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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri. 25 
noiembrie, a avut loc ședința 
comună a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat si Guvernului 
Republicii Socialiste România.

In cadrul ședinței a fost exa
minată situația din Europa 
creată de evenimentele grave 
din ultimele zile, care au des
chis calea intensificării înarmă
rilor nucleare, a sporirii pri
mejdiei unui război atomic și 
s-au analizat măsurile ce tre
buie întreprinse pentru a se a- 
sigura oprirea amplasării de noi 
rachete cu rază medie de ac
țiune. retragerea si distrugerea 
celor existente, pentru înlătu
rarea pericolului unei catastrofe 
nucleare, pentru întărirea păcii 
și securității pe continent.

Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de. Stat si Guvernul 
Republicii Socialiste România 
dau o înaltă prețuire activității 
neobosite desfășurate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, rolului 
său determinant în elaborarea 
si transpunerea în viață a în
tregii politici interne și externe

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

In ziua de 25 noiembrie, sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a 
avut Ioc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul ședinței s-au a- 
nalizat unele probleme ale 
colaborării economice dintre 
România și țările socialiste, 
precum și cu alte state și au 
fost stabilite măsuri pentru lăr
girea și intensificarea relații
lor economice și de cooperare 
eu aceste țări. \

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat apoi despre vizita 
oficială de prietenie pe care a 
efectuat-o în țara noastră, în 
perioada 17—19 noiembrie, lo- 
cotenent-colonel Mohamed Kho- 

în plină actualitate - etapa de iarnă a „Daciadei**

CUM - Șl CIT - ÎNCĂLZEȘTE... ÎNGHEȚUL 
MP inițiativa oamenilor de sport?

Raid-ancheta in județele lași, Galați, Harghita, Caraș-Severin și Argeș

a partidului și statului nostru, 
inițiativelor, propunerilor și 
acțiunilor sale ferme și consec
vente pentru oprirea cursei 
înarmărilor și în primul rind a 
înarmărilor nucleare, pentru 
înfăptuirea dezarmării, pentru 
neamplasarea pe teritoriul euro
pean de noi rachete și retrage
rea și distrugerea celor exis
tente. pentru eliberarea conti
nentului de orice fel de arme 
nucleare, pentru întărirea păcii 
și securității popoarelor euro
pene si ale întregii lumi.

S-a subliniat că evoluția vieții 
internaționale confirmă pe de
plin justețea aprecierilor, pro
punerilor si inițiativelor con
ducătorului partidului și statu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care se bucură de 
un larg «i puternic ecou De a- 
rena mondială, vizînd elibera
rea Europei si a întregii pla
nete de spectrul unei confla
grații nucleare nimicitoare, rea
lizarea dezarmării și salvgarda
rea păcii, problema cardinală a 
epocii noastre, edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune, 
care să garanteze securitatea,

(Continuare, in pag. a 4-a)

una Ould Haidalla, președin
tele Comitetului Militar de 
Salvare Națională, șef al sta
tului Republica Islamică Mau
ritania.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere con
vorbirilor dintre cei doi pre
ședinți, purtate într-o atmosfe
ră cordială, de prietenie și 
înțelegere reciprocă. S-a sub
liniat cu satisfacție că rezul
tatele rodnice ale acestor con
vorbiri confirmă încă o dată, 
cu pregnantă, rolul esențial 
al întîlnirilor la nivel înalt 
în determinarea cursului dez
voltării raporturilor româno- 
mauritaniene.

(Continuare In vag a 4-a)

Rugbyștii tricolori înaintea meciului cu Franța

PRIVIND LUCID Șl CUTEZĂTOR

Pase la București cu gindul la Toulouse : V. Ion, Radulescu, 
Murariu (nr. 6, mascindu-l pe A. Dinu) și Moț.

Foto : Dragoș NEAGU

Reîntîlnire cu rugbyștii tri
colori. Cu acești bărbați despre 
care „L’EQUIl’E" titra, în nu
mărul său din 14 noiembrie, 
după neuitatul joc -cu Țara Ga
lilor : „Ei au intrat în legendă". 
O zi mai tîrziu marele cotidian 
parizian publica pe prima pa
gină fotografia eseului lui Mu
rariu cu explicația „Lovitura 
de grație românească", și mai 
departe : „Lumea rugbyului a 
fost înmărmurită de triumful 
românilor în fata galezilor". Iar 
concluzia e limpede, înscrisă cu 
litere mari pe cinci coloane': 
„România — a șasea forță", în 
sensul că această „victorie is
torică" consfințește valoarea 
sportului nostru cu balonul oval, 
pentru care trebuie găsit, cum 
afirma căpitanul reprezentati
vei din Wales, „un loc în Tur
neul națiunilor, cel din F.LR.A. 
nefiind suficient".

Sigur, asemenea aprecieri nu 
pot lăsa indiferent pe nimeni. 
Dar rugbyștii tricolori sînt oa
meni ai faptelor, obișnuiți mai 
degrabă cu munca aspră a an
trenamentului și încordarea băr

bătească, totală, a jocului, iar 
cuvintele, oricît de frumoase, îi 
măgulesc doar pe moment, mai 
cu seamă că acum e, din nou, 
ora faptelor : meciul de la Tou-

Azi și miine, pe arena Voința din București

POPICARI DIN OPT ȚĂrF 
LA „CUPA

Arena Voința din Capitală 
găzduiește azi și mîine între
cerile celei de-a 17-a ediții a
turneului internațional de po
pice „Cupa Carpați", la care
sînt prezenți sportivi din opt
țări. Printre cei care vor evo
lua Ia probele individuale, fe
mei si bărbați — azi. proba de 
perechi mixte — miine. se 
află popicari fruntași din 
Austria, Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, Iugoslavia, 
Polonia și Ungaria. Țara noas
tră va fi reprezentată de cei 
mai în formă jucători și jucă
toare din echipele divizionare, 
component li loturilor naționa
le de seniori, care se pregă
tesc pentru Campionatele mon
diale din anul viitor. Printre 
alții : Elena Andreescu. Silvia 
Berinde. Elena Pană. Margareta 
Cătineanu, Ana Szabo, Maria 
Todea, Maria Zsizsik, Marieta 
Oprescu, respectiv Iosif Tis- 
mănar. luliti Bice, Slelian

SPRE TOULOUSE
louse, cu Franța, e tot mai a- 
proape. Un „meci al anului" 
prin tradiție și, de această da
tă — după aureola cîștigată de 
echipa României la 12 noiem
brie — priatr-o semnificație a- 
parte. Să vedem insă cum îl aș
teaptă ei înșiși.

Gheorghe Caragea. acest ..u- 
riaș cu inimă de copil", tată de 
familie, e un om de cuvînt : i-a 
promis lui Valeria Irimescu un 
eseu cu Țara Galilor și l-a în
scris ! Iși va ține el promisiu
nea și pentru Toulouse ? Să-1 

’ascultăm : „I-am văzut pe fran
cezi Ia televizor, cu Australia. 
Au jucat teribil pe grămadă, cu 
demiul Galion al noulea înain
taș. Un joc ce nu le poate reuși 
la fel. zic eu, și cu noi, care, 
atunci cind ne adunăm toată 
ambiția, sîntem o echipă cu a- 
devăraț redutabilă. De fapt, 
dacă mă gîndesc bine, tocmai 
marea ambiție de autodepășire 
și o anume șansă ne-au cam 
lipsit în Franța, spre pildă, acum

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)
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Boariu, Gheorghe Silvestru, 
Vasia Donos, Uic Hosu și A- 
lexandru Szekely.

Pe lista concurenților se 
mai află și alte pume cunos
cute în arena internațională, 
cum sînt : Ludmila Katova și 
Frinta Oldricli (Cehoslovacia), 
Erika Schillers și Manfred 
Hammer) (Austria), Birgit 
Hunger și Fricdhelm Zănger 
(R.D. Germană), Liliana Braj- 
kovici și Franjo Mihailovici 
(Iugoslavia), Gyorgyne Vidacs 
și Lajos Tornyosi (Ungaria).

Arbitrul principal al celor 
două reuniuni va fi Ferdinand 
Popescu.

Ediția 1982 a „Cupei Car- 
pați" a fost cîștigată la indi
vidual de Silvia Berinde, cu 
484 p d. rezultat superior re^ 
cordului mondial oficial, și 
cehoslovacul Iosif Pesta (903 
p), iar la perechi mixte de 
Silvia Berinde si luliu Bice 
(1408 p d — 477 și 931).

Din nou. în cîteva județe ale tării, pe bazele sportive care găzduiesc sau... ar trebui să 
găzduiască cit mai multe întreceri organizate sub însemnele „Daciadei albe". Corespondenții 
noștri ne informează, în continuare. despre acțiunile întreprinse după deschiderea oficială a 
etapei de iarnă a marii competiții naționale. Programul este destul de bogat, dar. evident, se 
poate — și trebuie — să se facă mai mult. Poate că acțiunile ce vor fi organizate azi si 
miine vor completa în mod corespunzător panoramicul acestei săptămîni în care ..Daciada" 
de iarnă a demarat, vedem, diferit în județele țării.

