

REZUI 
I : 1. s 
Fondists 
ord. tac 
a n-a : 
1:32.4 1
ord. li; 
Vinari ța 
Rutișor. 
ev. 15,
a IV-a 

1:31.0. 2 
eișt. 2,8



3-2 (9-2!) cu reprezentativa de tineret a Ciprului

I UN MECI ÎN CARE
I AM PREZENTAT... DOUĂ ECHIPE!
I 
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I

Chiar dacă vineri, la Buzău.' 
tinerii tricolori au folosit 13 
jucători (cit permite regulamen
tul) In meciul fără miză cu 
selecționata similară a Cipru
lui. nractic am văzut... două 
echipe românești. Cea din pri
ma repriză, sterilă In zbuciu
mul ei fără ,.cap“. si cea din 
repriza secundă, tind elevii pre
gătiți de Cornel Drăgușin si-au 
făcut -autocritica" in fata pu
blicului. răsturnind spectaculos 
rezultatul. Numitorul comun al 
acestei evoluții de Ia... ridicol 
la spectaculos : MORALUL.
Prea plini de ei. subapreciin- 
du-si adversarul, datorită si 
victoriei din partida tur. de 
anul trecut (2—1 la Limassol), 
components echipei noastre re
prezentative de tineret au a- 
tacat în prima repriză cu fun
dașii la linia de centru, uitind 
însă că fuseseră avertizați de 
Impetuozitatea formației cipri
ote. Si din acest iureș necon
trolat. un singur sut Pe poartă 
în toată prima repriză (1!) *L_* 
două goluri ale oaspeților 1 A- 
dusi cu picioarele le pămînt la 
pauză, jucătorii noștri au de
venit în repriza secundă mal 
realiști, urmînd ldeea de loc 
indicată — atacul susținut, va
riat, gindii. pragmatic. A B- 
părut. datorită acestei (chim- 
Mri de atitudine fată de ioc. 
• altă echipă, mult mai aproape 
de valoarea componentilor ei. 
SI. mai ales, au venit cele trei 
goluri care au evidențiat ca
pacitatea ofensivă a echipei, 
dar și apetitul pentru gol al 
lui Sertov.

Meciul de la Buzău nu mai 
conta in grupă. Pentru că e- 
chipa noastră, ieșită din lupta 
pentru calificare după Înfrân
gerea de la Slatina. 0—1 cu 
Italia, luna trecută, nu mai a- 
vea de luptat decît pentru bla

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

LA ORA
(Urmare din pag. I)

antrenor Ernst Happel recu
noaște că Dinamo a fost mai 
puternică decît Hamburger
S.V., ne dăm seama că recu
noașterea sa ..îl costă" pe eL 
tehnician orgolios, cu un mare 
prestigiu, dar meseria, profe- 
sionalitatea lui îl obligă să 
spună adevărul. Și spune ade
vărul curat. Așa cum 11 spu
nea la Limassol și ziaristul 
suedez Claesson Bengtsson, ca
re mărturisea că echipa Româ
niei este autoarea unei adevă
rate cascade de surprize in

MÎINE, PARTIDELE ETAPEI
A 12-a A DIVIZIEI „A“

între cele două momente 
deosebit de importante pentru 
fotbalul nostru, de fapt două 
mari obstacole — primul trecut 
cu succes — în calea trico
lorilor, angajați în onoranta 
tentativă de a ajunge in tur
neul final al Campionatului 
european, care va avea loc a- 
nul viitor în mai multe orașe 
din Franța, Divizia ,,A“ progra
mează miercuri șl sîmbătă două 
etape. Mîine, are loc etapa a 
12-a, din programul căreia se 
detașează, prin prisma locuri
lor ocupate, meciul Universita
tea Craiova — F.C. Bihor. Ce
lelalte partide : Jiul Petroșani 
— F.C. Olt, Sportul studențesc

HIPISM
triplă închisă. Cursa a V-a : 1. 
Halogen (Costică) 1:30.0. 2 Per
cutor. Cota. Cîșt. 2,40, ord. 34, 
ev. 18. Cursa a Vl-a : 1. Secret 
(Stănilă) 1:30.5. 2. Papin. 3. Ha- 
deș. Cota : cișt. 1,40, ord. 13, ev. 
15, ord. triplă 124, triplu 2—4—6 
n. Cursa a Vil-a : 1. Calafat 
(Ionescu) 1:28.8. 2. Trifoi. 3.
Perjar. Cota : cîșt. 2,60, ord. 6, 
ev. 28, ord. triplă 69. Cursa a 
VlII-a : 1. Silicon (M. Ștefănescu) 
1:29,8, 2. Trudin, 3. Intim. Cota : 
cîșt. 20, ord. Închisă, ev. 27, ord. 
triplă 197. Cursa a IX-a : 1.
Grund (Simion) 1:38,8. 2. Veri-
gariu. 3. Portulaca. Cota : cîșt. 
4, ord. 14. ev. 30, ord. triplă 191, 
triplu 5—7—9 145. Cursa a X-â : 
1. Farandola (C. Iorga) 1:30,8, 2. 
Gogol. Cota : cișt. 5, ord. 32, ev.

A. MOSCU 

zonul ei. Este același imperativ 
Si pentru meciul din 29 no
iembrie, de la Trencin (120 km 
de Bratislava), cînd «tineretul" 
trebuie să se revanșeze pentru 
eșecul (1—4) de la Iași In fata 
reprezentativei similare a Ce
hoslovaciei. Sigur, selecționata 
noastră de tineret nu a bene
ficiat de cei mai buni jucători 
aflati in aria ei de selecție (si 
asa foarte mică). C. Ilie. de 
exemplu, „dispecerul" echipei, 
devenind indisponibil la Înce
putul pregătirilor meciului cu 
Cipru. Insă si în aceste condiții 
se aștepta mai multă ambiție, 
mai multă maturitate din par
tea celor onorați cu includerea 
în echipa „schimbului de mîi
ne". Din păcate, multe deza
măgiri. Cea mal amară — a- 
cest talentat Lăcătuș, inadmi
sibil de recalcitrant, care. iată, 
devine prea devreme un -caz" 
de indisciplină, cind așteptam 
să se impună ca un atacant 
valoros. Si tot aspectul psihic 
este cauza principală si în a- 
eest... caz.

Peste două săptămini. repre- 
tentativa noastră de tineret va 
■U3tine ultimul său joc din a- 
ceastă grupă a campionatului 
european. îi rămîne să por
nească de la seriozitatea de
monstrată în repriza secundă 
a partidei cu Cipru si să se 
revanșeze prin evoluție pentru 
cele trei infringer! (si atîtea 
slăbiciuni) de pină .acum, O 
revanșă care ar putea echivala, 
practic, cu un start pentru vii
tor.

