
UN MARE SUCCES AL SPORTULUI ROMANESC:

ECHIPA NAȚIONALĂ DE FOTBAL S-A CALIFICAT, IN MOD STRĂLUCIT, 
PENTRU TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI EUROPEAN DIN FRANȚA!

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ I

O SINGURA INIMA!
Senzațională, dramatică și epuizantă luptă am trăit aici, 

pe stadionul Slovan din Bratislava !
Jucătorii români au luptat ca leii pentru culorile patriei 

noastre dragi 1
S-au angajat total, pină la ultima picătură de energie, și 

s-au dăruit pină Ia epuizare pentru obținerea calificării mult 
visate Ia turneul final al Campionatului European, care va a- 
vea loc, vara viitoare, in Franța.

A fost fantastic, ati văzut și dumneavoastră pe micile 
ecrane sau ati ascultat la radio, stimați iubiiori ai fotba
lului nostru !

Minunății fotbaliști români au fost O SINGURĂ INIMĂ, 
puternică, de neinfrint! Și cu inima scriem aceste rînduri 
in cinstea lor, in cinstea unor sportivi exemplari care au 
onorat sportul nostru și, mai presus de toate, patria 
noastră.

Minunată seară a fotbalului românesc !
Bravo, dragii noștri fotbaliști, ați adus României 

lupta voastră eroică — un dar minunat, pentru care vă îm
brățișăm din toată inima.

Bratislava, 30 noiembrie
Marius POPESCU
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Miercuri dimineață a avut 
loc în Capitală Plenara Con
siliului National pentru Educa
ție Fizică si Sport.

La lucrări a participat tova
rășul Ion Coman. 
Comitetului 
secretar al

Au fost 
C.N.E.F.S.. 
instituțiilor 
centrale cu 
niul sportului. președinți 
membri ai federațiilor, ai clu- 

iudetene 
si sport, 
fruntași.

membru al 
Politic Executiv. 

C.C. al P.C.R.
Drezenti membri ai 

reprezentanți ai 
si organizațiilor 

atribuții în dome- 
Și

burilor si consiliilor 
pentru educație fizică 
tehnicieni si sportivi 
ziariști.

La primul punct al 
de zi. tovarășul Marin Drag- 
nea. președintele C.N.E.F.S., a 
prezentat Raportul privind sta
diul de pregătire a loturilor o- 
limpice și principalele direcții 
si măsuri în vederea îndepli
nirii obiectivelor stabilite pen
tru Jocurile 
in care s-a 
răspunzînd 
diții create 
tara noastră, mișcării sportive, 
traducînd în viată 
indicații cuprinse în 

. tovarășului Nicolae 
sportivii români au 
anul preolimnic 
marc.

ordinei

Olimpice din 1984. 
subliniat faptul că. 
minunatelor con- 

tineretului din

prețioasele 
cuvântările 
Ceaușescu. 
obtinut in 

rezultate re- 
■abile in arena internatio- 

-a’.ă Astfel la campionatele 
— t-.diaie din 1983 au fost cu-

NEGRILA IORGULESCU

cerite 31 de medalii, dintre care 
4 de aur. iar la campionatele 
europene 31 de medalii (5 de 
aur). De asemenea, la Jocu
rile Mondiale Universitare, stu
denții sportivi români au cu
cerit 27 de medalii, dintre care 
6 de aur. Alte 194 de medalii 
(77 de aur), obținute la cam
pionatele balcanice, precum si 
Super-cupa campionilor mon
diali si olimpici la handbal 
masculin completează un bi
lanț rodnic al anului sportiv 
1983.

Aceste rezultate — la care 
si-au adus contribuția gimnas
tica feminină, caiacul-canoea. 
canotaiul feminin, halterele, 
iudoul. atletismul rugbyul. 
tirul — situează țara noastră 
oe locul 6 în clasamentul aces
tui an alcătuit pe criteriul me
daliilor si punctelor obținute 
la ramurile de sport olimpice.