Crosuri cu 10 000 de participant! § Acțiuni reușite, dar unde au fost spe
cialiștii ? © Lipsa de continuitate și de... colaborare ® Mii de tineri la start

Ediția de iarnă a ..Dacia
dei" a debutat la Iași cu 
ample întreceri la care 

au narticinat mii de tineri din 
cele mai diverse unităti ale lo
calităților urbane si de la sate. 
Startul marii competiții a um- 
nlut toate bazele sportive din 
iudei cu numeroși amatori de 
practicare a exercițiului fizic si 
sportului. Cu acest prilej au 
ieșit in evidentă, nrin buna or
ganizare si mobilizare la între
ceri. asociațiile sportive Voin
ța Terom. Țesătura, cele ale 
școlilor generale 9. 2. 16. 21. 25, 
37 și ale liceelor „E. Racovită". 
Pedagogic, industriale 6 si 2, 
M.I.U.. toate din Iași. în care 
s-au organizat atractive între
ceri la popice, sah. orientare 
turistică, fotbal, handbal tenis 
de masă s.a. Două mari cro
suri. organizate în Iași (..Cro
sul Păcii" și „Cro»l Boboci
lor") au reunit la start Dește

tn fiecare an, pe masivul Runc de la Cimpulung Moldovenesc, 
sute de schiori și practicanfi ai săniușului se ir.tilnesc in concursu
rile din cadrul „Daciadei". Așa va fi și peste pufin timp, cind 

pirtia va putea fi și ea gata de start
Foto : I. MlNDRESCU-Suceava(Continuare in pag 2-3)

Turneul internațional feminin de handbal

JOCURI ECHILIBRATE ÎN PRIMA ETAPĂ
Echipa României Intilnește azi

BACĂU. 25 (prin telefon) — 
Un atractiv turneu internatio
nal de handbal feminin a în
ceput vineri după-amiaza în 
Sala sporturilor din localitate. 
Iau narte reprezentativa Unga
riei. medaliată cu argint la ul
tima ediție a C.M. si calificată 
Dentru turneul de la 3.0. de 
anul viitor, precum si primele 
reprezentative ale Poloniei si 
României, cărora li se adaugă 
selecționata secundă a tării 
noastre. Pentru handbaliste
le din prima reprezentativă 
competiția constituie un ul
tim si foarte important test 
înaintea startului din Bruna B 
a C.M.. competiție care va avea 
loc in prima iumătate a lunii 
decembrie si la care for
mația noastră are ca obiectiv 
obținerea calificării pentru 
J.O. de la Los Angeles. Prin 
prisma acestui important o- 
biectiv aflat în fata handbalis
telor noastre a fost firesc ca 
atenția noastră sâ se îndrepte

Polonia și miine Ungaria
cu precădere asupra evoluției 
orimei noastre formații, care în 
startul competiției a întilnit e- 
chipa secundă.

ROMANIA A — ROMANIA 
B 26—25 (11—12). Un rezul
tat care surprinde dar care 
este o consecință logică a fe
lului în care au evoluat cele 
două echipe. Formația .mare" 
nu s-a aflat in cea mai bună 
formă a sa si evoluția -’i ge
nerală trebuie să dea de eîndit 
celor doi antrenori. Este drept 
că ei au dorit să-ruleze între
gul lot. ceea ce a dus In dese 
si uneori structurale schimbări 
in alcătuirea 7“-lui de bază, 
dar nici nu putem trece cu ve
derea unele lungi momente de 
lipsă de inspirație în atac pre
cum si frecventele greșeli de 
apărare. Pentru că am vorbit

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag a 1-a)



GALE DE... GALĂ, CU VEDETE,
DAR Șl CU ÎNCEPĂTORI

trecută, două gale internaționale de box, care 
în față, pe ringurile de la Galați și Brăila,

Săptămîna 
au adus față 
reprezentativele României si R- D. Germane, au cunoscut 
un mare succes de public. Și chiar dacă ținem cont de tra
diționalul interes al locuitorilor celor două municipii du
nărene pentru ..careu] magic", faptul că la Brăila. de 
exemplu. în Sala sporturilor, au tost 2 000 de spectatori plă
titori (peste capacitatea arenei!), alți o mie de iubitori ai 
boxului rămînînd afară, necesitatea organizării de gale 
revine Ia ordinea zilei. Gala de... gală, adică multe „capete 
de afiș" intr-o sală de mare capacitate, dar si gala în... 
haine de lucru, în cartiere, în sălile cluburilor si asocia
țiilor sportive, aducind în ring multi tineri candidați la 
performanță, unii chiar în stadiul dc începători, pe mar
gine aflîndu-se prietenii si colegii acestora. Cit mai multe 
gale, pentru că boxul, sportul celor curajoși, de mare con
sum fizic, spectaculos si plin de neprevăzut, cu mare 
priză la public, are nevoie, ca de aer și ană. de con
tactul nemijlocit și permanent cu snectatoruL ..Arderile" 
din orele de antrenament In săli nu pot să dea lumina 
adevăratei măiestrii sportive, a realei forțe competitive, ceea 
ce se întimplâ numai In timpul evoluțiilor oublice. Dar 
iată că. în Capitală, din luna 
turneu „Centura de aur", nu 
gală de marc interes, sare să 
spectatori — să zicem —, așa 
la Palatul sporturilor si culturii.

Ping la a ajunge însă la asemenea 
lendarul federației de resort tn acest 
1984 ?) F.R. Box îșj poate pune in practică ideile si dorin
țele (secretarul acestui for, Mihai Trancă, fiind un adept 
declarat al pregătirii sportivilor si prin gale) prin organi
zarea unor manifestări mai modeste (nu ca valoare!), cu 
concursul direct al principalelor secții din țară. Nu s-ar 
putea lansa în București, de pildă, o întrecere pe echipe, 
la care să participe cluburile 
zentate de cei mai redutabili 
nate ale sectoarelor ?

Evident. însă, toate acestea 
turor secțiilor de box din țară, o efervescentă trecere in 
revistă a tuturor forțelor, pentru ea acest 
sport, iubit si căutat de public __ după cum
recent — să nu Înceapă si să se termine eu 
zentativ (si asa restrîns) !

martie, de la tradiționalul 
s-a mai desfășurat nici o 
aducă

rum
în tribune 5 000 de 
s-a intimplat alnnri.

gale (ce prevede ca- 
sens, pentru anul

ce?e maj puternice, repre- 
juniorl. alâluri de selertio-

presupun o activitate a tu-

spectacuJos 
s-a văzut si 
lotul repre-

Paul SLAVESCU

In Divizia „A“ de volei Q ETAPĂ CU MULTE
încep să devină mai interesan

te etapele campionatelor de vo
lei ale primei divizii. Cel femi
nin, care pare să nu mai fie do
minat de o singură echipă, relan-

SIMBÂTA
LUPTE LIBERE : 

Progresul, turneu] final pe 
categorii de greutate — tu
ruri el i m i nat or ii.

RUGBY. Complexul stu
dențesc Tei, R.C. Sportul 
studențesc — R.C. Gri vița 
Roșie („Cupa României).

SĂRITURI in APA. Ba
zinul „23 August", „Cupa 
Liceului nr. 37“ concurs 
rezervat copiilor.

TENIS DE MASA. Sala 
de la Stadionul Republicii, 
Mecanică fină Buc. — U- 
niversitatea Craiova n ; 
sala din B-dul Ion Șui ea 
nr. 299—301, STIROM C.S.Ș. 
2 Buc. — înfrățirea Tg. 
Mureș (div. „A“, m).

DUMINICA
BASCHET, sala Ra^id, 

Rapid — Comerțul n Tg. 
Mureș („B“, f), sala Con
strucția, Automatica — Po
litehnica Timișoara („B“, 
m) ; sala Academia Mili
tară, Academia Militară — 
IMUAS Raia Mare („B“. 
m.).

FOTBAL. Stadionul Pro
gresul, Progresul Vulcan
— Metalul București (div. 
„B“) ; stadionul Automa
tica, Automatica — Dina
mo Victoria București (div. 
,,B“) ; teren ICSTM, ICSIM
— Argeșul 30 Decembrie ; 
teren Flacăra roșie, Flacăra 
roșie — Constructorul Că
lărași : teren Abatorul. A- 
batoruj — IUPS Chitila; 
teren Aversa. Aversa — 
Ș.N. Oltenița (meciuri în 
div. ,,C“).

LUPTE LIBERE : sala
Progresul, turneul final pe 
categorii de greutate — fi
nalele și festivitatea de 
premiere.

RUGBY. Stadion Tinere
tului IV, Vulcan — C.S.M. 
Sibiu („Cupa României-) ; 
C.S.Ș. 2 Buc. — Rapid 
Buc. (camp, de jr.) ; Sta
dion Parcul copilului, R.C. 
Grivița Roșie — C.S.Ș. 2, 
Constanța (camp, de jr.).

SĂRITURI ÎN APA. Ba
zinul „23 August", „Cupa 
Liceului 37", concurs re
zervat copiilor.
„TENIS DE MASA. Sala 

de la Stadionul Republicii, 
Mecanică fină Buc. 
diversitatea Craiova 
sala din B-dul Ion Șul<5a 
nr. 299—301, STIROM C.S.Ș. 
2 Bue — înfrățirea “ 
Mureș (div. „A", m).

teazâ provincia, dun* H e^lțU. 
din nou în lupta pentru titlul na
țional. Dar, ceea ce e ma: im
portant, un grup destul de nu
meros d» echipe emit pretenții 
la locurile fruntașe, fapt care ar 
putea să constituie un puternic 
stimulent în pregătire. Sîmhătă 
și duminică sînt programate par
tidele etapei a 6-a, toate extrem 
de interesante, mal ales prin 
prisma cursei sentru șefia cla
samentului, în care sânt angaja
te, deocamdată, C.S.U. Galați, U- 
niversitatea Craiova și Dinamo.

PROGR.4>n’L ETAPEI (a C-a), 
Baia Mare: M ARA TEX — UNI
VERSITATEA CRAIOVA: Bucu
rești: FLACARA ROȘIE — C-S.U. 
GALATI (duminică, sala MJ.U.), 
DINAMO — FARUL CONSTANTA 
(sîmbătă, sala Dinamo), CALCU
LATORUL — PENICILINA IA ȘT 
(duminică, sala Olimpia, Bacău s 
ȘTTTNTA — C-S.M. LIBERTATEA

U- 
II ;

Tg.

DERBY TRADIȚIONAL IN CAMPIONATUL
DE HOCHEI: STEAUA - DINAMO

Incepind _
rul artificial din Miercurea Ciuc 
se dispută primele jocuri din 
cadrul celui de al treilea tur
neu al campionatului primei se
rii valorice din Divizia „A" la 
hochei. După cum se știe, tur
neul inaugura] a avut loc la 
Gheorgheni, iar cel de al doi
lea la Galați, astfel că fiecare 
din cele 6 echipe participante a 
disputat cîte 10 meciuri (5 In 
fiecare turneu), ceea ce a dat 
posibilitatea unei ierarhizări 
mai clare.

Lideră a clasamentului este 
Steaua, care a cîștigat toate 
eele 10 meciuri disputate, acu- 
muiînd 20 de puncte și avînd 
astfel un avans serios față de 
principalele sale contracandida
te in lupta pentru titlu, 
Miercurea Ciuc (14 p) și Di
namo București (14 p). Am
bele vor încerca, firește, să-și 
amelioreze poziția față de li
dera clasamentului și este de 
așteptat ca spectatorii din 
Miercurea Ciuc să fie martorii 
unor jocuri - foarte echilibrate.