Clasamentul grupei după par
tida de la Buzău ;
1. Cehoslovacia 5 4
2. Italia 5 4
8. România 5 2
4. Cipru 5 0

0 
0 
o 
o

1
1
3
5

13—li 8
T—3 8
8—10 4
4—12 0

Mircea M. IONESCU

FAPTELOR
campionatul european. „Oricî- 
te puncte ar aduna în finalul 
grupei reprezentativa tării 
dumneavoastră, nu m-ar mai 
mira. Este o echipă tare ! Cu 
rezerve nebănuite !“

Consecvenți cu ideea noastră, 
nu vrem să Înșirăm în conti
nuare simple vorbe. Faptele 
fotbalului românesc vorbesc in 
locul nostru. Fapte demne de 
tot respectul, pentru că ele 
exprimă valoare umană, multă 
muncă și dorința patriotică de 
a ridica și acest sector de ac
tivitate la înaltul prestigiu in
ternațional pe care România 
și l-a câștigat fri lume.

— S.C. Bacău, ASA. Tg. Mu
reș — Rapid, F.C. Baia Mare
— Politehnica Iași, Steaua — 
Chimia Rm. Vîlcea, C.S. Tîrgo- 
viște — Dinamo, Corvinul Hu
nedoara — Petrolul Ploiești și 
F.C. Argeș — Dunărea C.S.U. 
Galați. Toate jocurile etapei a 
12-a vor începe la ora 14.

steaua - Învingătoare
IN R.D. GERMANĂ Șl OLANDA

Steaua, liderul primei noas
tre divizii, s-a întors duminică 
seara din turneul pe care l-a 
efectuat in Republica Demo
crată Germană Si Olanda. Pri
mul meci susținut, cel cu Vor- 
wărts Frankfurt pe Oder, s-a 
disputat în nocturnă si a fost 
cîștigat de bucureșteni nu 2—0 
(0—0). prin golurile marcate 
de Turcu (min. 59) și Stoica 
(min. 77). fn Olanda. Steaua a 
jucat cu S.C. Heerenveen, in- 
vingînd si în acest meci, cu 
2—1 (i—I). golurile fiind mar
cate de Turcu (min. 17) si Pi- 
turcă (min. 61).

O BRIGADA DE ' ARBITRI 
ROMANI LA MECIUL TURCIA 
— AUSTRIA (TINERET). Astăzi 
se dispută la Istanbul partida 
Turcia — Austria din prelimina
riile C.E. de tineret (sub 21 de 
ani), care va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din țara noas
tră, avîndu-1 la centru pe Radu 
Petrescu, ajutat Ia Hnie de M. 
Stoenescu și I. Crăeiuneseu,

DIVIZIA „C“ - REZULTATELE ETAPEI A Xll-a
Programul și arbitrii

SERIA I

C.F.R. Pașcani — Cetatea Tg. 
Neamț 2—0 (0—0). A.S.A. Cîmpu- 
Lung Moldovenesc — Electro Bu- 
cecea 4—0 (1—0). Carpați Gălă- 
nesti — Relonul Săvinesti 2—1 
(1—0). Avîntul Frasin — Zimbrul 
Șiret 4—1 (1—0) Celuloza P.
Neamț — Unirea Săveni 5—2 
(3—0). Cristalul Dorohoi — Șire
tul Pașcani 1—0 (0—0). Lamino
rul Roman — Metalul Rădăuți
1— 0 (0—0). Minerul Gura Humo
rului — Minerul Vatra Dornd
2— i a—0).

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a Xll-a : L C.F.B. 
PAȘCANI 17 p (24—7), 2, Mine
rul Gura Humorului 15 d (16—9),
3. Carpați Gălănesti 15 d (18—19) 
...pe ultimele locuri : 15. Șiretul 
Pașcani 8 p (20—24). 16. Celuloza 
P. Neamț 8 n (15—21).

ETAPA VIITOARE : Electro Buceceo 
— Celuloza P. Neamț : Gh. Drimbă 
(Bacâu), Zimbrul Șiret — C.F.R. Paș
cani : P. Buhalâu (Gh. Gheorghlu- 
Dej), Laminorul Roman — Minerul 
Vatra Dornei : D. Urmeș (Brăila), 
A.S.A. Cîmpulung — Carpați Golă
nești : M. Cucu (Bistrița), Relonul 
Săvinești - Minerul Gura Humoru
lui : S. Costea (Brâila), Metalul Ră
dăuți — Cetatea Tg. Neamț : T. lor- 
dache (Vaslui), Unirea Săveni — 
Cristalul Dorohoi : A. Renghel
(Vaslui). Șiretul Pașcani - Avîntul 
Frasin : N. Voicu (Galați).

SERIA A n-a

Energia Gh. Gheorghiu-Dei — 
Aripile Bacău 3—3 (2—Ok Letea 
Bacău — Luceafărul Adiud 1—2 
(1—1). F.E.P.A, 74 Bîrlad — Mi
nerul Comănesti 1—0 (1—0). Vic
toria Gu pești — Constructorul 
Iași 1—1 (1—0) M; câni ca Vaslui
— Vointa-Gloria Odobesti 4—1
(0—0). Chimia Mărăsesti — Pe
trolul Mod nes ti 1—0 (0—0). Pro
letarul Bacău — Inter Vaslui
3— 2 (1—1). Viticultorul Panciu —
Metalul Tg. Secuiesc 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : L ARIPILE 
BACAU 18 p (26—10), 2. F.E.P.A. 
74 Bîrlad 17 n (21—7). 3. Mecanica 
Vaslui 15 d (18—11) ...pe ultimele 
locuri : 14. Constructorul Iași

.8 D (8—13). 15. Metalul Tg. Se
cuiesc 8 d (8—15) — 3 victorii, 
16. Energia Gh. Gheorghiu-Dej 
I p (13—20) — 2 victorii.

ETAPA VIITOARE : Inter Vaslui - 
Fepa 74 Bîrlad : T. Tânase (Tulcea), 
Metalul Tg. Secuiesc — Letea Bacâu : 
A Cikmantori (Tg. Mureș), Minerul 
Comâneștl - Mecanica Vaslui : C. 
Mangher (Botoșani), Petrolul Moineștl
— Energia Gh. Gheorghiu-Dej : C.
Ene (Cîmpina), Aripile Bacâu - Vi
ticultorul Panciu : R. Mușat (Bucu
rești), Constructoruî lași — Proleta
rul Bacâu : G. Pintllie (Tecuci),
Victoria Gugești - Chimia Mârâ- 
șești : N. Barbu (Constanța), Lucea
fărul Adjud — Voința Gloria Odobești: 
I. Topciu (P. Neamț).

SERIA A III-a

Cimentul Medgidia — Metalul 
Măngalia 1—0 (1—0). Chimia
Brăila — S.N. Tulcea 1—0 (0—0). 
Portul Constanta — Victoria T.C. 
Galati 2—1 (1—0). ChimDex Con
stanta — Ancora Galati 3—2 
(1—0), Arrubium Măcin — Lami
norul Brăila 2—0 (1—0).
Progresul Isaccea — Voința 
Constanta 2—0 (1—0). D.V.A.
Portul Galati — I.M.U. Medgidia 
3—0 (1—0). Șoimii Cernavodă — 
Victoria Tecuci 1—2 (1—1).