Pe marginea 
luat cuvîntul 
noilă Milicin. 
pal al lotului 
Anisoara 
cecampioană 
tism. 
nor 
pic __  .
Septimiu Todea, 
C.N.E.F.S. 
președintele

Raportului au 
tovarășii : Ma- 
antrenor princi- 

... de caiac-canoe. 
Cușmir-Stanciu. vi- 

_____  mondială la atle- 
Adrian Goreac. sntre- 

orincipal al lotului olim- 
feminin de gimnastică, 

secretar al 
Dumitru Furnică. 

C.J.E.F.S. Bra-

(Continuare In pag 2-3)

CU FOSTA CAMPIOANĂ A EUROPEI,
REPREZENTATIVA

BKATISLAVA, 30 (prin te
lefon). România în turneul fi
nal al campionatului european 
din Franța ! Performantă de 
răsunet mondial I Să ne bucu
răm. să dăm frîu liber imen
sei bucurii pe care am trăit-o 

aici. împreună cu milioa- 
de iubitori ai fotbalului 
au urmărit fantastica par
ia televizor. O calificare 

a voinței, a excelentei pregătiri 
Ia toate capitolele a echipei 
noastre naționale, un sincer 
bravo pentru tricolori si pen
tru remarcabilul cuplu de an
trenori care i-a pregătit. Mircea 
Lucescu — Mircea Radulescu. 
Egalul acesta de la Bratislava, 
echivalent cu o splendidă vic
torie. duce fotbalul românesc 
«n marea arenă internațională. 
In urma noastră răminînd. iată, 
în această grupă preliminară, 
cea mai grea grupă dinaintea 
turneului final. Italia, campi
oană mondială e.i-titre. Suedia, 
finalista din 1958 a campiona
tului mondial, si Cehoslovacia, 
ultimul nostru obstacol, altfel 
spus, o dublă finalistă a cam
pionatului mondial si 
oana europeană din 
amintit palmaresul 
lor noștri, puternici, 
de răsunet, tocmai 
defini cum se cuvine minunata 
performantă a fotbaliștilor ro
mâni. obținută duDă o cursă de

campi- 
1976. Am 
adversari
al firmă 
pentru a

Participanții la Plenară au adoptat, intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, o telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, in 
care se spune intre altele :

Analizind cu maximă exigență și responsabilitate, în 
mod critic și autocritic, activitatea desfășurată de Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și Sport, de asociațiile si clu
burile sportive, de toate organizațiile cu atribuții in acest 
domeniu și stabilind măsuri concrete menite să conducă la 
lichidarea neajunsurilor manifestate, dorim să vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru promovarea pe o scară tot 
mai largă a educației fizice și sportului de masă si de per
formanță, pentru afirmarea sportului românesc pe arena 
internațională.

Rezultatele obținute în acest an, printre care cu mindrie 
raportăm cele 283 medalii cucerite Ia campionatele mon
diale și europene. Jocurile Mondiale Universitare, campio
natele balcanice, constituie o premisă pentru intensificarea 
muncii și a pregătirii în vederea Jocurilor Olimpice — com
petiția noastră supremă — care vor avea loc in anul viitor.

Dorim, în aceste momente — se spune In continuare in 
telegramă — să ne reafirmăm adeziunea noastră fierbinte 
fată de politica internă și externă a partidului nostru, fată 
de Inițiativele Dumneavoastră valoroase privind promovarea 
păcii și înțelegerii in întreaga lume.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se subliniază în încheierea telegramei — că 

vom acționa cu toată energia, că vom dezvolta neabătut 
spiritul de răspundere si vom întări necontenit climatul 
de muncă, ordine, disciplină, etică și corectitudine în în
treaga mișcare sportivă, pentru obținerea de noi și impor
tante succese ale sportului românesc, pe care le vom dărui 
gloriosului nostru partid, poporului pe care îl reprezentăm, 
pentru ridicarea și pe această cale pe noi culmi a presti
giului de care se bucură scumpa noastră patrie în lumea 
întreagă.

CEHOSLOVACIEI
Stadion Slovan; teren greu; timp 

rece; spectatori — peste 60 000. Șuturi: 
14-3 (pe poartă: 5—2). Cornsre; 12-1. 
Au marcat: GEOLGAU (min. 62) >1 
LUHOVY (min. 85).