Dintre celelalte trei echipe, 
Progresul Miercurea Ciuc și-a 
făcut o „zestre" — se pare... 
mulțumitoare —, în timp ce A-

de azi, pe palinoa-

s.c.

.CENTURA MOLDOVEI" LA BOX
In aceste zile, la Iași. se 

desfășoară cea de a XII-a e~ 
ditie a turneului international 
de box dotat cu ..Centura Mol
dovei-. La întrecere sînt Dre- 
zenti aDroaDe 100 de Dusilisti 
din Bulgaria. Iugoslavia, Po
lonia si România, care Drezin- 
tâ sportivi din 12 cluburi si 
a^riatii din întreaga tară.

„CAPETE DE AFIȘ'‘
SIBIU ; Km. VBcea : CHIMIA — 
CH1MPEX CONSTANȚA.

Și la masculin încep meciurile 
mai „lari-. Și, poate, se vor con
semna primele mari surprize. 
C«Je mal importante partide in 
acest sens stat ale formațiilor ne
învinse In ede 6 etape de plnă 
acum, bucureștenele Dinamo și 
Steaua, care vor evolua pe tere
nuri unde se cfștigă greu. la 
Craiova șl Zaiău, precum și cea 
a băimărenilor de la Explorări, 
la Tg. Mureș.

PBOGRAMVX «TAPEI (a 7-a». 
Craiova: UNIVERSITATEA — DI
NAMO; Zalău: ELCOND DINA
MO — STEAUA: Tg. Mureș:
A5A. ELECTFlbMUREȘ — EX
PLORĂRI B MARE?. Suceava- 
CBJ4.U. — ȘTIINȚA MOTORUL 
B. MARE ; București : CALCU
LATORUL — RELONUL SAVI- 
NEȘTI (sala Olimpia). Partida 
Tractorul — C-S.U. Alumina Ora
dea a fos: amînată

M.AKJETA TUȘCA. BUCUREȘTI. 
In 1972 a avut loc la București 
cea de a treia finală a „Cupei 
Davis", Intre România șl S.U-A. 
Am pierdut la mare luptă, cu 
3—2. In meciul decisiv. Stan 
Smith invingindu-l pe Ion Tiriac 
In 5 seturi.

CORI OLAN PASCU. GIURGIU. 
Intre arbitrul de centru ți cei 
doi tușierl există o înțelegere, ia 
sensul ca aceștia din urmă aă 
semnalizeze ta suprafața de pe
deapsă NUMAI greșelile atacan- 
ților, asupra abaterilor comise de 
apărători, cel care decide fiind 
arbitrul de centru. O înțelegere 
lesne de— Înțeles, totruclt e vor
ba de acordarea sau neacordarea 
unei lovituri de la 11 metri. Nu-

.1X21 In cazurile extrem de rare, 
riad, de pildă, arbitrul de cen
tru s-ar fi aflat ia pămint și 
n-ar fi avut posibilitatea să va
dă infracțiunea anul 
ttișâerii pot interveni 
Uzarea de rigoare.

TACKE EARTEA.

apărător, 
eu semna-

ȘAHISTELE ÎNAINTEA

vintul Gheorgheni și Dunărea
Galați (surpriză !) își... dispută 
ultimul loc. Iată clasamentul :

și

1. Steaua 10 10 0 0 95-24 20
2. S.C. M. Ciuc 10 7 0 3 66-24 14
3. Dinamo Buc. 10 7 0 3 53-39 14
L Prog. M. Ciuo IU 2 2 6 32-65 6
5. Avîntul Gheorg 10 1 1 8 38-85 3
6. Dunărea Gl. 10 1 1 8 26-75 3

Programul jocurilor de azi și 
mline. S1MBATA : Progresul M. 
Ciuc — Avîntul Gheorgheni ; S.C. 

Dunărea ; 
DUMINICA : 
i Steaua — 
S.C. Miercu- 
Gheorgheni.

Miercurea Ciuc — 
Steaua — Dinamo. 
Dinamo — Dunărea 
Progresul M. Ciuc ; 
rea Ciuc — A vin tui

. FOCȘANI 
Fosile Tiță. fostul adversar a! 
tui— Floyd Patterson, In finala 
categoriei mijlocii, la Jocurile O- 
umpice de ja Helsinki, din 1352. 
este acum pensionar. Totuși, este 
mai bine să nu-1 supărați ! Eu 
asa procedez de dte ort C tn- 
tflnesc pe străzile Bucureștiului. 
Evident. n-am tăcut altceva decit 
sA elumim: T.țâ este o fire so
ciabilă. prietenoasă, pus pe po
vești. ca orice... pensionar.

STEFANESCU

Se apropie de sfîrșit 
cerile din cadrul celoi 
turnee feminine (finalele 
pentru desemnarea viitoarelor 
participante la finala campiona
tului național de șah pe anul 
1983. La CRAIOVA, cu două 
runde înainte de încheiere, trei 
concurente sînt la egalitate de 
puncte în fruntea clasamentu
lui: Cristina Băduiescu, Voichi- 
ța Călinescu și Gabriela Oltea- 
nu, avînd cîte 8 p (din 11 po
sibile). Ele sînt urmate de 
Viorica Ionescu, cu 6,5 p, Iu- 
liana Modoi și Mădăiina Stroie 
— 6 p. Și în cealaltă grupă, la

ETAPA FINALA IN DIVIZIA
Astăzi și mline se dispută me

ciurile duble din ultima etapă 
a Campionatului Diviziei ..A' 
la tenis de masă pe anu] 1983 
Este și ultima etapă care se 
joacă după acest sistem In te
nisul de masă, de anul viitor 
campionatul urmînd să se dis
pute într-o formulă cu patru 
turnee anuale.

In competiția masculină, cam
pioana — Universitatea Craiova 
I — este cunoscută încă din 
etapele precedente, ea avînd 26 
de puncte în clasament, cu 4 
mai multe decît A.S.A. Munte
nia Buzău, care o urmează. 
Partidele dintre ele (la Craio-

între- 
douâ

LA
va) suscită totuși interes, 
stituindu-se într-un derby 
orgoliu, în sensul bun al cuvîn- 
tului. Apoi, C.S.M. Cluj-Napoca
— Progresul I.I.R.U.C. Buc., In 
prima grupă valorică, iar in cea 
de a doua: Voința Satu Mare
— Sticla C.S.Ș. Bistrița, Meca
nică fină Buc. — Universitatea 
Craiova II, C.S.Ș. Odorheiu Se
cuiesc — Constructorul Tg. Mu
reș și STIROM-C.S.Ș. 2 Buc.
— înfrățirea Tg. Mureș.

In competiția feminină răml- 
ne deschisă lupta pentru titlu. 
C.S. Arad (22 p) primește vizi
ta celei de a doua pretendente;

După Balcaniada de haltere

con-
de

EXPLICAȚIILE UNOR REZULTATE

runde d
riasa^l

■
' -al''-. -::
Kozma
6,5 p. I 
fiecare 
tru fin: 
sate, ur 
drept d< 
'i a c; 
■de anul

Turneil 
tu lui nfl 
programH 
-i-n:bi;i ■
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21 P, fi 
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Mare. A| 
cient, da 
puncte J 
bucurești 
ambele. I 
mar Bai 
I.I.R.U.d 
valorică! 
Cons’rud
C.S.M.
Petre; i 
Vîlcea, I 
Cluj-Nai 
Mureș -I

[DOAR] MULȚUMITOARE
Balea-Cea de a 14-a ediție a 

madei de haltere, Încheiată re
cent la Salonic, a fost ultima 
competiție din programul echi
pei noastre naționale in acest an. 
Făctnd Dilanțuj comportării re
prezentativei României, vom con
semna faptul că obiectivul pro
pus de federația de specialitate a 
fost realizat. După cum se știe 
a fosl obținut locul secund pe 
națiuni, cu 253 p, după Bulgaria 
— MO p și înaintea Greciei — 
212 p, Albaniei și Turciei cu cite 
21» p ți Iugoslaviei — 
Sportivii români 
pe locul secund 
4 de aur, 11 de 
bronz.

Comentind, pe 
competiție, vom sublinia,_ _
Început, faptul că Bulgaria — 
cu o echipă foarte puternică 
chiar dacă a avut tn componen
ța ei doar un singur halterofil 
care a participat la campionatele 
mondiale — a dominat, așa cum 
era de așteptat, aproape toate 
categoriile la totaj șl pe stiluri 
Antrenorul bulgar Ianko Iankov 
ne spunea: „Chiar și acest lot 
are candidați la... medalii olim
pice la Los Angeles". Dar. să 
mal reținem că progrese aprecia
bile au făcut și halterofilii greci, 
albanez! și turci.

La Salonic, aproape toți concu- 
rer.ții noștri au luat startul la 
categorii superioare de greutate. 
Abia trecuse o lună de la cam
pionatele mondiale, tunde haltero
filii care ne-au reprezentat au 
făcut eforturi pentru a intra tn 
categoriile la care șl-au propus 

Prin urmare o 
re-

123 p.
s-au clasat tot 
»1 U 
argint

medalii: 
fi 7 dt

scurt •ceas ti 
de U

Dar.

să participe, 
nouă slăbire hu ar fi fost 
comandabllă. ba chiar dăunătoa
re. Iată de ce, cu unele excepții, 
rezultatele lor la Balcaniadă nu 
au strălucit. Una din 
un halterofil nu poate 
tr-ttn an mai mult de 
furi- de formă. Or.
Cioroslan, Gh. Maftel,
du, Vasile Groapă au fost Intens 
solicitați tn acest an în marile 
competiții. Un exemplu eloc
vent ta acearCă direcție H con
stituie Dragomlr Cioroslan, care 
a narticipat plnă acum la 8 mari 
întreceri Internaționale (Inclusiv 
..Cupa Mondială"), depășind 14

• *

etfpllcații: 
obține tn- 
2—3 „vtr- 
Dragomir 
Gelu Ra

din cele 69 record uri națlvnale 
de seniori. Numai In ultima lună 
recordmanul nostru a participat 
ia trai competiții de anvergură, 
ceea ce constituie un efort con
siderabil. El a luat parte la Bal
caniadă eu scopul de a-șl con
tinua pregătirea înaintea ultimei 
etape a „Cupei Mondiale" de la 
Tokio, programată la 10 decem
brie.