Pe primele locuri : L META
LUL MANGALIA 17 D (15—7). 8. 
Chimia Brăila 16 p (23—14). 3.
Victoria Tecuci 15 d (20—11). 4. 
S.N. Tulcea 15 d (20—12) ..pe ul
timele locuri î 14. Victoria T.C. 
Galați 9 p (14—23). 15. Progresul 
Isaccea 9 d (13—34). 16. Șoimii
Cernavodă 8 d (8—15).

ETAPA VIITOARE : Victoria Tecud
— Progresul Isaccea : M. Timuș (lași). 
Laminorul Brâila — D.V.A Portul Ga
lați : A Rada (București), Voința 
Constanța - Șoimii Cernavodă : P. 
Peanâ (București), Victoria T.C. Ga
lați — Cimentul Medgidia : L Bar
tolomeu (Pașcani), I.M.U. Medgidia
— Portul Constanța : O. Mihăilescu 
(București), Metalul Mangalia — 
Chimia Brâila : A. Sebe (București). 
S.N. Tulcea - Chimpex Constanța î 
Gr. Ionescu (Ploiești), Ancora Galați
— Arrubium Mâcin : T. Lungu (Giur
giu.

SERIA A IV-a

Chimia Brazi-Ploiești — Petro
lul Brăila-Ian ca 6—1 (4—0), A.S.A 
Mizil — Petrolul Berea 3—0 
(2—0). Unirea Urziceni — Rapid 
Fetești 0—0. Petrolul Băicoi — 
Metalul Buzău 1—0 (1—0). Trac
torul Viziru — Victoria Lehllu 
2—2 (1—0). Chimia-Victoria Bu
zău — Carpati Nehoiu 5—2 (4—1). 
Poiana Cîmpina — Carpati Si
naia 1—0 (1—0). Minerul Fîlipes- 
til de Pădure — Victoria Tăndă- 
rei 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAZI 21 p (39—11). 2. Poiana 
Cîmpina 19 d (26—81. 3. A.S.A. 
Mizil 17 d (25—9) ...pe ultimele
locuri : 15. Tractorul Viziru 7 p 
(15—23). 16. Petrolul Ianca 6 p
(9—24).

ETAPA VIITOARE r Metalul Buzău
— Tractorul Viziru : C. Butoi (Con
stanța), Carpați Nehoiu — Poiana 
Cîmpina : I. Andrei (Călărași), Mi
nerul Filipeștiî de Pădure — A.S.A 
Mizil : N. Suciu (Sibiu), Petrolul 
Ianca — Unirea Urziceni : L. Bratu 
(lași), Petrolul Berea - Petrolul 
Băicoi : V. Stroie (Tîrgoviște), Car
pați Sinaia — Rapid Fetești : M. 
Gheorghe (București), Victoria Țân- 
dârei — Chimia Buzău : V. Ilie 
(București), Victoria Lehliu — Chimia 
Brazi : I. Dinu (Galați).

SERIA A V-a

Mecanică fină Steaua București
— I.S.C.T.P. Ulmeni 1—0 (0—0).
Argeșul 30 Decembrie — Aversa 
București 1—0 (0—0). Danubiana
București — Viitorul Chirnogi

etapei viitoare (duminică 20 noiembrie)
6—1 (4—1). S.N. Oltenița —
LC.S.I.M. București 2—1 (0—0),
I.UP.S. Chitila — Flacăra roșie 
București 1—1 (1—0). Tehnometal 
București — I.C.P.B. Bolintin 
Vale 2—0 (2—0). Constructorul
Călărași — Abatorul București 
1—1 (0—1). Viscofil București — 
F.C.M. Giurgiu 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 20 p 
(20—3), 2 Danubiana București 
17 d (24—9). 3. Abatorul Bucu
rești 15 d (18—14). 4. Flacăra ro
șie București 15 d (14t-h) ...pe 
ultimele locuri : 14. Aversa Bucu
rești 8 d (15—17). 15. Tehnometal 
București 8 d (13—21). 16. Viito
rul Chirnogi 7 n (11—31).

ETAPA VIITOARE: I.C.P.B. Bolintin 
Vale - Constructorul Călărași : V. 
Cenușe (Constanța), Vîicofil Bucu
rești - Mecanică fină Steaua Bucu
rești : I. Gheorghe (Brăila), Viito
rul Chirnogi — F.C.M. Giurgiu : F. 
Stoicescu (Pitești), Tehnometal Bucu
rești — Danubiana București : I. Ivan 
(Făgăraș), I.S.C.I.P. Ulmeni - S.N. 
Oltenița : C. Tunsoiu (Caracal), 
Aversa București - Flacăra roșie 
București : I. Popa (Brașov), I.U.P.S. 
Chitila — Argeșul 30 Decembrie: F. 
Toader (Alexandria), I.C.S.I.M. Bucu
rești — Abatorul București r M. Po
pescu (Craiova),

SERIA A VI-A
Dacia Pitești — Flacăra-Auto- 

mecanica Moreni 2—0 (0— 0). Chi
mia Găesti — Textila Roșiorii de 
Vede 1—0 (1—0). Muscelul Cîm
pulung — Dunărea-Venus Zim- 
nicea 1—0 (1—0). Recolta St oi că
nești — Cimentul Fieni 3—0 
(1—0). Cetatea Tr. Măgurele — 
SDortul muncitoresc Caracal 3—0 
(2—0). Stilnta Drăgănesti-Olt — 
Petrolul Videle 1—0 (1—0). Elec
trica Titu — Electronistul Curtea 
de Argeș 6—0. Metalul Mila — 
Progresul Corabia 3—1 (3—1).

a în meci restantă : Știința 
Drăgănesti-Olt — Flacăra Moreni 
1—1.

Pe primele locuri: L FLACARA 
MORENI 19 p (32—0. X Musce
lul Cîmpulung 17 d (24—5). 3.
Dacia Pitești 16 d (17—7) ...pe
ultimele locuri : 14. Electronistul 
Curtea de Argeș 10 p (11—22),
15. Petrolul Videle 10 p (10—22),
16. Textila Roșiori 8 p (5—18).

ETAPA VIITOARE : Electronistul
Curtea de Argeș - Sportul muncito
resc Caracal : A. Ga nea (Slobozia), 
Cimentul Fieni — Știința Drâgâșani : 
L Radu (Craiova), Textila Roșiori — 
Recolta Stoicănești : P. Păunescu
(Rm. Vîlcea), Dunărea Venus Zimni- 
eea — Chimia Găești : D. Curcă (Tg. 
Jiu), Flacăra Moreni — Muscelul 
Cîmpulung : I. Șchiopa (Focșani), 
Progresul Corabia - Electrica Titu : 
S. Zbîrnea (Rm. Vîlcea), Metalul 
Mija — Cetatea Tr. Măgurele : I. 
Cristea (București), Petrolul Videle
— Dacia Pitești -r I. Costîngioară 
(Drobeta Tr. Severin).