CEHOSLOVACIA: Hruska - Jakjbac. 
FIALA, Prokes, Rada — Chaloupka, 
ZELENSKI, Janecka - VIZEK, Danek 
(min. 72 LUHOVY). Stambacher (min. 
72 Jurkemik).

ROMÂNIA: LUNG - NEGRILA. ȘTB- 
FÂNESCU. IORGULESCU. UNGUREA
NU - REDNIC, BOLUNI, KLEIN - 
GEOLGAU, CAMATARU GABOR (min. 
79 Augustin: min. 89 Ai. Nicolae).

A arbitrat excelent K. Palatal (Un
garia).

Cartonațe Galbene’ IORGULESCU, 
ZELENSKI, LUNG, GABOR, RADA.

regularitate care a airas apre
cieri si aplauze din 
tile continentului.

Meciul a fost de 
gaiament. fizic si 
duel demn de o mate finală, 
un ioc care s-a ridicat prin 
consumul de efort la cote su
perioare. mai ajes că terenul 
foarte greu părea să fie un

toaie uâr-
mare an- 

osiliic. un

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare tn nao 2-3)
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1.ROMANIA
2.Suedia
3.Cehoslovacia 
4.Italia 
5.Cipru
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AU CONDUS
DE VEDERE

JOCUL"
Primele comentarii c!e agențiilor 
internaționale de presă pe 
marginea partidei de la Brati
slava 
cări

și a spectaculoasei califi- 
reușite de reprezentativa 

țării noastre
puține minute după ter- 

meciului de fotbal 
dis-

La 
minarea ___
Cehoslovacia — România, 
outat la Bratislava, agențiile in
ternaționale de presă au 
transmis primele comentarii, 
subliniind performanța fotbaliș
tilor români, c— — 
una dintre 
grupe ale preliminariilor 
pjonatului european de 
obținînd o spectaculoasă 
oare la turneul final de 
viitor din Franța (12—27

„Deși pronosticurile

.. care au cîștigat 
cele mai puternice 

cam- 
fotbal, 
califi- 

anul 
Iunie).

___ ____ multor 
specialiști înclinau în favoarea 
echipei Cehoslovaciei, care pe 
teren propriu se anunța reduta
bilă, mai ales după victoria 
clară (2—0) obținută in fața 
Italiei. jucătorii români —' 
relatează corespondentul sportiv 
al agenției Associated Press —•

(Continuare In pag. 2-3)



65 de ani de la făurirea statalii național unitar român TRACTORUL BRAȘOV (sabie) Șl C.S. SATU MARE (floretă)
CAMPIOAAE PE ECHIPE EA JUNIORI

ÎNTREGIREA TĂRII-MOMENT CRUCIAL
ÎN DEZVOLTAREA ROMÂNIEI MODERNE

„încununare a aspirațiilor de veacuri ale poporului nostru pentru 
eliberare națională, rezultat al luptei duse de cele mai înaintate forțe 
social-politice ale vremii — in cadrul cărora rolul hotărrtor l-au avut 
masele populare —, unirea din 1918 a reprezentat o adevărată piatră 
de hotar în dezvoltarea României moderne*.

NICOLAE CEAUȘESCU

I Decembrie 1918. 
această memorabilă zi, 
nu a fost mai profund 
poate nu a trăit clipe mai emoționante, 
pline de bucurie, mai minunate. Un 
«tăruind de secole în inimile celor de 
neam se împlinea, un vis spre care au 
xuit bunii si străbunii noștri și care a_
flăcărat in atltea rînduri conștiințele : unirea 
tuturor celor „de o ființă și de o mamă", 
despărți ti vreme îndelungată de vitregiile 
istoriei. Unirea lor sub stindardul românesc. 
O aspirație seculară care a marcat puternic 
Istoria poporului nostru prin impresionante 
fapte de luptă si sacrificii — și care se îm
plinise pentru puțin timp sub scurta dar epo
peica domnie a lui Mihai Viteazul. în entu
ziasmul fără margini dincoace și dincolo de 
Carpați. în toate cele trei provincii românești 
— o aspirație împiedicată să devină realitate 
de forțe exterioare, interesate să domine și 
•fi asuprească țările române dezmembrate, dar 
o aspirație care a dăinuit tot mai vie prin 
ani. manifestîndu-se cu putere In momentele 
esențiale ale istoriei, cu deosebire în frămîn- 
tările revoluționare de la 1848. la înfăptuirea 
Unirii Țării Românești și Moldovei tn 1859. 
ta războiul pentru Independență, la 1877—78.