Totuși, putem sublinia compor
tarea unora, in frunte cu tlnărul 
Constantin Urdaș (19 ani) care, 
cu noul său record la totaj (365 
kg — cat. mijlocie), ' ~ 
pe bulgarul Stoicikor 
a „mondiale", la cat 
locle) și l-a învins pe 
„smuls", realizind 162,5 
nou record balcanic 
este un taleni incontestabil. „ 
are man posibilităț1 de progres, 
eu condiția să muncească mai 
mult și să-ș! corecteze unele de
ficiențe tehnice la „aruncat". Ște
fan Tasnadi, de data aceasta la 
categoria supergrea, a realizai 
trei recorduri naționale și poate 
fi considerai printre performerii 
echipe! noastre

Desigur, la Salonic puteau lua 
startul și alți sportiv! decît ti
tularii echipe! naționale, dar u- 
nil dintre aceștia au fost angre
nați în perioada respectivă in
alte competiții importante. O
simplă coincidență de calendar 
De pildă, Petre Dumitru, concu- 
rfnd la Ulan Bator, a realizai un 
nou record național la cat se
migrea (165,5 kg la „smuls"), Iar 
alți halterofili bine cotați, care 
sînt în vederile selecționerilor, 
tn frunte cu Gh. Dinu, V. Co- 
doran, M. Tuli (toți de la Stea
ua), au fost și el prezențl in ca
pitala Mongoliei. Juniorul A. 
Socacî (sub 18 ani) a obținut în 
acest timp un rezultat toarte bun 
ia campionatele naționale pe e- 
chipe, la categoria ușoară (292,5 
kg). Prin urmare, Balcaniada de 

■ La Salonic a arătat că lotul națio
nal este susceptibil Încă de u- 
neie modificări, că poate fi chiar 
lărgit, așa cum. dealtfel, este 
prevăzut tn planul de pregătire 
pentru Olimpiadă.
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Reallzlnd
cer, excelent susținut in fl-
tală de L Florea. cu Reacția, 
transformată dintr-un caJ me
diocru la o bună valoare, șl cu 
Vioara, condusă cu precizia cu
noscută în finalul cursei. M. Ș*-e- 
fânescu și-a dovedit din nou mâ- 
iestria, luind un avans de peste 
10 victorii față de cel de al doi
lea clasat. G. Tănase. care nu 
a reușit decît o victorie, cu He- 
roglit, din cap în cap ja sos ir?. 
Prin aceste victorii, titlul 
campion nu mai poate fi pus 
semmri întrebării. Ștefănescu 
ritîndu-1 cu prisosință. Am 
remarcat victoria Supăratei, 
P. Enache în sulky, acesta _
cînd dovada unor frumoase ca
lități de driver. Delicat, cu N. 
Nicolae la timonă, a reușit o vic
torie facilă în fața Stației, iar 
Arsena a izbutit să păstreze un 
scurt cap pe potou, la fotografie, 
în fața Jigăi.

Mîine dimineață se va desfășu
ra o reuniune cu multe puncte 
de atracția și o participare se
lectă, în frunte cu Solstițiu, Ro
ditor, Rural, Calafat, Răsod, Vi- 
gu și alții în diverse curse, cu

UN AUTENTIC CAMPION

de 
sub 
me
nu]

cu 
fă-

șanse echilibrate și mai multe 
reporturi, printre care ți pariul 
austriac, care pdme^le cu fru
moasa sumă de 13.808 lei.

REZULTATE TEHNICE. Cursa 
I: L Felcer (Florea) 1:34,1, î. 
Grund. Cota: cișt. 10, ord. 7. 
Cursa a n-a: L Arsena (R.I. Ni- 
eolae) 1:35,8, 2. Jiga. Cota: cișt. 
S, ord. 24. ev. 50. Cursa a m-a: 
1. Herogllt (Tănase) 1:32,4, 2. Ho- 
riș. 3. Ruleta. Cota: cișt. 1,40. ord 
închisă, ev. n, ord. triplă 707. 
Cursa a IV-a: 1. Delicat (N. Ni
colae) 1:33,7, 2. Stația, 3. Odoreu. 
Cota: cișt. 2, ord. închisă, ev. 5. 
ord. triplă închisă. Cursa a V-a: 
1. Supărata (Enache) 1:30,1, 2.
Romița. 3. Onix. Cota: cișt. 10, 
ord. Închisă, ev. 130, ord. triplă 
închisă. Cursa a VI-a: 1. Reac
ția (M. Ștefănescu) 1:32,2. 2. Sal- 
vamont, 3. Anunț. Cota: cișt. 3, 
<rd. 40, ev. 26i, ord. triplă 430, 
triplu 2—4—6 447. Cursa a vn-a:
1. Vioara (M. Ștefănescu) 1:34.1.
2. Some. Cota: cișt. 3, ord. 12, 
ev. 11.

RUGBYȘTII TRICOLORI ÎNAINTEA MECIULUI]
(Urmare din pag 1)

A. MOSCU

doi ani. Pentru că valoare (au 
spus-o și alții !) are echipa 
noastră. Personal, mă simt mai 
puternic, mai încrezător ca ori- 
cînd în această toamnă, deși 
glezna piciorului drept mă cam 
supără. Pe cei de lingă mine îi 
simt la fel de hotărîți așa incit 
ii vom privi drept în față, ne
temători, pe reprezentanții „co
coșului galic” Ia Toulouse !“.

Ghcorghe Dumitru, economis
tul, lider al selecțiilor (54) între 
actualii tricolori, trage cu dinții, 
la antrenament, de el, îmbol- 
dindu-i și pe ceilalți, cu vorba 
și fapta. Zice : „Toulouse în
seamnă șansa celei mai auten
tice împliniri a învingătoarei

Țării Galilor. Eu unul voi in
tra — desigur, cu... acordul se
lecționerilor — pentru a zecea 
oară într-o partidă cu Franța 
și vreau să fie o aniversare fru
moasă, drept care vă asigur ci 
voi fi mai bun ticcit la 12 no 
iembrie".

Florică Murariu, băiat des
chis și tenace, e circumspect : 
„Cu Franța e mereu altceva. 
Ne cunoaștem ntai bine, avem 
rivalități vechi, fiecare vrînd să 
învingă, în primul rind spre a 
fi aproape de Cupa F.I.R.A. 
Ceea ce nu înseamnă defel că 
nu cred în șansa noastră. Dim
potrivă!" Iar Mircea Munteanu, 
acest spiridu.ș, mereu îndrăzneț, 
adaugă: „Visul tuturor c să 
schimbăm tradiția, după care, 
cine joacă acasă cîștigă...”

Dintre cei doi studenți ai Pe
troșanilor, loan Buca» și Ște-

fan Coi 
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Cunoscuta sală bucureșteană 
Progresul va găzdui, azi și inli
ne, o importantă competiție re
publicană de lupte libere — Tur
neul final pe categorii de greu- 
tate. Pentru aceste întreceri s-au 
calificat, de-a lungul etapelor an. 
terioare, cei mai buni 10 sportivi 
la fiecare categorie. Așadar, pe 
cele două saltele de concurs vor 
evolua în aceste zile toți luptă
torii fruntași din țară. Avem con
vingerea că numeroase partide 
vor fi viu disputate. La ,,48 kg“ 
un „trio" care se detașează: Gh. 
Neagoe (Steaua). V. Avram (Unio 
Satu Mare) și D. Drăghici (C.S.Ș. 
Slobozia). In etapele anterioare, 
cele mai multe puncte (16) a 
acumulat luptătorul din Slobozia. 
Campionul european de juniori 
N. Hîncu (Steaua) a concurat 
la turneul pe categorii la „52 kg“ 
și, desigur, misiunea jsa nu va 
fi deloc ușoară de astă dată, mai 
ales că printre adversari îi. va 
avea pe ambițioșii D. Bîrcu (Di
namo Brașov) și C. Ciucloiu 
(C.S. Tîrgoviște). Cu mult inte
res este așteptată și evoluția cam
pionului mondial de juniori D. 
Chiru (Vulcan București) care, 
în limitele categoriei 82 kg, va 
primi replica rutinațllor luptă
tori seniori I. Rîșnoveanu (Hi
drotehnica Constanța), Gh. Fo- 
dore (Dinamo Brașov) și C. Tâ- 
măduianu (Steaua).
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us for- 
oasâ si 
înscris : 
tu 16. 
tru to- 

ilescp 
k 15
Li 2. 

ine D.
Mus-

jucătoarele tinere, adică 
Anemarie Gera, Elena Vasile și 
Margareta Anghelina. Au 
Înscris : Gera 27, Vasile 14, 
Filip 15. Grecu 6. Heghedus 9, 
Mihai 8, Popescu 6, Borș 2, To- 
mescu 1 pentru învingătoare, 
respectiv M. Tordai 10. Con- 
stantinescu 10. Nagy 7, Mun- 
teauu 6, Popovici 6. Farcaș 6, 
Cristea 2. E. Tordai 2. Arbitri: 
C. Călin (București) si V. 
Mustățca (Iași).

BUCUREȘTI
PLOIEȘTI 78—53 

înscris : Bărăgan

POLITEHNICA
- C.S.U. 
(30—26). Au
17. Pîrșu 16. Prăzaru-Mathe 16, 
lonescu 10. Netolitzchi 10. To- 
cală 7, Ilie 2 pentru învingă
toare. respectiv Grigoraș 12, 
Oprescu 11, Lambrîno 10. Bede 
d, Brezolanu 3. Biasutti 4. 
Arbitri : L Georgiu (Cluj-Na- 
ooca) si U. Reisenbfichler 
(București).

u.

88—49 
i echi- 
i an- 
dilectie

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
MOBILA SATU MARE 74—59 
(42—30). UNIVERSITATEA
CLUJ-NAPOCA _ I.E.F.S. 
97—74 (50—10), OLIMPIA
BUCUREȘTI — UNIVERSITA
TEA TIMISOARA 75—70
(37—27).
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al doilea la 100 m liber, cu 
53,84, record personal, aproa
pe de recordul național (53,4) 
pe care stelistui iși propune 
să-l doboare cit de curînd.