SERIA A VII-a
Mecanizatorul Simian — C.S.M. 

Drobeta Tr. Sev. 1—2 (0—2). Lo
tru Brezoi — Metalul Mihăesti
4—0 (1—0). Metalurgistul Sadu — 
Jiul Rovinari 4—0 (2—0). Electro- 
nutere Craiova — Dunărea Cala
fat 6—0 (2—0). Celuloza Drobeta 
Tr. Sev. — Diema Orșova 2—0 
(1—0). Pandurii Tg. Jiu — Ar
mătura Strehaia 2—0 (1—0). Vi
itorul Drăgăsani — C.F.R. Cra
iova 1—0 (0—0), Progresul Băi-»
Iești — Petrolul Ticleni 2—2 
U—1).

a Meciul Lotru Brezoi — C.S.M. 
Drobeta Tr. Sev.. din etapa a 
X-a (pe teren 3—1) a fost omo
logat cu 3—0 în favoarea echinel 
C.S.M.

Pe primele locuri î L C.S.M. 
DROBETA TR. SEV. 18 p (25—9)
— penalizată cu 1 d. 2. Electro-
Dutere Craiova 13 d (19—12). 3. 
Progresul BăSesti 13 d (18—16).
4. Mecanizatorul Simian 13 p 
(15—15) ...pe ultimele locuri : 14. 
C.F.R. Craiova 10 d (8—11). 15. 
Jiul Rovinari 10 d (10—19). 16.
Lotru Brezoi 9 d (18—31).

ETAPA VIITOARE : Viitorul Drăgă- 
sani - Mecanizatorul Simian : D. Bo- 
llntiș (București), Metalul Mihăeștl
— Celuloza Drobeta Tr. Severin : Cr. 
Petre (Mediaș), x C.F.R. Craiova — 
Metalurgistul Sadu : S. Istrate (Re
șița), Jiul Rovinari — Lotru Brezoi u 
C. Sorescu (Pitești), C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — Progresul Băilești : L 
Ferenczi (Timișoara), Armătura Stre- 
baîa - Electroputere Craiova : G. 
Stă nes cu (Caracal), Petrolul Țicleni
— Pandurii Tg. Jiu : C. Matei (Deva), 
Dunărea Colafat - Diema Orșova : 
C. Drăguță (Pitești).

SERIA A VlU-a
Minerul Paroseni — Muresul- 

ExDlorări Deva 2—3 (1—2). Mi
nerul Oravita — Minerul-Stiinta 
VUIcan 4—0 (1—0). Minerul Ani
na — U.M. Timisoara 5—1 (3—0). 
Metalul Bocșa — Minerul A- 
nlnoasa 3—0 (1—0). Meca
nica Orăstie — Minerul 
Ghelar 2—0 (1—0), Metalul
Otelu Roșu — Minerul Moldova 
Nouă 2—0 (1—0). Minerul Certei
— Dacia Orăstie 3—2 (1—0). Con
structorul Timișoara — Victoria 
Călan 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 19 p (23—11). 2. Mi
nerul Parosend 14 d (19—19). 3. 
U.M. Timisoara 13 d (25—15) ...pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Ani- 
noasa 9 d (11—18). 16 Minerul 
Vulcan 9 n (14—26).

ETAPA VIITOARE : Dacia Orâștîe
— Minerul Paroșeni : M. Moholea
(Cluj-Napoca), Victoria Călan — Me
talul Oțelu Roșu : L Mlcu (Tg.
Jiu), Minerul Ghelar - Constructorul 
Timișoara : N. lorgulescu (Rm. Vîl
cea), Minerul Știința Vulcan — Me
talul Bocșa : G. Lepâdatu (Mediaș), 
Minerul Oravița — Minerul Anina :
H. Lencu (Alba lulia), Mureșul Ex
plorări Deva — Mecanica Orăștie :
I. Caraman (Oradea), U.M. Timișoara
— Minerul Aninoasa : M. JurcovicI 
(Bocșa), Minerul Moldova Nouă — 
Minerul Certej : A. Glaser (Arad).

SERIA A IX-a

Voința Oradea — Strungul A- 
rad 2—0 (1—0). Bihoreana Mar-
ghita — Minerul Sărmăsag 5—2 
(3—1). c:f.R. Arad — Silvania 
Cehu Silvaniei 1—1 (0—1). Otelul 
Or. dr. Petru Groza — înfrățirea 
Oradea 2—1 (1—0). Șoimii Lip ova
— Minerul Or. dr. Petru Groza 
2—1 (1—0). Unirea Sînnicolau 
Mare — Victoria Ineu 2—0 (0—0) 
Unirea Tomnatic — Minerul Sun- 
cuius 4—0 (2—0). Rapid Jibou — 
Unirea Valea lui Mihai 4—0 
(1—0)

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 15 p (20—10). 2. în
frățirea Oradea 13 p (17—8). 3—4. 
Otelul Or. dr. P. Groza 13 d 
(25—18). Șoimii Lipova 13 d (24— 
17) ...pe ultimele locuri : 14. Vic
toria Ineu 11 d (16—21). 15. Sil
vania Cehu Silvaniei 10 n (16—21). 
16. Minerul Sărmăsag 10 p 
(11—19).

ETAPA VIITOARE : Minerul Suncu- 
luș — Unirea Valea lui Mihai : V. 
Razmant (Cluj-Napoca), Victoria Ineu
— Oțelul dr. P. Groza : D. Danciu 
(Petroșani), Minerul Sărmășag — Uni
rea Sînnicolau Mare : D. Ardelean 
(Sotu Mare), Minerul oraș dr. P. 
Groza - C.F.R. Arad : I. Ghencian 
(Satu Mare), Rapid Jibou — Biho
reana Marghita : M. Mihatcă (Boia 
Mare), Strungul Arad — înfrățirea 
Oradea : C. Popovici (C. Turtii), 
Silvana Cehu Silvaniei — Șoimii 
Strungul Lipova : S. Kador (Tg. Mu
reș), Voința Oradea — Unirea Tom
natic : G. Simcso (Hunedoara).

SERIA A X-a

Minerul Baia SDrie — Sticla- 
Ariesul Turda 3—1 (1—1). Mine
rul Baia Borsa — Minerul Bă- 
iut 3—0 (1—0). C.E.M. Clui-Na-
poca — Oașul Negrești 2—1 (0—0). 
Bradul Viseu — Unirea Del 2—0 
(0—6). Minerul Băita — Olimpia 
Gherla 8—1 (4—0>. Lăpusul Tg.
Lfipus — Victoria Cărei 0—2 
(0—0). CUPROM Baia Mare — 
C.I.L. Sighet 0—1 (0—0). Chimia
Tăsnad — Unio Satu Mare 1—0 
(0—0).

a In meci restantă : Lăpusul 
Tg. Lăpus — Unio Satu Mare 
0-3.

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 19 p (23—9). 2. C.I L. Si
ghet 16 d (19—7). 3. Minerul Baia 
Sprie 15 d (22—15) ...pe ultimele 
locuri : 15. Lăpusul Tg. Lănus
7 d (6—19). 16 Olimpia Gherla 
7 D (15—331.