Voința fermă de întregire a tării a reizbuc- 
nit cu si mai multă putere in cursul celui 
dintîi război 
glasul unanim 
să ne

Nicicind poate, ca tn 
suflarea românească 

răscolită, nicicind 
mai 
vis 
un 

nâ- 
In-

zinoui

mondial, spre sfîrșitul căruia 
al transilvănenilor : „Noi vrem 

unim cu Țara!" a răsunat răscolitor 
dincolo de Carpați. Și astăzi, cînd sărbătorim 
65 de ani de la făurirea statului național uni
tar român, ne emoționează si ne umple su
fletele de mîndrie patriotică evocarea acelor 
tulburătoare manifestații care au precedat 
marea unire, cînd zeci de mii de oameni — 
țărani, muncitori, intelectuali, români, maghia
ri. germani și de alte naționalități, la fel de 
obidiți sub crfncena exploatare a imperiului 
austro-ungar — au umplut platoul din fața 
cetății de la Alba Iulia venind — cu trenuri, 
cu căruțe sau pe jos — din toate colțurile Ar
dealului și Banatului pentru a fi părtași și 
martori la împlinirea unui vis de veacuri.
Momente memorabile, impresionante au pre
cedat Hotărîrea de Unire a Transilvaniei, Ba
natului, Crlșanei șl Maramureșului cu Țara, 
cînd cei 1 200 de delegați reuniți în Sala Ca-

întrecerea echipelor în cadrul 
actualei ediții a campionatelor 
naționale de juniori I, desfășu
rate in cadrul „Daciadei", a de
butat ieri cu mari surprize, ca
re au dat o notă de inedit pro
bei de sabie. Astfel, „șoimii" 
de la Centrul de tineret Trac
torul Brașov l-au învins pe 
„pionierii” Tractorului, dove
dind că această ultimă echipă 
este într-un... picior fără Szabo. 
Acesta, introdus în locul lui 
Porcza. care suferise două în- 
fringeri, a remontat din handi
cap, dar era prea tîrziu și C.T. 
Tractorul a ciștlgat la tușave- 
raj (59—57 t.d.). Au punctat: 
Găureanu (16 ani) 3 v, Papp și 
Oriță 2, Dinu 1 și, respectiv, 
Sultan 3, Anghel și Szabo 2, 
Oțelea 1. Și cit pe-aci ca echi
pa celor mai mici „tractoriști" 
brașoveni să mal răstoarne un 
„car", cel al dinamoviștilor, 
pierzind însă (legea compensa
ției 7 !), tot la tușaveraj, după 
ce au condus cu 7—3 ! Astfel, 
favorita nr. 1, Tractorul, avea 
neapărată nevoie de victorie In- 
ul'-imul meci, cu Dinamo, pen
tru a intra in posesia titlului 
de campioană. Și a obținut-o 
cu 9—6, chiar dacă Szabo a ce
dat în fața Iui Oros. pentru că 
Oțelea și-a făcut, de această 
dată, pe deplin datoria. Au 
punctat : Oțelea și Szabo cite 
3 v, Sultan 2, Anghel 1 — pen
tru Tractorul și Oros 3, Me- 
dragoniu 2, Stan 1 — pentru 
Dinamo.