Alți sportivi 
și-au depășit_ 
anterioare : 
— 4:16,00 
2:00,94 la 
1:02,42 la 
cui 7 In I 
xandru Fridman 
200 m fluture (locul 6), în 
finale, iar S. Plev 1:59,96 la 
200 m liber, al patrulea timp 
din serii, și Honoriu Botezata 
1:04,80, la 100 m spate, de a- 
semenea în serii.

bucureșteni 
performanțele 

Octavian Mladin 
la 400 m liber, 

200 m liber și 
100 m spate (lo- 

toate cazurile), Ale- 
2:12,62 la
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Printr-o singură coincidență nu
iși consumă mîine derbyuJ (prezentat de noi in ziaruJ de ieri); ace
lași lucru se va întîmpls și în seria I. La Galați se va dispute 
meciul OȚELUL — GLORIA BUZĂU, adică locul II în luptă directă 
cu locuZ I. Ne-am adresai celor doi antrenori. gălățeanuJ Marin 
Olteanu și buzoianul Nicolae Lupescu. punîndu-le aceleași între 
bări: 1. Cum ați pregătit acest meci 7. 2. Ce știți despre echipa ad 
versă ? 3. Ce echipă veți alinia ? “ ‘ “

MARIN OLTEANU (Oțelul)
1. Disputăm un meci impor

tant, poate chiar hotărîtor. a- 
vînd în vedere că ne situăm la 
4 puncte în urma Gloriei. Recu
nosc că ne-am pregătit îd moc 
special pentru această partidă 
conșfienți de valoarea adversa
rului. judecat de noi. în primul 
rînd, prin prisma rezultatelor 
dobîndite în deplasare.

2. Gloria are evident mai multă 
experiență decît noi. Pare hotă- 
rîtă, ca șl noi dealtfel, să urce 
pe prima scenă si deocamdată 
punctajul este un argument îr 
favoarea ei. Să nu uităm că nu 
a pierdut nici un punct acasă 
lucru pe care Oțelul nu l-a pu
tut realiza, cedînd unul în fața 
altei echipe rutinata F.C. Con
stanța. Nu ascund că-mi leg 
mari speranțe de partida de mîi
ne, in sensul că aștept victoria 
echipei mele.

3. Avem un jucător indisponi
bil, pe I. Popescu care joacă 
fundaș lateral stingă. în lipsa 
lui, formula de echipă va fi ur
mătoarea : Călugăru — Oprea. 
Stan, Stoica, Batalîc — Burcea. 
Ciurea, G. Popescu — R. Dan, 
Pachițeanu, Stamate.

Iatâ răspunsurile lor :
NICOLAE LUPESCU (Gloria)

1. L-am tratat ca 
obișnuit. Cu toată 
adică Băieți’ mei 
o îndoială se vor 
așa cum au făcut-o . . 
De partea lor stau mărturie re
zultatele obținute pînă in pre
zent, aureolate de un +9 la 
..adevăr", o adevărată perfor
manță, trebuie să admitem. Poa
te cineva Îmi va replica că in 
două recente meciuri din depla
sare la Bistrița șl la Ploiești 
am pierdut, evoluînd sub aș
teptări. In contextul general, ele 
nu reprezintă, sint' convins, de- 
dt două accidente.

2. Cu Oțelul am j ucat ultima dată 
anul trecut In retur, pierzînd pe 
terenul advers cu 1—0, prin- 
tr-un gol primit în min. 87. Atun
ci nu m-a impresionat formația 
gălățeană care a făcut an- 
tijoc. Probabil că lucrurile s-au 
schimbat între timp, dacă a a- 
juns să ne taJoneze in clasament.

3. Neavînd nici o accidentare 
in lot. formația etalon : Cristian 
— Năstase, Pețrache, Mircea. 
Stănciulescu — Andreesi, Corni- 
nescii, Zahiu — Kramer. Șumu- 
ianschL Prodan.

Ion CUPEN

pe un mec 
seriozitatea 

nu am nici 
dărui tota! 

și pînă acum

ȘANSA NOASTRĂ!“
Recordman a3 selecțiilor na

ționale, aproape douâ decenii pe 
gazon îr. fo-cuJ luptei sportive, 
participant la ediția din 1970 & 
C.M. din Mexic, in repetate rîn- 
duri căpitan al reprezentativei 
antrenor secund a] campioanei. 
Dinamo București, CORNEI 
DINU a luat parte la cinci me
ciuri dintre selecționatele Româ
niei și Cehoslovaci ei.

— Cele mal plăcute amintiri 
Ie am de la primu] meci jucat 
de mine cu Cehoslovacia. ce) 
disputat in 1970, Ia Guadalajara: 
2—1 pentru echipa României. în- 
tr-un joc de o covîrșitoare im
portanță pentru 11-le nostru. Au 
marcat Sandu Neagu si Dumitra

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 2—1 (1—0). Au mar
cat: Șlarcu, Florescu, respectiv 
Vergu, (I. BOTOCAN, coresp.).

POIANA CIMPINA — PETRO
LUL PLOIEȘTI 9—3 (0—2). Au
înscris: Cojocaru, Simaclu și So
lomon. (E. STROIE, coresp.).

C.F.R. VICTORIA CARANSEBEȘ 
— STEAUA 0—1 (0—0). Uițicul

gol a lost realizat de Turcu. (N 
MAGDA, coresp.).

• Consiliul județean pentru e- 
ducație fizică și sport Giurgiu a- 
nunță trista veste a Încetării din 
viață a activistului său Emil 
loanovici, care peste trei decenii 
a fost un neobosit activist in 
domeniul fotbalului.

che, primuj din acțiune, cel de-al 
doilea din penalty, cehoslovacii 
deschizînd scorul prin Petras in 
debutul meciului. Pierdusem în 
fața Angliei, după Cehoslovacia 
urma Brazilia. Trebuia să cîști- 
găm. Și am cîștigat ! Simțeam în 
noi că eram bine pregătiți si 
am dovedit-o si pe teren.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Lovit atlt de unii Mntre „oa

menii de ordine", cit și de unii 
spectatori, arbitrul meciului 
Zimbrul Șiret — C.FJt. Pașcani 
a oprit jocul înainte de scurgerea 
timpului regulamentar, la faptele 
amintite adâugindu-se șl refuzul 
celor de la Zimbrul de a per
mite executarea unei lovituri de 
la 11 metri Împotriva echipei 
lor. De teamă arbitrul a fluierat 
din nou, anuntînd. după o În
trerupere de mai multe minute, 
reluarea meciului. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 3—2 pentru 
oaspeți, gazdele alungind să joa
ce în OPT OAMENI, 3 dintre 
Jucătorii lor fiind eliminați pe 
parcursul meciului, pentru dife
rite abateri.

Luind în discuție cele intim- 
plate la acest med, a cărui re
latare. ar părea mai potrivită la 
„faptul divers", comisia de dis
ciplină a F.R.F., în ședința de 
joi seara, a omologat jocul cu 
rezultatul de 3—0 pentru C.F.R. 
Pașcani, ridieîndu-i totodată e- 
chipei Zimbrul dreptul de orga
nizare pe teren propriu pe 4 e- 
tape. Și-a luat pedeapsa meri
tată și delegatul echipei Zim
brul Șiret, Gheorghe Glierban, 
care a cerut arbitrului să nu 
treacă în foaie cele 3 eliminări. 
Timp de un an, el nu va mai 
putea reprezenta formația Zim
brul.
• Cu un bilanț negativ la 

capitolul disciplinei a încheiat

Gloria Bistrița meciul cu Delta 
Tulcea, disputat pe terenul aces
teia din urmă, doi dintre jucă
torii ei fiind eliminați de arbi
tru. _ Pentru atac violent, Coman 
a fdst suspendat pe 4 etape, iar 
Florea, care a adus insulte ar
bitrului, va avea de executat o 
suspendare de 8 etape.

a Tinînd seama atît de com
portarea avută pînă acum, cît 
și de poziția corectă pe care a 
adoptat-o în ședință, Comisia de 
disciplină l-a suspendat numai pe 
o etapă Pe Biro (Politehnica 
lași), eliminat din joc în meciul 
cu Rapid București. Un act de 
clemență, căruia, sperăm, Biro 
îi va răspunde în viitor printr-o 
atitudine sportivă.

— Dar meciul de la 30 noiem
brie. cum ii ..vezi" ?

— Are. firește toate caracte
risticile unui joc de calificare, 
cu încărcătura nervoasa de ri
goare. Pent.ru ambele echipe : 
meciul e la fel de important si 
pentru adversarii noștri, ca și 
pentru noi. E un lucru care nu 
trebuie să se uite. Și ei îl vor 
aborda la fel ca și noi. E drept, 
ej au avantajul p? care ti-* dă 
terenul propriu. Dar tocmai pe 
teren propriu, la Praga. au pier
dut partida amicală cu Bulgaria. 
Deci nu sint niște invincibili. în 
recentul meci cu Italia, pe care 
l-am văzut, m-au impresionat ca 
rifm de joc si ca siguranță a e- 
xecuțiilor tehnice. îr» atac joa
că un fel de WM cu doi interi, 
un vîrf și două extreme. ceea 
ce le dă posibilitatea unor ma
nevre tactice mai puțin previzi
bile. De asemenea, avînd o bună 
pregătire fizică, au posibilitatea 
de a recupera balonul pe toată 
suprafața terenului. Ca ansam
blu, se apropie de valoarea e- 
chipei care a cîștigat titlu) eu
ropean în ’76, la Belgrad. îr fa;a 
R.F. Germania.

— Deci, o echipă dificilă...
— Dificilă, dar un .,ochif‘ de 

expert iși va da seama că si a- 
cest angrenaj aparent fără fisu
ri are părțile Ini vulnerabile.

— Cum ti se pare ansamblul 
rezultatelor reușite de echina 
noastră în aces+>p -preliminarii ?

— Un rezultat bun, care tre
buie privit pozitiv : să joci ...fi
nala* seriei, o serie în care ai 
depășit pe campioana lumii și ai 
cucerit patru puncte în fața Sue
diei, nu este la îndemîna oricui. 
Și mai ales că puțini, chiar foar
te puțini, ne dădeau șanse. Asta 
Înseamnă că fotbalul nostru are 
resurse cu adevărat nebănuite. 
Trebuie depistate și puse în va
loare. Asta este marea sarcină a 
tehnicienilor noștri. A ști să te 
impui în fața adversarului este o 
problemă pe care ultimele rezul
tate ale fotbalului nostru se pare 
că începe să o rezolve. Un re
zultat bun, la 30 noiembrie. vă 
dați seama ce ar însemna. într- 
un meci de fotbal. se spune, 
orice rezultat este posibil. 
Avem, evident, șansa noastră. Ita
lienii, i-am văzut, au jucat bine 
cu cehoslovacii. Cred că au făcut 
cel mai bun meci al lor clin a- 
ceste preliminarii. Dar atacul nu 
le-a mers. Important este să 
„meargă" al nostru. Repet, 
este o performanță pentru fot
balul nostru ca să joace 
„finala" grupei, după ce a depă
șit echipe de prim rang ca Ita
lia și Suedia. Și am credința că 
vom reuși să fim prezenți anul 
Viitor Ia turneul final din Franța.