ETAPA VIITOARE : Oașu. Negrești
— Minerul Baia Sprie : R. Abraham 
(Zalău), Minerul Băiuț — Minerul 
Bâița : A. Cociș (Oradea)^ Olimpia 
Gherla - Lăpușul Tg. Lăpuș : G. 
Grozavu (Gura Humorului), Unio 
Satu Mare - Bradul Vișeu : 
O. Pali (Dej), Sticla Arîeșul Turda
- C.I.L. Sighet : V. Lazcr (Timișoara), 
Unirea Dej - C.E.M. Cluj-Napoca : 
Fr. Szabo (Sf. Gheorghe), Victoria 
Cărei — Cuprom Baia Mare : I. Ga
liș (Orcdea) Minerul Baia Borșa — 
Chimia Tășnad : A. Foriș (Reghin).

SERIA A XI-a

I.M.I.X. Agnita — Unirea Alba 
lulia 2—2 (0—1). Soda Ocna Mu
reș — Metalul Sighișoara 3—lx 
(3—0). Textila Năsăud — Foresta 
Bistrița 1—1 (0—1). Mecanica
Alba lulia — Electromures Tg. 
Mures 2—1 (1—0). Mureșul Lu
duș — Metalul Aiud 0—0. Mi
nerul Rodna — Otelul Reghin 
2—0 (1—0). Surianul Sebeș — U- 
nirea Ocna Sibiului 2—1 (1—0).
Metalotehnica Te. Mures — Inter 
Sibiu 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1 UNIREA 
ALBA IULIA 17 p (23—14), 2.
Metalul Aiud 14 d (23—9). 3. E- 
lectromures Tg. Mures 14 n (21— 
10) ...pe ultimele locuri : 15. Me
talul Sighișoara 8 p (10—23). 16 
Textila Năsăud 6 d (6—21).

ETAPA VIITOARE: * Metalul _ Aiud
— Surianul Sebeș : Gh. Bădica (Ca
ransebeș), Metalotehnica Tg. Mureș
— Minerul Rodna : A. Gego (Odor- 
heî). Unirea Alba lulia — Soda Ocna 
Mureș : L Voroș (Reșița), Metalul 
Sighișoara — Textila Năsăud : V. Ta
bără (Ploiești), Foresta Bistrița - 
Mureșul Luduș : E. Oțelea (Brașov), 
Oțelul Reghin - Mecanica Alba 
lulia : I. Csoregî (Miercurea Ciuc), 
Inter Sibiu - Electromureș Tg. Mureș: 
V. Chiran (Lugoj), Unirea Ocna Si
biului - IMIX Agnita : T. Văcaru 
(Craiova).

SERIA A XII-a

Viitorul Gheorsheni — Tracto
rul Brasov 1—1 (0—0). Unirea
Cristuru Secuiesc — Minerul Bă
lan 4—0 (1—0). Metrom Brasov — 
Torpedo Zărnesti 3—0 (0—0). Mi
nerul Baraolt — Precizia Săcele 
2—1 (1—0). IC.T.M. Brasov —
Textila Preimer 1—1 (1—0). Elec
tro Sf. Gheorghe — Utilaiul Fă
găraș 2—1 (2—0). Mureșul To-
Dlita — Chimia Or. Victoria 4—0 
(2—0) Celuloza Zărnesti — Mo
bila Codlea 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRASOV 20 p (21—3). 2. 
Viitorul Gheorgheni 18 d (26—7), 
3 Mureșul Tonlita 15 n (21—8) 

pe ultimele locuri : 14. Mob'la 
Codlea 8 n (13—19). 15. Chimia
Or. Victoria 8 d (12-231. 16. Tor
pedo Zărn^+i 4 P (4—281

ETAPA VIITOARE : Textila Preimer
— Electro Sf. Gheorghe : C. Bădăran 
(București), Minerul Bălan - Celu
loza Zărnesti : Gh. Mocanu (P. 
Neamț), Torpedo Zărnesti - I.C.I.M. 
Brașov : M. Daraban (Cisnădie), Mo
bila Măgura Codlea — Unirea Cris
turu Secuiesc : V. Arqăsealâ (Bucu
rești), Tractorul Brasov - Minerul 
Baraolt : F. Ichim (Buzău), Precizia 
Săcele - Viitorul Gheorqheni : P. 
Iliescu (București), Utilaiul Făgăraș
— Mureșul Topi ița : I. Dumitru (Bu- 
zâul, Chimia oraș Victoria - Me- 
from Brașov : F. Brînzoi (Bucureți).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



15-5 AMPLE COMENTARII ALE PRESEI BRITANICE
DUPĂ MECIUL DE RUGBY ROMÂNIA - ȚARA GALILOR

clu’ lui galez Lăn
ci if Cardiff, Cuie nc-au vizitat 
tara, si-au încheiat turneul sus- 
tinînd o ultimă înttlnire dumi
nica dimineața, ta Buzău. în 
compania unei selecționate for
mată în majoritate din boxeri 
localnici. Sportivii români s-au 
impus 
partida

Gala 
cei din . __ 
Sala sporturilor 
peste 1 200 de soectatori. care 
au.avut Drileiul să urmărească 
cîteva meciuri frumoase. dîrz 
disputate. De Ia oasueti au plă
cut Jonathan Cody. Michael 
Body și Danny Coyle Din for
mația gazdelor s-au impus a- 
tenției în mod deosebit Romeo 
Mindrutâ Mihai Barosi. Con-

cu ușurință. cîstigînd 
cu 15—5.
dintre boxerii români și 
Țara Galilor a atras în 

din Buzău

slantin Vlădescu si Acuarelo 
Roman.

REZULTATE TEHNICE. Cat. 
muscă : R. Mîndrută (Unirea 
Buzău) b.p. J. Cody (Landaf) ; 
cocos : M. Dody (Landaf) b.p. 
I. Petre (Voința Buzău) ; pană: 
M. Barosi (Unirea Buzău) b.p. R. 
Thomas (Landaf). C. Dumitru 
(Unirea Buzău) m.n. M. Evans 
(Landaf). V. Naziru (A.S.A. 
Buzău) m.n. C. Stevens (Lan
daf) : semi ușoară : T. Titi
(Prahova) b.p. A. Williams 
(Landaf). C. Vlădescu (A.S.A. 
Buzău) b.ab. 2 R. Martin (Lan
daf) ; ușoară : St. Drișcu (Fa
rul) b.p. M. Farrell (Landaf) 1 
setnimijlocie: A. Roman (C.F.R. 
Timișoara) b.ab. 2 D.
(Landaf) : mijlocie mică : 
Moroițâ (Prahova) m.n. 
Doyle (Landaf).

Minifee
I.

D.