Iată rezultatele și clasamentul 
final al probei de sabie : 1. Trac
torul Brașov 8 p, +22 a.c. (9—6 
cu Dlmamo, 9—3 cu C.S.S. 1 șl 
C.S.S. Slobozia, 9—0 cu C.S. Satu 
Mare), 2. Dinamo 8 p, +9 
(9—4 cu C.S.S. 1, 9—« C.S.S. Slo
bozia, 8—8, 67—64 t.d. cu C.T.Tr., 
»—S eu C.S. Satu Mare), 3. C.T. 
Tractorul » p +9 a.c. (8—8. 59—57 
t.d. cu Tractorul, 9—7 C.S.S. 1, 
9—5 C.S.S. Slobozia. 9—6 C.S. 
Satu Mare), 4. C.S.S. 1 Buc. 4 p 
(9—6 C.S.S. Slobozia, 8—8. 66—64 
t.d. C.S. Satu Mare), 5. C.S. Satu 
Mare 2 p (9—4 C.S.S. Slobozia), 
6. C.S.S. Slobozia 0 p.

înaintea ultimului tur din 
disputa echipelor masculine de 
floretă rămăseseră neînvinse 
C.S. Satu Mare și C.T.A. Stea
ua. favoritl fiind floretiștii săt-

ii”

măreni. care dominaseră net 
proba individuală. Echipa bucu- 
resteană a opus o neașteptată 
rezistentă, chiar dacă, practic, 
n-a contat declt pe 3 trăgători. 
Marcu. neantrenat, făcînd fi
gurație. Au punctat în acest 
meci încheiat cu scorul de 8—5 
în favoarea C.S. Satu Mare : 
File 4 v. Eder 3. Costa 1. Bor- 
șodi 0 si respectiv Kessler si 
Ducu 2 Răduțu 1. Marcu 0.

Iată rezultatele șl clasamentul 
final din Întrecerea floretiștilor : 
1. C.S. Satu Mare 10 p (8—5

Steaua, 0—3 C.S.S. Triumf, 9—0 
C.S.S. Oradea, >—6 Flacăra. 9—4 
C.S.S. Energia), 2. C.T.A. Steaua 
2 p (9—0 C.S.S. Triunlf, 0—1 
C.S.S. Oradea, 9—2 Flacăra și 
C.S.Ș. Energia, 2. Flacăra Satu 
Mare 6 p (9—« C.S.S. Triumf, 9—2 

* ‘ 9—0 C.S.S. Ener-
Triumf 4 p (9—4 
9—0 C.S.S. Ener- 
Energia 2 p (9—0 

6. C.S.S. Oradea

Tim
10.0( 
sale 
care 
de B! 
coli®
Cur,-® 
trec® 
Iau® 
frur® 
GA® 
că :®

®

Oradea,
4. C.S.S.

Oradea,
5. C.S.S.

. Oradea),

c.s.s. 
gia), ■ 
C.S.S. 
gia), 
C.S.S. 
o p.

din cetate au dezbătut 
gât al mulțimii : ..Noi 
Tarar.

sub 
vrem 

■zoluția de Unire, im- 
neam întreg, avea să 

aerian șeze — aupa cum spun martorii oculari 
— o fantastică explozie de entuziasm : mit 
zeci de mii de oameni se îmbrățișau piînginrl 
de bucurie, prinzîndu-se in uriașe hore ; in 
sfîrșit. puteau să răsune liber. în toată splen
doarea lor. cîntecele sfinte 
„Deșteaptă-te române'". „Pe-al 
șcris unire". Glia strămoșească 
fiare românească se uneau între 
rești. între hotarele României.

Actul istoric de la 1 decembrie 
tituit o puternică piatră de hotar 
voltarea României, care, un sfert 
tîrziu, avea să marcheze un nou 
fcial în evoluția sa. marea unire 
Udată si întregită prin revoluția 
Modală si națională. antifascistă 
rlalistă. prin trecerea țării pe făgașul socia
lismului, care a urmat actului de la 23 Au
gust 1944, pregătit și înfăptuit de întreaga 
noastră națiune, călăuzită de partidul comu
niștilor. Poporul român, puternic unit în cu
get și simțire. în jurul partidului, al secreta
rului său general. tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, ridică astăzi pe noi trepte de 
cultură și civilizație patria socialistă, România 
liberă, independentă, suverană, tot mai pros
peră' între națiunile lumii. Edifică entuziast si 
hotărît, încrezător in viitorul luminos al tării, 
în destinul său comunist, 
superioară, o societate 
egalități, a bunăstării, 
tuturor fiilor ei. care 
pămtntul