Jack BERARIU Mireeo ÎUOORAN

CUM-Șl CIT - ÎNCĂLZEȘTE... ÎNGHEȚUL INIȚIATIVA OAMENILOR DE SPORT ?
(Urmare din paa. 1)

6000 de elevi si studenti. iar la 
crosul organizat in Pașcani au 
luat parte circa 4000 de tineri 
O susținută activitate de masă 
se desfășoară în- întreprinderi
le Integrata. Reductorul. C.F.R 
din Pașcani, unde se organi
zează sistematic întreceri de 
handbal, sah. popice. Remarca
bilă activitatea depusă de pro
fesorii de educație fizică si 
consiliile asociațiilor sportive 
din comunele Ruginoasa. Ti- 
gănasi. Răducăneni. Podul Iloa- 
iei. unde sint mobilizați, ,în di
verse competiții, mii de elevi 
si tineri cooperatori. In înche
iere. să amintim si de două 
initiative ale comisiei județe
ne de organizare a ..Daciadei", 
Si anume de: „Serbările Bu
ciumului" si „Festivalul spor
turilor de iarnă", de la Grop- 
nita. care urmează să fie or
ganizate îndată ce vremea va 
fi favorabilă.„

Au luat, mai Intîi, startul 
sportivii satelor gălătene. 
Peste 1000 de tineri s-au 

întilnit pe bazele sportive «le

1DMIN1STBUIA Of SUI LOTO PPONOSPOO1 WFOft'lUZA
LA

NO-
1983. Extragerea I : 25 

17 11 54 37 76 ; extra- 
E-a : 75 34 61 44 55 M 
FOND TOTAL DE CÎȘ-
1.245.801 led, din care 

cat. L

• NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN SS 
IEMBRIE 
23 18 41
gerea a 
50 87 65.
TTGURI : 
461.855 lei, report la

CONCURSU-
DIN 23 NO-

Categoria 1

a C1ȘTIGURILE 
LUI PRONOSPORT 
IEMBRIE 1983.
rezultate» : 3 variante 130% 
13.233 le! șl 13 variante 25%

(11 
a

. _______ _______ ___a
3.323 lei ; cat. 2 (10 rezultate) : 
15 variante 1M% a 2.103 lei șl 
177 variante 25% a 526 lei ; cat.
3 (0 rezultate) : 70 variante 1M% 
a 514 lei și 1.336 variante 25% a 
139 lei.

ASTAZl — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE ! e De la agen
țiile Loto-Pronosport se mai pot 
procura ...........................
numerele alese de dv. 
tragerea excepțională Loto 
duminică 2fl noiembrie 193S, 
va avea loc începînd de la 
16 în sala clubului sportiv 
greșul din București, str. 
Stăioovici nr. 42 ; numerele 
tigătoaire vor fi transmise la te
leviziune și radio în cursul serii 
• Se reamintește, de asemenea, 
că astăzi este ultima zi pentru 
depunerea buletinelor de parti
cipare la atractivul concurs Pro
nosport de mîine, care cuprinde 
meciuri din campionatele Italiei 
(diviziile A și B) si României 
(divizia B).

numai astăzi bilete cu 
pentru 

de 
care 
ora 

Pno- 
dr. 

cîș-

comunelor Ivești si Liești la 
finalele competiției dotată cu 
„Cupa Păcii". In program — 
concursuri de cros, trîntă. tenis 
de masă. șah. handbal, ciclism 
și fotbal; o excelentă propa
gandă pentru practicarea exer
cițiului fizic, a sportului de ma
să Felicitări organizatorilor, a- 
orecieri deosebite Pentru mun
ca profesorilor de specialitate 
(Maricica Boscu — Barcea. L 
Stan — Grivita. I. Gruia — 

_ Ivești). Firește aplauze și pen
tru cîstigătorL printre ei ti
neri cu reale aptitudini oentru 
sportul de performantă Un 
singur regret: absenta specia
liștilor din cluburi, care aveau 
si ei ce vedea si care — să o 
mai spunem? — puteau să dea 
o prețioasă mină de aiutor!

In ultimele zile au continuat, 
sub semnul aceluiași interes 
general. întrecerile din cadrul 
„Daciadei albe". In programul 
acestora făcîndu-si loc. cu un 
start promițător, si sporturile 
de iarnă. Sîmbătă si dumini
că. ne patinoarul artificial din 
Galați, activitate non-stop a 
elevilor — peste 1000 de pati
natori. iar în Pădurea Gîrboa- 
ve — o primă ..manșă" a iu
bitorilor de sănius — peste 150 
de pionieri. Tot în cadrul „Da- 
cidei". la noul complex al a- 
sociatiei ..Voința" — pasionan
te întreceri sportive ale coo
peratorilor. la sah. tenis de 
masă si popice, la startul că
rora. de data aceasta, s-au ali
niat peste 150 de tineri si ti
nere. Dar se poate si credem 
că se va face mai mult! Sezo
nul abia a început I

Adesea. la sfîrșit de săptă- 
mînă. organele sportive si 
factorii cu atribuții din 

municipiul Miercurea Ciuc a- 
sigură numeroșilor iubitori ai 
sportului posibilități largi 
variate de practicare a discipli
nelor preferate. Așa se întâm
plă în timpul verii, așa se 
întîmplă si acum. în acest în-

si

ceout de iarnă, cînd organiza
rea concursurilor de schi si să
nius este astentată cu multă 
nerăbdare. Dună startul ediției 
de iarnă a „Daciadei". pentru 
care, asa cum ne snunea pre
ședintele Consiliului municipal 
oentru educație fizică si sport. 
Mihai Moldovan, terenurile si 
sălile de sport au fost minu
țios pregătite din timp, au ur
mat alte bogate programe po
lisportive (șah. tenis de masă, 
popice, volei, alergări, mini- 
fotbal. hochei pe gheată, pati
nai si concursuri de orientare). 
Totuși, observăm că nu există 
o continuitate în organizarea 
competițiilor de masă. De pil
dă. chiar la sfîrsitul săptămînii 
trecute. Pe bazele sportive pe 
care le-am vizitat. într-un nou 
Itinerar al „Daciadei" de iarnă, 
am întilnit putini participant!, 
la puține concursuri programa
te. acestea rezumîndu-se la 
mini-fotbal si la acțiuni turis
tice. O explicație ne-a fost 
dată de prof. Gheorghe Pogo- 
ny, pe care l-am întîlnit la 
sala de sport a scolii generale 
nr. 11: „Na toti elevii sint cu
prinși în întrecerile etanei de 
iarnă a „Daciadei".

Aceasta si oentru că nu toti 
orofesorii de specialitate se 
preocupă de organizarea acțiu
nilor Ia nivelul cerințelor". 
Iată, prin urmare, că. oe lin
gă o serie de reușite, se con
stată că activitatea desfășura
tă de unele asociații sportive 
din întreprinderi si scoli se si
tuează sub nivelul posibilități
lor existente, că nu se face o 
susținută propagandă pentru 
sport, printr-o mai strinsă co
laborare. în acest sens, a tutu
ror celor care au atribuții la 
nivelul unităților de bază.

Toate bazele sportive din 
Reșița, atît cele în aer 
liber, cît si cele acoperite, 

au găzduit întreceri la mai 
multe ramuri de sport. în care 
au fost angrenați peste 5000

de tineri. Astfel, la concursul 
de cros, organizat în cartierul 
Lunca Bîrzavei. la stadionul de 
atletism, au luat startul peste 
800 de elevi, dintre care s-au 
remarcat Elena Meda (Lie. ind. 
1). Nelea Cirjoi (Lie. ind. 3), 
Luminița Stefan. FI. Bulibașa 
(ambii de la Sc. gen. 9) si 
Daniel Rată (Sc. gen. 1). Tot 
ne stadionul de atletism, ele
vii celor 7 licee reșitene. din 
rîndul cărora s-au remarcat re
prezentanții Liceului industrial 
nr. 1. au participat la un con
curs atletic deosebit de atrac
tiv. Alte dispute interesante 
s-au desfășurat pe terenurile 
de volei, baschet, precum si la 
mesele de șah si oing-pong.

Numeroase competiții de 
masă la cros, handbal, 
volei, sah si tenis de ma

să s-au desfășurat în toate u- 
nitătile școlare si în asociațiile 
sportive ale diverselor unităti 
economice, in frunte cu Dacia. 
Petrochimistul. Textila. Voința 
angrenînd peste 5 000 de iubi
tori ai sportului piteșteni. Cele 
mai reușite întreceri au fost 
organizate la școlile generale 
2. 11. 10 si 3. la Institutul de 
învătămînt superior si la aso
ciațiile sus-amintite. Tot cu o- 
cazia startului in etapa de iar
nă a „Daciadei" s-a organizat 
o competiție omagială de cros 
Si handbal, dedicată sărbătorii 
de la 1 Decembrie. în aceste 
întreceri primele locuri au fost 
ocupate de Rodica Moianu, 
Dana Barbu. A. Ionită si A. 
Voroncscu la cros, de echipele 
Scolii generale 2 Pitești si 
Scolii generale Purcărei. la fe
te. cele ale școlilor generale 11 
si 20. la băieți.

Grupaj realizat de 
Alexandru NOUR 

Telemac SIRIOPOL 
Valeria PAȘCANU 

Doru Dinu GLĂVAN 
Ilie FEȚEANU

Pent.ru


ȘilHMA COMIMA A COMITETU1IN 
panic EttcuTiv al c.c. ai p.c.b„ 
CONSIlIIILUI DE STAT SI GUVERNULUI

REPUBLICII SOCIAIISIE RUMANIA
(Urmare din pag. 1) 

independenta si dezvoltarea li' 
beră a fiecărei națiuni.

Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și Guvernul 
român au reafirmat hotărîrea 
Partidului Comunist Komân, * 
României socialiste, a întregu
lui nostru popor de a face to
tul, împreună cn celelalte 
popoare și state europene, pen
tru a se pune capăt eursei tot 
mai amenințătoare a înarmări
lor, pentru a se renunța la 
amplasarea noilor rachete, pen
tru retragerea si distrugerea 
celor existente, pentru reluarea 
cit mai eurînd posibil a nego
cierilor sovieto-americane în 
problema rachetelor cu rază 
medie de acțiune. pentru a 
se ajunge la un acord cores
punzător în această privință, 
pentru apărarea bunului cel 
mai de preț al tuturor oameni
lor de pe pămint — pacea.

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R , Consiliul de Stat 
și Guvernul Republicii Socia
liste România au adoptat in a- 
cest sens o declarație care se 
dă publicității.

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv, Consiliul de Stat 
și Guvernul R. S. România au

examinat șl aprobat un pro
gram de măsuri pentru asigu
rarea producției de energie e- 
lectrică și reducerea consumu
lui de combustibil și energie. 

Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și Guvernul 
au cerut organelor și organiza
țiilor de partid, tuturor facto
rilor de răspundere să desfă
șoare o largă activitate politică 
și educativă, de explicare a 
sensului și rațiunii acestor mă
suri. a importantei lor deose
bite pentru bunul mers și dez- 
volta-ea economiei țării, în in
iei esul fiecărui cetățean, al 
progresului și propășirii pa
triei.

Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și Guvernul 
adresează tuturor cetățenilor 
tării chemarea de a reduce 
consumul și gospodări cit mai 
rațional energia electrică și 
termică și gazele naturale, pen
tru eliminarea oricărei forme 
de risipă a acestei avuții na
ționale, de a participa cu cel 
mai înalt spirit de răspundere 
la această acțiune de interes 
general, pe deplin convinși că 
astfel iși aduc contribuția la 
desfășurarea în bune condiți- 
uni a întregii activități econo
mi co-sociale.

ȘEDINJA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. 1) prin ’ societăți mixte, la lărgi
rea și diversificarea schimbu

PRIMA SAPTAMINA A SEMIFINALELOR CANDIDAȚILOR
Vedetele șahului se întrec în... surprize

După amînări succesive, care 
au prelungit așteptarea tutu
ror iubitorilor de șah, cele 
două semifinale ale turneului 
candidaților la tiWul mondial 
de șah, V. Korcinoi — G. 
Kasparov și V. Smîslov — Z. 
Ribli, au început la Londra, 
în sala de festivități a hotelu
lui Great Eastern, în mijlocul 
unui ipteres deosebit. Una din 
ultimele probleme de rezolvat 
pentru organizatori a fost a- 
ceea a desfășurării celor două 
meciuri, în paralel, pe aceeași 
scenă. Inițial, marele maestru 
Kasparov a obiectat la aceas
tă modalitate de joc, dar pînă 
la urmă s-a căzut de acord și 
asupra acestui punct, oferin- 
du-se astfel spectatorilor lon
donezi un adevărat regal șa- 
hist !

în ciuda diferențelor de 
vîrstă existente între compe
titori (Kasparov 20 ani, Kor
cinoi 52, Ribli 32, Smîslov 
62...), lupta se dovedește foar
te echilibrată și a oferit de 
la început cîteva surprize. 
Astfel, jucînd excelent prima 
partidă, vicecampionul mon
dial Viktor Korcinoi a debu
tat cu o victorie extrem de 
prețioasă, în ciuda faptului câ 
tînărul său adversar juca cu 
albul în varianta sa prefera
tă Se pare că inovația teore
tică din deschidere, a lui 
Korcinoi, reabilitează întreaga 
variantă la negru. Iată aceas
tă partidă, în notație :

INDIANA DAMEI G. Kaspa
rov — V. Korcinoi 1.(14 CfG 
2.c4 e6 3.CI3 bG 4.Cc3 Nb7 
5.a3 d5 G.c:d C:d5 7.e3 g6 ! 
(de obicei se joacă 7...C:c3 
sau 7...CO) S.NbS t cG 9.Nd3 
Ng7 10.e4 C:c3 ll.b:c c5 12. 
Ng5 DdG! 13.e5 Dd7 14d:c0—0 
15.c:b a:b 16. 0—0 Dc7 lî.NbS 
N:e5 1 (negrul și-a recîștigat 
pionul, cu un ușor avantaj 
pozițional) lS.NhG Ng7 19. 
N:g7 R:g7 20. Dd4+ Rg8 21. 
Cg5 h6 22.Cel N:e4 23.D:e4 
Ca6 24. De3 ”Dc5! 25.D:c5
C:c5 26. Tfbl Tfd8 (după 
schimbul damelor, negrul nu 
mai are nici o problemă tacti
că de rezolvat, iar finalul îi 
este ușor avantajos) 27.Nfl 
Td6 28.TM RfS 29. al Ta5 ! 30. 
g3 Re7 31.Rg2 f5 32.Nb5 Td2 
33. Tdl T:d4 3i.c:d C:a4! (o 
poantă tactică simplă, dar de 
efect, care ciștigă forțat un 
pion) 35.T:al T:b5 36.Ta7 RdS 
37.Th7 h5 38.Tg7 Td5 39.T:g6 
b5! (albul și-a recîștigat pio
nul, dar finalul său este fără 
speranță, Korcinoi dovedind, 
în continuare, o tehnică impe
cabilă) 4O.Rf3 bl U.Re3 b3 
12.Rd2 T:dl+ 13.Rc3 b2 11. 
R:b2 Td2t- 15Rc3 T:f2 46.h4. 
f4! 47.Tg5 Tf3+ IS.Rdl
T:g3 19.T:h5 Te3! 5O.Th6 Re7 
51.h5 e54- 52.Rd5 f3 și albul 
a cedat.

Partida a doua a avut, de 
asemenea, o desfășurare foar
te interesantă, Korcinoi efec- 
tuînd o mutare nouă în „apă-

rarea Tarrasch“ (12.a3!?). care 
a avut un efect psihologic 
neașteptat, Kasparov trebuind 
să consume foarte mult timp 
de gîndire. în continuare, însă, 
tînărul mare maestru sovie
tic a jucat energic, egalînd 
complet jocul și — după pă
rerea unor specialiști — obțis 
aînd chiar un ușor avantaj. 
Acceptarea remizei, propusă, 
la mutarea 31, de Korcinoi, se 
justifică doar de criza acută 
de timp în care se afla 
Kasparov. Meciul se anunță, 
în continuare, pasionant, fiind 
de așteptat o revenire a lui 
Garri Kasparov, marele favo
rit, condus acum cu 0,5—1,5.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
La Lausanne a avut loc reu

niunea biroului executiv al A- 
sociatiei Federațiilor Interna
ționale Olimpice de Vară, pre
zidată de Primo Nebiolo, pre
ședintele asociației și președinte 
al Federației Internationale de 
Atletism Amator. Primo Nebiolo 
a prezentat o informare asu
pra discuțiilor pe care le-a a- 
vut cu Juan Antonio Sama
ranch, președintele C.I.O.. si 
Peter Ueberoth, președintele

Comitetul Politic Executiv a 
relevat marea însemnătate a 
Declarației comune, semnată de 
cei doi președinți, care rea
firmă voința României și Mau- 
ritaniei de a întări conlucra
rea pe plan bilateral și pe 
arena mondială, in interesul ță
rilor și popoarelor noastre, al 
intensificării cooperării din
tre statele in curs de dezvol
tare. al cauzei păcii. intele- 
gerii și colaborării intre toate 
națiunile lumii.

In același timp, a fost evi
dențiată importanta înțelege
rilor convenite de eei doi pre
ședinți cu privire la extinderea 
cooperării in domenii econo
mice prioritare și în forme re
ciproc avantajoase, inclusiv

rilor comerciale. S-a reliefat, 
de asemenea, acordul ambelor
părți de a promova legătu
rile dintre cele două țări pe 
țări mul educației, științei, cul
turii și in alte sfere de acti
vitate.

Aprobind intru totul înțele
gerile și documentele conveni
te cu prilejul dialogului ro
mâno-mauritanian la nivel înalt,. 
Comitetul Politie Executiv a 
stabilit măsuri pentru trans
punerea lor in viață. pentru 
dezvoltarea tot mai susținută 
a relațiilor de prietenie si co
laborare dintre România și 
Mauritania.

Comitetul Politie Executiv a 
soluționat, de asemenea. pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stai.

SLALOMUL URIAȘ 
DE LA BORMIO

BOKXIO. Proba de slalom 
-r-aș. desfășurată pe o pirbe a- 
coperitâ cu zăpadă artificială. a 
Prilejuit. joi. succesul categoric 
al schiorilor elvețieni clasați pe 
primele trei locuri (Ingemar 
Ster.mark și Phil Mahre au lip
sit de la start! in competiția din 
cadrul . World Series- : 1. Max 
Joel 2:WJ3 3.
Joel Gaspox 2:1»jn
X Firmin Zurbriggen 230.50 
(1 «,40+1^7.12). 4. Guido Htoter- 
seer (Austria) 2:iU5. 5. Hubert 
Smolz (Austria) 2:11.47. «. Roberto 
Erlacher Utalia) 2:11.55. 7. Grega 
Benedik (Iugoslavia) 2:11.4». 4.
Alex Giorgi (Italia) 2:U.7«. 0. Ri
chard Pramceton (Italia) 2:11.77. 
1». G’3nther Mader (Austria) 
2:11,77.

PE TEME OLIMPICE
comisiei de organizare a Jocu
rilor Olimpice de la Los An
geles. La conferința de presă 
care a urmat. Primo Nebiolo 
a declarat : „In afara compe
tenței asociației noastre. am 
discutat eu delegația america
nă unele probleme tehnice, re
feritoare, în speeial. la oficia
lii si arbitrii de la Los An
geles, organizarea congreselor 
federațiilor internaționale in 
perioada Jocurilor, funcționa
rea laboratoarelor de control 
anti-doping si faeilitătile pen
tru presă in California”. Primo 
Nebiolo s-a arătat optimist :n 
privința succesului J.O. de 
vară 1984. succes care „nu va 
fi doar al comitetului de orga
nizare. ei si al tuturor fede
rațiilor internaționale”.

meci, unde „veteranul” Vasili 
Smîslov și mult mai tînărul 
său adversar, Zoltan Ribli, au 
schimbat lovituri tactice dure, 
ciștigînd fiecare partida juca
tă cu albele. în poziția din 
diagramă, survenită în finalul 
primei partide, Ribli (cu ne
grul), aflat în criză de timp, 
a încercat o ultimă șansă do 
salvare : 58...gl 59.Ce5! (greșit 
era 59.T:h5? g3-r 6O.Rh3 Tel!) 
59...g:f 6O.T:h5 T:g2+ 61.Rh3
Tg3+ 62.Rh4 12 63.T:f4 Tgl 64. 
Thfă Thl+ 65.Rg3 și negrul a 
cedat, neavînd apărare contra 
amenințărilor Tf3+ sau Cf7+.