CWIOWUL MOHIAL 9f CIMUSTICĂ BITMICĂ
PARIS. 14 (Agerpres). — La 

Strasbourg s-au încheiat Cam- 
o analele mondiale de eimnas— 
tică ritmică, in ultima zi a 
competiției dișputindu-se con
cursul cu obiecte. La exercițiul 
cu panglica pe primul loc s-au 
situat Diliaoa Gheorghieva

(Bulgaria) si Galina Belogla
zova (U.R.S.S.) — 20.30 puncte.

Prezentă in trei finale, spor
tiva româncă Doina Stăiculescu 
s-a clasat pe locul 8 la exer
cițiile cu măciuci si cu mingea 
Si oe locul 8 la exercițiul cu 
panglica.

LONDRA. 14 (Agerpres), — Presa britanică a 
publicat ample comentarii, însoțite de fotografii, 
după meciul de rugby dintre echipele naționale 
ale României și Țării Galilor. Sub titlul „Gi- 
gauții români au învins dragonul galez", ziarul 
,,The Sunday Times" menționează că rugbyul 
românesc a ajuns la un nivel ce U permite să 
fie încadrat în 
ziarelor „Daily 
mă că victoria 
leze sporește și 
mână s* fie inclusă în 
națiuni*. _ ___
rugbyștif români au dovedit o netă superiori
tate, prin realizarea a patru eseuri, făcînd ea

elita europeană. Comentatorii 
Telegraph1’ și „Observer*! aflr- 
zdrobitoare asupra echipei ga- 
justifică cererea ca echipa ro- 

_  ‘ ..Turneul celor cinci 
în comentarii se apreciază faptul că

echipa Țării Galilor să sufere cea mai yeverjl 
înfrîngere din ultimii 14 ani. Menționînd jocul 
spectaculos al selecționatei române, ziarele en
gleze remarcă aportul deosebit al jucătorilor 
Dumitru, Alexandru, Paraschiv, Caragea. Mur 
rariu si Munteanu. Totodată. se subliniază 
faptul că meciul s-a bucurat de un publta 
entuziast si cunoscător.

Posturile de radio și televiziune britanice m 
comentat in mat multe emisiuni intîlnlrea de 
la București. Rețeaua națională de televiziune
— BBC 2 ‘ *
noiembrie, ___ _ ________
— Țara Galilor, la sftrșitul căreia s-au 
felicitări rugbyștilor români pentru jocul

Surpriză la Clermont-Ferrand

FRANȚAa
PARIS. 14 (Agerpres). — Pe 

marginea meciului de rugby 
Franța — Australia, disputat 
duminică la Clermont-Ferrand. 
Si încheiat la egalitate : 15—15. 
comentatorul de specialitate al 
agenției France Presse rela
tează intre altele : -Deși multi 
nu dădeau șanse australienilor, 
dună cele două infringeri su
ferite in fata unor selecționate 
regionale ruebyslii din „Tara 
cangurului"" an afișat o viva-

COMPETIȚII EUROPENE
Handbal

La sflrșitul săptăminU trecute 
n-au desfășurat parti dele tur dm 
optimii de ftaalâ ale oom petiții
lor europene tater-ctuburi la 
handbal, late cîteva dintre rezul
tatele înregistrate :

BARB ATI : „C.C.E - ; sporting 
Neerpelt (Belgia) — Kolooth n 
(Norvegia) 24—15. Lenig Geller 
(Olanda) — Dukla Praaa 23—23. 
B.K. 46 Karjaa (Finlanda) — 
THW Kiel (RFC) 24—JI ; „Cupa 
Federației* : Boule d or Lenbeke 
(Belgia) — Steaua roșie Belgrad

24—33. TV Grosswaistad» (RFG> 
— Itue Istanbul 16—33, BanyMZ 
Tatabanya (Ungaria) — Ystad 
Iidrottsfdrening (S-xedia) 33—ÎS.

FEMEI : „Cupa cupelor* :
S.M.U.C. Marseille — Slogabosia- 
prevoz Doboj (Iugoslavia) 17—M. 
TJ. Gcttwatoov (Cehoslovacia) — 
Hellas Haga 22—15. Vfi Sindelfin
gen CRFG) — Hg Lemvig (Dane
marca) 16—13 !. Iniția
(Belgia) — HC Rex zariefi 15—U: 
„C.C.E.* ; Radnteki NS» ttatto- 
slavia) — Niloc Arr-sier'da.'n 
32—H ; „Cupa federației* : Ho'.- 
stebno Kfun (Danemarca) — 
Swift Roermoad (Olanda) 1S—M.

— a prezentat, in seara zilei de It 
• înregistrare a medului Rom&nta 

adresai 
prestat'

AUSTRALIA 15-15!
au făcut 

unei maturități tactica 
pus ia dificultate for- 

franceză. Dominați ia 
privește forța nachetu- 
inaintasi. oaspetil an 

să întoarcă 
linia a treia, 
l-a separai

citate superioară și 
dovada 
care ao 
mațla 
eeea ee 
lui de
știut te schimb, 
bine meleurile, iar 
ia mod constant, 
pe înaintașii francezi de linia
defensivă In pins, australiene 
•-au descurcat mai bine in re
grupări unde francezii nu au 
fost la înălțime de data *- 
eeasta*.

Conducted la pauză cu 9—8

gratie Iul Lescarboura 
a li puncte din cele _ _
scrise de formația francezfil; 
coechipierii Iul Jean-Plerre 
Rive» s-au „culcat pe lauri**, 
tn momentul cind aveau mij
loacele de a trece autoritar la 
cirma Jocului. în repriza ■ 
doua australianul Chris Rodia, 
unul dintre cei mai buni Judo*: 
tori de pe teren, a profitat da 
un -a suivre* pentru a tlșnl 
si a marca singurul eseu al 
acestui meci care mi va lăsa 
amintiri deosebite.

Selecționata Franței a alinia! 
următoarea formație s Lafond 
(din min. 44 Vivies. apoi ta 
min. 78 Pardo) — Esteve. Co- 
dorinou. Sella. Lagisquet —; 
Lescarboura. Gallion — Rives. 
Jolnel. Erbani — Condom. Orga 
— Cremaschj. Dintrans. Ca-, 
ruet.

(autorul 
îs ta-

fiind

aceștia. Ca 
din Novo-

a declarat că va susține candidatura loca- 
sudul țării, pentru organizarea J.O. de

au petrecut 
creastă. In 

patru alpiniștl

campioni unionali

la tnche-

K.D. GEKMAXA. Statisti
cienii spartului și sociologii 
au calculat câ fiecare cetă
țean al acestei țări practic* 
anual, în mod organizat, circa 
300 de ore o activitatea spor
tivă oarecare. S-a arătat, de 
asemenea, că 10 la sută din 
timpul liber al locuitorilor 
R.D. Germane este dedicat 
exercițiului fizic.

ni“, destinat să recompensezeMO.YACa __ _ ____________  _____________
un ziarist ori scriitor pentru contribuția adus* la lupuT împo
triva violenței in sport, a fost decernat ziaristului italian Itale 
Cucei. Prințul Rainier al m-lea este președinte de onoare al 
Asociației internaționale pentru un sport fără violență. Pre
miul care poartă numele suveranului monegasc evidențiază pe 
cei care luptă cu condeiul, cu vocea ori cu imaginea pentru 
un sport cu esență educativă și umană, debarasat de toate 
excesele șl deformările pe care le aduce violența. Un alt 
premiu va fi oferit revistei „Guerin sportivo" din Bologna, 
care a publicat numeroase articole ale lui Italo Cucei.