Marea 
săvîrșirii 
ecou în 
participant entuziast, alături de Întregul 
popor, la opera de construcție socialistă a 
patriei — care cinstește cu înflăcărare lupta 
și egoismul înaintașilor, prin fapte de muncă 
și prin numeroase competiții sportive omagiale, 
printr-o pregătire superioară, printr-o dăruire 
exemplară, izvorîtă 'dintr-un adînc simtămînt 
patriotic, spre a face ca stindardul țării, tricolo
rul românesc, să fluture tot mai des pe primul 
catarg al marilor competiții Internationale.

con

ale neamului 
nostru steag e 

Întreaga su- 
hotareie fi-

si

1918 a cons- 
pentru dez- 

de veac mal 
moment cru
ți ind conso- 
de eliberare 
si antiimpe-

a.c.

Paul SLAVESCU

De azi. In sala Floreasca, Divizii

PENULTIMUL TURNE
STABILIRII GRUPEL

_ ______ dinaintea 
valorice 1—6 si 7—12 

national de 
se 

pînă 
Floreasca.

special 
aflate De 

disputa 
în grupa 

de pildă.
Universitatea _ . . 

Cluj-Napoca — Farul
o societate nouă, 

a dreptății și deplinei 
fericirii si demnității 

trăiesc și muncesc pe
românesc.
sărbătoare de

unității naționale, 
rîndurile tineretului sportiv al tării 

entuziast.

astăzi. aniversarea de- 
are un puternic

Penultimul turneu 
grupelor 
al campionatului 
baschet masculin 
soară. de az£ 
că. în sala 
prinzînd în 
între echipe 
de cutit în 
promovarea 
lită. Azi. 
partidele 
Viitorul . _. ..
Constanta si Politehnica C.S S. 
Unirea Iași — Dinamo Oradea, 
aceste două întilniri fiind 
primele din cadrul programu
lui care începe la ora 8. în 
continuare se vor 
stop. 
Ian ta 
namo

jocurile : 
Sibiu — 
București

PLENAR A CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
(Urmare din pag. I)

iov. Vasile Stingă, component 
al lotului olimpic de handbal, 
tazăr Baroga. secretar al 
F. R. Haltere, col. Cornel Oțe
tea, 
Steaua 
etani.
lotului 
canotaj. _____ .
«retar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. Maria MacOvei. cam
pioană europeană la tir. conf. 
Univ. Titus Tatu, șeful catedrei 
de atletism a I.E.F.S.. antrenor 
coordonator al lotului olimpic 
de atletism. Ion Draica, cam
pion european si mondial ia 
lupte greco-romane. col. Silviu 
Ghițescu. vicepreședinte al clu
bului Dinamo București. Ale
xandru Vasile. antrenor la lo- 
tal olimpic de judo. Marin 
Iliescu. director in M.E.I.. 
președintele F. R. * Atletism, 
Ion Corneanu. antrenor princi
pal al lotului olimpic de lupte 
grece- romane.

In Raport precum si ta cu
vântul partlcipantilor 1a dis-

presedintele 
București, 

antrenor 
olimpic 
Stefan

clubului
Victor 

principal 
feminin 
Korodi,

Mo
li 
de 

se-

cutii s-au făcut referiri critice 
si autocritice la adresa activi
tății desfășurate, relevîndu-se 
o serie de neîmpllnlri la u- 
nele discipline, unde rezulta
tele nu au fost pe măsura gri
jii pe care partidul și statul o 
poartă mișcării sportive din 
tara noastră.

Vorbitorii, totl participantii 
la lucrările plenarei s-au an
gajat să se mobilizeze cu ma
ximă răspundere, să nu precu
pețească nici un efort pen
tru îndeplinirea obiectivelor 
asumate, să întroneze o atmo
sferă de muncă temeinică, de 
seriozitate si puternică impli
care a tuturor factorilor pen
tru Îndeplinirea riguroasă a 
programelor de pregătire în 
vederea obținerii unor perfor
mante sportive de Înalt nivel, 
a reprezentării cu cinste in 
atena sportivă internațională 
a culorilor patriei noastre, con
tribuind astfel la 
prestigiului României 
în lume.