Revanșă spectaculoasă pen
tru Zoltan Ribli, în partida a 
2-a! El a adus o importantă 
inovație teoretică în Indiana 
damei (jucată deci in 3 din 
cele 4 partide...), obținînd o 
puternică inițiativă. Modul în 
care a jucat marele maestru 
ungur în complicații cu jocul 
de mijloc merită toate elogi
ile, Ribli obținînd o victorie 
pe deplin meritată. Scorul me
ciului es’e așadar egal: 1—1.

Florin GHEORGHIU
mare maestru internațional

TROFEUL UNGARIA" LA HANDBAL MASCULIN
• In reuniunea de vineri. România • 

joacă astăzi cu Polonia
KAPOSVAR, 25 (prin telefon). 

Pentru reuniunile de vineri și 
sîmbătă. întrecerile „Trofeului 
Ungaria" la handbal masculin 
s-au mutat în Sala sporturilor 
din Kaposvar. urmînd ca runda 
finală, de duminică, să se dis
pute la Pecs. în ziua a 3-a. vi
neri. după ce Polonia a între
cut Bulgaria cu 25—17 (12—6). 
reprezentativa tării noastre a 
întîlnit formația tării gazdă. La 
capătul unui meci pasionant, în 
care handbalistii români au do-

Ungaria 22-22 ■» Eckipa Mutră 
și Kiine ca Bulgaria 

minat începutul si finalul, sco
rul a fost egal : România — 
Ungaria 22—22 (9—11). După ce 
ai noștri au avut o evoluție 
bună în primele minute, condu- 
cînd cu 3—1 si 5—4. In conti
nuare apărarea n-a mai mani
festat aceeași hotărlre si iniția
tiva a trecut de partea gazde
lor. Chiar si o bună parte din 
repriza a doua echipa noastră 
n-a dat satisfacție fiind condu
să cu 17—13 și 22—19. Cînd ni
meni nu se mai aștepta, hand-

balistii români au forțat, reu
șind prin contraatacuri finali
zate de Covaciu și Durau, să 
termine la egalitate. Pen
tru România au înscris : 
Durăa 5 (4 din 7 m).
Dumitru 5. Covaan 4. Berbece 
2 (1 din 7 m). Voinea 2. Roșea 
1. Oprea 1 si Bedivan L De 
la gazde, cele mai multe go
luri — 7 — au fost înscrise de 
P. Kovacs.

în ultimele două meciuri ale 
reuniunii de foi R. D Germa
ni — Polonia 25—ÎB (13—7) și 
Ungaria __ Bulgaria 28—18
TIS—11). Echipa noastră joacă 
sîmbătă cu Polonia si duminică 
cu Bulgaria.
• în al doilea meci la Tar- 

noT, Polonia — România (e- 
chipe de juniori) 26—24 (13—16).

• La Riad, In ultimul meci 
din grupa a l-a a zonei Asia — 
Oceania a preliminariilor J.O., 
Arabia Saudi ta a Întrecut In
donesia cu 3—0 și s-a calificat 
pentru etapa următoare, alături 
de Kuwait, Bahrein, Nona Zee- 
Land» șl tocă o formație din gru
pa a 4-a (Qatar, Irak sau Japo- nLa),
• In C.E. de juniori (cădeți — 

sub 1C ani) : Franța — Belgia
• (1—•>. In clasamentul grupei 

a 4-a. Franța este virtual ciști- 
gătoane avlnd • puncte (5 j), ta 
timo ce Spania are doar 4 d 
(5 j).
• In ..Cupa Europei Centrale”, 

la Budapesta : Vasas — Pristina 
(Iugoslavia) 1—1 (O—0).
• In turul al treilea al „Cupei 

Spaniei- s-au înregistrat cîteva 
surprize de proporții. Cinci echi

pe d.n prima divizie nrlntra 
care Zaragoza și Betis Sevilla, au 
fost eliminate. Alături de aces
tea se află Murchia, Majorca și 
Salamanca, Ieșite din competiție 
cu cîteva zile ta urmă, tot în 
turul al 3-lea. De notat că ta 
primul tur părăsiseră cupa Es- 
panol, Cadiz și F.C. Sevilla...
• In etapa a 29-a a campio

natului Argentinei : Oesțe — 
Sarsfield 2—0, Independiente — 
Old Boys 1—1, Estudiantes — San 
Lorenzo 2—1. Platense — Racing 
9—1, Boca — Talleres 5—2, 
Union — Temperley 3—0, Hura- 
can — Nueva Chicago 1—3, Insti
tute — Argentines 3—1, Cordo
ba — River Plate 2—3. Pe primele 
locuri : Oeste 39 p, Independiente 
și San Lorenzo cite 25 p. Pe ul
timele : 17. Rosario 24 p, 18.
Nueva Chicago 22 p. 19. Cordoba 
19 p.

TELEX • TELEX > TELEX > TELEX > TELEX • TELEX

TURNEUL INTERNATIONAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

de acțiunile ofensive să preci
zăm că de cel puțin 8—10 ori 
handbalistele noastre fruntașe 
s-au aflat în situații clare de 
a înscrie, dac pe rînd Marian, 
Cozma. Oprea. Avădanei sau 
Moszi s-au găsit fată-n fată 
cu Dortarul advers si n-au pu
tut înscrie trăsînd imprecis. 
De aceea nu ni se oare deloc 
surprinzător că prima selec
ționată a condus în min. 5 cu 
2—1 și apoi abiajn min. 40 cu 
15—14 ! Finalul a aparținui

însă acestei echipe care în 
min. 55 a condus cu 23—22 
după care a înscris 3 goluri 
consecutive. dominînd ulti
mele minute.

Au marcat : Oacă 7. Stcfano- 
vici 4. Marian 4. Verigeanu 4, 
Lunca 3. Oprea 2. Moszi si A- 
vădanei — România A. Călin 7, 
Barzu 3. Voinea 3. Torok 2, 
Demeter 2. Oncu 2. Neică 2, 
Haidău 2. Kibedi si Matarangă 
— România B. Au condus I. 
Sava si G. Olariu — România.

POLONIA - UNGARIA 27— 
25 (12—12). Un meci frumos în

care la început a condus Un
garia (min. 19: 9—4). după
care au dominat handbalistele 
poloneze, superioare mai ales 
în final. Au înscris : Barbara 
Kaminska 9. Bozena Kaminska 
4. Zurowska 4, Ciaslikowsk» 4, 
Karkut 3. Mierzezewska 2. Das- 
zel — Polonia. Gyărgy 7. Sn- 
lyok 7. Gombaî 4. Nyari 2, 
Elekes 2. Szajbok. Nagy. An- 
gyal — Ungaria. Au condus T. 
Curelea și C. Cristea — Româ
nia.

Programul de azi : România 
B — Ungaria ; România A — 
Polonia si de mîîne : România 
B — Polonia ; România A — 
Ungaria.

AUTOMOBILISM • Raliul Ma
rii Britanii s-a încheiat la Bath 
cu victoria suedezului Stig Blom
qvist, lider al competiției din 
prima ptaă ta ultima zi. Blom
qvist mai ciștigase raliul Marii 
Britanii cu 12 ani ta urmă. Cla
sament final : 1. Stig Blomqvist 
(Suedia — „Audi Quattro”) 
8h50a8, 2. Hannu Mlkkola (Fin
landa — ..Audi Quattro”) la 9:53, 
3. Jimmy McRae (Anglia — 
..Opel Manta”) la 21:51. 4. Lasse 
Lămpi (Finlanda — ..Audi Qua
ttro”) la 26:29. Hannu Mlkkola 
este noul campion mondial al pi- 
loților de raliu (titlu deținut a- 
nul trecut de vest-germanul Wal
ter Rohrl).

BASCHET a Aflată în turneu 
ta S.U.A., echipa masculină a 
Iugoslaviei a Învins cu 89—74 
(42—35) selecționata statului In
diana. ■ Campionatul Asiei : 
R.P. Chineză — Kuwait 84—48, Ja
ponia — Coreea de Sud 93—88.

BOX • Marvis Frazier, fiul 
fostului campion mondial la ca
tegoria grea Joe Frazier. va 
boxa az! la Las Vegas cu Larry 
Holmes, deținătorul titlului mon
dial al greilor (versiunea WBC). 
Dacă Holmes va pierde, va fi 
deposedat de titlu, dar acesta nu 
va intra nici în posesia lui Fra

zier, nerecunoscut de WBC ca 
șalanger, întrucît nu figurează pa 
lista primilor 10 pugiliști ai ca
tegoriei (locul 15).

handbal • Rezultate din 
„Cupa Polară”, turneu masculin 
în Norvegia : Franța — Norvegia
22— 18 (10—9), U.R.S.S. — Olanda
36—17 (22—10). Franța — Olan
da 21—21 (10—11). U.R.S.S. —
Norvegia 27—18 (16—10).

RUGBY • In ultimul meci al 
turneului ta Franța, echipa Aus
traliei a întîlnit, la Toulon, se
lecționata Barbarians (francezi),’ 
ta fața căreia a eistigat cu
23— 21 (13—10) la capătul unui 
joo foarte bun. Ambele echipe 
au realizat cîte 4 încercări.

TENIS • In turneul feminin 
de la Sidney (sferturi de fina
lă) : Elizabeth Sayer — Gigi Fer
nandez 6—0, 5—7, 6—1, Kathy
Jordan — Sophie Amlach 6—L' 
7—5, Jo Durie — Romlyn Fai- 
bank 7—5, 6—3, Helena Sukova — 
Eva Pfaff 6—0. 6—3.

VOLEI • Campionatul mas
culin al Asiei, în Japonia : In
dia — Australia 3—1, Japonia —• 
Indonezia 3—0. R.P. Chineză — 
N. Zeelandă 3—0 Coreea de Sud— 
Hong Kong 3—0, Kuwait — 
Nepal 3-0.
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