FINLANDA. Ciclistul Kaj 
Lindgren (45 ani) a pedalat, 
fără pauză, aproape două zile 
și două nopți, adică exact : 
44 ore și 58 de minute. In 
acest răstimp el a acoperit

U.R.S.S. La Novosibirsk este

1200 km. Această performant* 
constituie un nou „record 
mondial", superior cu 200 km 
celui deținut de compatriotul 
său Rejo Perttula.

foarte populară competiția cu 
caracter de masă denumită simbolic „Spartachiada sănătății 
și a bunei dispoziții". Anul acesta a avut loc ediția jubiliară, 
a 50-a, la care au luat parte cîteva zeci de mii de concurenți, 
între 30 și 60 de ani. întrecerile finale, desfășurate la 11 ramuri 
sportive, i-au reunit pe cel mal buni 500 dintre 
arbitrii au funcționat diverși ...........................
sibirsk.

NEPAL. Din Kathmandou. 
capitala Nepalului, se anunță 
cucerirea a încă două virfuri 
de peste 7000 m. din masivul 
himalaian. O expediție japo
neză formată din trei stu- 
denți și un șerpaș nepalez au 
atins — fără măști de oxigen! 
— vîrful d“ 7126 m al munte-

SPANIA. Președintele Comitetului Internațional Olimpic, 
Antonio Samaranch, ~ —*----- ’ ' ... -
litățll Grenada, din 
iarnă din 1992 !

ITALIA. Deși pînă 
lerea anului competițional 
1953 au mal rămas destule 
săptămînl. tradiționalele an
chete de sfîrșit de an au șl 
început, lată, să se fac* sim
țite. O anchetă desfășurată M 
Roma, la care au luat parte

lui FTim’ung. El 
25 de minute pe 
același timp, 
iugoslavi conduși de Stane 
Belak (42 de ani) au urcat, 
de asemenea fără oxigen, pe 
vîrful muntelui Gangapuma 
(7455 m), ascensiune * ‘
făcută pe fața sudic*.

II dintre cei mal populari 
ziariști sportivi italieni, l-au 
desemnat pe Cari Lewie 
(SUA) șl Tamara Bikova 
(VRSS) — campioni mondiali 
la Helsinki, drept cel mal 
buni atleț! al acestui an pre- 
ollmpte.

Volei
AGENDA SÂPTĂMÎNII

Bezaltate dm competițiile euro
pene tater-duburl la voles iretxs- 
rul meciurilor ;>rerun marin :

BARBAT1 : „C.C.K.* : Eczam-
basl Istanbul — Esmonz Ginasia 
(Portugalia) 3—• (ta tur 3—•), 
D.H.G. Odense (Danemarca) — 
Progona G.V.K. (Suedia) 3-3 
(5—3) ; „Cupa cupelor* : Sokal 
„5- (Austria) — Servetae Geneva 
(Elveția) J—4 (3—I). ArU Bonne- 
vote (Luxemburg) — Leixoes 
(Portugalia) 0—3 (0—3) ; „Cupa 
confederației* : Arts Salon -e — 
Caslo Milano 0—3 (0—3). Chenots 
(Hvețla) — Bonnet-oie (Luxem
burg) 3—« (3—0) Stade francai»
Paris — Espinho (Portugalia) 
3—0 (3—3), VC Passau (RFG) —
WC Verbunt (Olanda) 1—3 '0—3).

FEMEI : „C.C.L1 : Gym voDey 
de Luxemburg — Innsbruck 
(Austria) 0—3 (0—3). HelsldgOr 
(Danemarca) Ostende (Belgia) 

3—0 (3—7’

TENU : turnee internaționale în cadrul „Marelui premiu* 
(masculin) la Sao Paulo și Bologna; circuit feminin ta 
Brisbane (tbate pin* la 20.XI). FOTBAL : meduJ Turcia 
— Austria, in campionatul european de tineret.
FOTBAL: meciuri in cadrul preliminariilor campionatu
lui european: R.D. German* — Scoția (gr. 1), Grecia — 
Danemarca și Luxemburg — Anglia (gr. 3), Bulgaria — 
Tara Galilor (gr. 4), Cehoslovacia — Italia (gr. 5), RJF. 
Germania — Irlanda de Nord șl Turcia — Austria (gr. 6), 
Olanda — Spania și Irlanda — Malta (gr. 7); în prelimi
nariile olimpice: Bulgaria — Cehoslovacia; BOX: cam
pionatele mondiale de juniori, la Santo Domingo (pin* 
la 26.XI).
BOX: meci pentru titlul mondial ia cat. super-pan* 
(W.B.C.), Hector Camacho șl Rafael Solis (ambii din Por
to Rico), la Porto Rico.
AUTOMOBILISM: raliul Marii Britanii (pin* la 24.XD; 
RUGBY: Anglia — Noua Zeelandă, la Londra, Franța — 
Australia, la Paris (meciuri test); BOX: meci pentru ti
tlul mondial la cat. super-cocoș (W.B.C.), Jaime Garza 
(S.U.A.) — Felipe Orozoco (Columbia), la Las Vegas. 
FOTBAL: meciul R.F. Germania — Albania (gr. 6) tn pre
liminariile C.E.; preliminarii olimpice: Israel — R.F. Ger
mania; ATLETISM: maraton feminin, la Tokio: RUGBY: 
med pentru campionatul european FIR A, România 
UJLU.

ANGLIA 
la — stoke 1—1. 
Q.P. Ranaers 1—6. 
Nottingham Forest 
wich — Ar
B Irmin sham 
— West 
land — 
ham — 
Hampton 
primele _______ _ __
West Ham. Manchester t'td. co 
cite 26 d Pe ultimele : 21. l el- 
eester 7 n 22 Wolverhimpto. 
3 D.

K.F. GERMANIA fet. 1». Bre
men — Dusseldorf 2—6. Man
nheim — Leverkusen 6—3 Of
fenbach — Stmteart 1—X 
Braunschwele — Bielefeld 2— 
Numbers — Frankfurt 3—6 
Bayern MOnehen — Hambureer 
S.V. 1—#. KOln — Kaiserslautern
1— 4L MOnchens’adbaeh — Dort
mund 2—1 Bochum —Urdtneen
2— 2 Pe primele locuri : Stut- 
trart. MSnehensladbaeh. Bayern 
si Hamburger S V. cu rfte 13 n. 
Pe ultimele : Numbers. Dort
mund. Offenbach efte 3 n locul 
12 : Frankfurt 8 o.