în cadrul lucrărilor
a fost prezentată, de asemenea.

creșterea 
socialiste

plenarei

o informare cu privire la des
fășurarea ediției a III-a a 
competiției sportive naționale 
„Daciada" si măsurile care se 
impun pentru organizarea la 
un nivel superior a celei de a 
IV-a ediții a competiției. S-a 
arătat că tn Întrecerile recent 
încheiate s-au făcut pași im
portant! în cuprinderea unui 
număr cit mai mare de tineri 
si oameni ai muncii în activi
tățile de educație fizică si 
sport, că au fost organizate ac
țiuni atractive la care au 
participat sute de mii de prac- 
ticanti ai exercitiilor fizice.

S-a criticat., totodată, faptul 
că nu s-a acționat cu toată 
fermitatea pentru Îndeplini
rea obiectivului fundamental 
bus de conducerea partidului în 
fata mișcării sportive — acela 
de a cuprinde întregul tineret? 
masele largi de oameni al 
muncii, la practicarea sistema
tică a sportului — si s-au fă
cut propuneri pentru îmbună
tățirea activității viitoare.

în încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvintul tova
rășul Ion Coman.

desfă- 
dumini- 

el cu- 
meciuri 
muchie 
pentru 
de e- 

au loc c.s.s.

disputa, non- 
C.S.U. Ba- 
Steaua. Di- 
— Carpați

S-a inchsiat Divizia „A" la tenis

FORMULA SCHIMBA. DAR
Ediția din 1983 a Campionatului 

Diviziei „A” la tenis de mas-ă 
s-a Încheiat cu victoriile scon
tate ale unor echipe tinere — 
Universitatea I Craiova (mascu
lin) șl MILMC—CPL București 
(feminin) — care, nu e o simplă

• ■ iși înscriu la activ șl
campioane naționale 
șl cîștigarea „Cupei 
tntr-un cuvînt toate 
echipe ale tenisului

coincidență, 
titlurile de 
la juniori, 
României”, 
trofeele pe 
nostru de masă 1 Aceste succese, 
pentru care oomponențll celor 
două formații și antrenorii lor 
merită felicitări, au fost realizate 
ca urmare a valorii loturilor, care 
cuprind jucători șl jucătoare me- 
dallațl la Campionatele europene 
de cădeți și juniori și la alte 
turnee internaționale.

Divizia „A" din acest an nu a 
fost nici inai bună, nici mai rea 
declt precedenta, mențlnindu-se 
ca un fel de „rău necesar" șl cu 
recunoașterea realității ( 1 !) că 
ESTE CEA MAI SLAB PRODUC
TIVA COMPETIȚIE a tenisului de 
masă, părere ia care subscriu 
majoritatea particlpanțllor la 
campionat șl chiar federația.

De ce au st® așa lucrurile T 
Mai tntil pentru că, in pofida 
împărțirii echipelor participante 
pe 2 grupe valorice, s-a dovedit 
că, exceptând 1—2 formații care 
au aliniat elemente ceva mal ră
sărite, cele mai multe divizionare 
(șl la masculin, și la feminin) au 
dns o existență formală, eu spor
tivi care NU AU VALOARE COM
PETITIVA nici măcar pe plan ln-

In „Cupa României*1 la rugby: R.C. GR1VIȚA ROȘIE SE MENJINE NEÎNVINSĂ
SImbătă st duminică s-au 

Stat ctteva interesante 
le de rugby din cadrul 
d României*, etapa a 
ultima dla turul ediției