SCOȚIA let. 12). Aberdeen — 
Glasgow Ranger» 3—3. Celtic — 
MotherweH 4—6. St. Mirren — 
Hibernian 2—1. Pe primele lo
curi : Aberdeen 1» p. Celtic IS p, 
Dundee Utd. ~
3— 3. Glasgow 
well cite 7 p.

AUSTRIA 
Rapid Vtena

1—L
Bromwich 
Watford 

Liverpool
— West 

locuri : Li

17 p. Pe ultimele : 
Rangers si Mother-

(-t. 13). Echipa
(calificată în sfer-

TELEX • TELEX > TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX @ TELEX • TELEX
BASCHET a Echipa reprezea- 

tativâ masculină a CehoskrvadeL 
aflată în turneu peste Ocean, a 
evoluat la Chicago unde a jucat 
cu o selecționată locală. La ca
pătul unul meci extrem de 11»- 
putat 
limită

cehoslovacii au învins la 
CU 84—83 (48—17).

BOX
rat la ___ ____________ _ _ _
drul categoriei super seml-mijlo- 
clo, pugllistul ugandez John Mu- 
gabl l-a Învins prin k.o. ta pri
ma repriză pe americanul Curtis 
Parker. Mugabl este tn vlrstă de 
23 de ani. în 1980, la J.O. de la 
Mosoova el a fost finalist. Iar 
apoi a trecut la profesionism în 
cele M de partide susținute, toate 
ctștigate, în 14 a învins prin k.O. 
ta primele două reprize. Un po
sibil candidat la titlul mondial

• Intr-un meci desfâșu- 
Tampa (Florida). In ca-

cane Pam Teeguarden care a 
dispus, ta finală, cu 3—4, 7—6 de 
oompatrx>ata sa Sharon ___
ta jocul oentru 'ocul trei, s-au 
lntîtalt două vechi adversare, a- 
merieancele Billie Jean King șl 
Rosemarie Casals. Prima a cts- 
tigai cu 7—5. 8—6 e Tradiționalul 
turneu — * ‘ --------- -----
a adus 
roe si 
partidă . _ .______________
a obținut un succes meritat eu 
«corul de 7—S, 6—L »—4 • Com
petiția feminină de la Deerfield 
Beach (Florida) ,a prilejuit un 
nou succes renumitei tentsmane 
Chris - Evert-Ltoyd. Ea a tatre-

Walsh.

londoner de la Wembley 
in firtalâ pe John McEn- 
Jtmmy Connors. După o 
aprig disputată. McEnroe

cut-o. In finală, cu 6—0, 6—4 pe 
Bonnte Gadusek. Es-e pentru al 
prtrulea an consecutiv câ Evert- 
Lloyd obține primul 
„clasic* al tenisului 
peste ocean

SCHI a Cunoscută 
mult ca una dintre 
ploane la fond, 
kova sl-a 
carieră 
reia a cucerit numeroase trofee, 
printre care patru medalii olim
pice de aur. Acum Galina Kula
kova este antrenoare in orașul 
Ijevsk, unde se ocupă de pre
gătirea șt cizelarea tinerelor spe
ranțe ......................
fond, 
val*, 
pune 
tre 
nov» șt Iulta Stepanova.

loc in acest 
feminin de

pinâ nu de 
marile cam- 

G alina Kula- 
încheiat prodigioasa 

sportivă, tn cursul că-

ale schiului sovietic de 
Referindu-se la acest „nou 
Kulakova a declarat că îșl 
mari speranțe In două dtn- 

elevele sale. Nina Paramo-

turtle de finală ale „Cupe, cam- 
pioniler europeni a in ••'ins pe 
teren propriu cu 2—0. pe Wiener 
Sportciub. Alte rezultate : E»en- 
s*-adt — St. Veit 0—0 ; Union 
Weis — Austna Salzburg 2—1 ; 
Austria Klagenfurt — Heusied] 
1—4 ; Voest I—nz — Sturxn Graz 
1—4 ; Wacker Innsbruck — Aus
tria Viena 3—1. Pe primele 
locuri : Sturm Graz — 21 p, Aus
tria Viena $i Rapid Viena — 
cite « p.
• BERNA, 14 (Agerpres). — 

Intr-un corn unicat al Uniunii eu
ropene de fotbal CUEF A) se a- 
ratâ câ forul fotbalistic continen
tal detine une e pr*>be care ar 
putea dovedi câ echipa Imerna- 
ZLonale Milano a încercat sâ co
rupi pe antrenorul formației o-

landeze F.C. Groningen, pentru 
ca aceasta din urmă să piardă la 
soor meciul-retur din turul se
cund al „Cupei UEFA*. Se pre
cizează. de asemenea, că „se vor 
cere alte Informații șl Investiga
ția va continua, cu acordul ce
lor două părți implicate*, toate 
acestea fiind examinate de Co
misia de disciplină a UEFA.

După cum se știe, clubul olan
dez l-a acuzat pe antrenorul e- 
chipel Groningen. Hans Berger, 
de a 1 se fi oferit suma ds 
250 000 guldeni de către un emi
sar al clubului Internaztenale. 
Partida retur s-a încheiat CU 
scorul de 5—1 pentru Internazio- 
nale. cane S-a calificat In turul 
următor. In primul joc clștigass 
Groningen cu 2—0

Stop cadru

1 AL EUROPEI

Porto. Cine este 
prețiosului trofeu ? 
Gomes s-a născut 
iembrie 1956. A fost 
la Porto, unde a 
echipa locală

„TUNARUL- NR
„Gheata de aur* oferitâ tn 

fiecare an de către revista 
J’ranee Football- jucătorului 
european care marchează 
cele mai multe goluri in cam
pionat a revenit, in ediția 
1962—63, fotbalistului portughez 
Francesco Gomes, de la F.C. 

laureatul 
Francesco 

la 22 no- 
descoperit 
jucat in

ca junior ți 
apoi ca senior, cu excepția a 
două sezoane de campionat 
(1930—62), cind a fost transfe
rat la Gijon, în Spania. Vir- 
ful de atac, revenit insă la 
F.C. Porto, este un atacant de 
temui pentru toți portarii. 
„Gheata de aur‘ a fost cîști- 
gată in urma celor 34 de go
luri marcate in ultima ediție 
a campionatului Portugaliei, 
in cele 29 de meciuri susți
nute. Gomes a mai fost gol- 
geterul nr. 1 al țării sale în 
1976—77 (26 de goluri), 1973—
79 (27 de goluri). Astfel, el
este al doilea portughez că
ruia i se atribuie „Gheata de 
aur*, după Eusebio, laureat 
de două ori (în 1968 și 1973). 
Gomes a fost selecționat de 
21 de ori 
Portugaliei, 
tn turneul 
Franța.

In reprezentativa 
calificata, recent, 

final al C.E. dtn

Zilele trecute, la Paris, el 
a trăit clipe fericite cină i s-a 
tnmtnat „Gheata“, la festivi
tatea de premiere fiind de 
față și două foste mari per
sonalități ale fotbalului mon
dial : compatriotul său Euse
bio și vest-germanut Franz 
Beckenbauer.
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