'ci extrem de animat. Grivi- 
tenll — care au reușit si dună 
-această etapă să se mențină 
neînvins! în competiție, au 
'deschis scorul, punctînd prin 
I. Tudose sl T. Radu din lovi
turi de pedeapsă, dar replica 
șțudentilor a fost promptă. O 
splendidă acțiune colectivă, 
ta care ta prtm-plan a apărut 
din nou talentatul Marian Gu- 
rămare. s-a soldat cu un eseu 
spectaculos, semnat FI. Curea, 
D. Cojocaru a transformat st- 
d—d. 81 după 
a fost egal, dar 
(deși eu mal 
lipsă, ta primul 
matl la echipa 
mis mal bine în 
zla pachetului

pauză locul 
Grivita Rosie 

multi titulari 
rlnd cei che- 

natională) a 
valoare deci
de InalntasL

provocînd numeroase „moluri", 
de cîteva ori studenții 
surprinși in ofsaid, 
punctat : I. Radu 
I.P.). respectiv D.
(I.P.). Satisfăcător 
lui Marian 
(D.C.).

VULCAN 
SIBIU 13—10 
SI frumos. Au înscris : Ristea, 

ăndoi (eseuri). Gordin (I.D.). 
Mibei (tr.) pentru Învingători; 
respectiv Negru (eseu), Ignat 
a Lp). Arbitru : L Vasllic* 
(Buc.).

UNIVERSITATEA TIMI
SOARA — METALURGISTUL 
CUGIR 18—3 (0—0). S-a „ju
cat" mai ales dubă pauză... Au 
marcat : Berario si Fiat (e-

Voina

fiind 
Au mai 

(alte 3 
Cojocaru 
arbitrajul 
(Brasov).

BUC. — CJS.M. 
(13—7). Joc dirz

seuri). Roxin (2 transformări, 
drop si l.p.). respectiv Dosan 
(l.p.). Arbitru : O. lonescu 
(Constanta). (ST. CREȚU, — 
coresp.).

GLORIA PTT ARAD — PO
LITEHNICA U FEBRUARIE 
CLUJ-NAPOCA 13—7 (3—7).

RAPID BUZĂU — ST1INTA 
PETROȘANI 15—13 (8—3).

T. C. IND. MIDIA-NĂVO- 
DARI — POLITEHNICA IAȘI 
M—« (11—6).

STEAUA — 
SINI GRELE

• Aflăm cu____
cetat din viată un vechi inter
national. Dumitra Armăsel, 
fost component al echipei de 
vugby medaliată la J.O. de la 
Paris — 1924.

OLIMPIA MA
SO—13 (34—3).
regret ci a in-

tern. In al doilea rînd, pentru că 
în secții nu se desfășoară o mun
că în profunzime, o selecție per
manentă și competentă la toate 
cele 3—1 eșaloane de v ir stă (a 
arătat-o foarte clar „Cupa Ro
mâniei”) , lrosindu-se timp — și nu 
numai timp — cu „speranțe” care 
nu confirmă sau cu sportivi tre- 
cuți binișor de virsta performan
ței, lingă care nu crește mai ni
mic, dar cu o liniștitoare (cel 
puțin pînă acum) justificare a 
muncii antrenorilor care lucrează 
doar în ... perspectivă, însă stnt 
remunerați în... prezent. Dacă 
exceptăm pe campioni șl încă o 
echipă sau două, atît la băieți 
cit și la fete sursa de valori este 
epuizată. Să nu uităm că și Uni
versitatea Craiova (tn proporție 
de 60 la sută) șl MILMC CPL 
(sută la sută; au ciștlgat cu JU
NIORI lntr-o competiție destinată 
exclusiv SENIORILOR. Ceea 
spune țotul despre valoarea 
moment a jucătorilor la acest 
șalon de virstă !

Mal strînsă a fost disputa 
fete, în care Aradul a venit 
locul secund, dar bazîndu-se mal 
mult pe „ce vine” șl nu pe „ce 
produce” direct'. Poate că noile 
măsuri luate la nivelul clubului 
să ducă cit de curînd la o re
considerare a muncii din acest 
punct de vedere. La Baia Mare 
s-a încercat să se adune o echi
pă, aducîndu-se două jucătoare 
de valoare In acel moment, șl ea 
are acum locul S, cu 7 victorii 
din 15 meciuri 1 Să vedem cum 
va evolua în viitor, țlnînd seama 
de mutațiile care, probabil, se 
vor produce. Progresul I.I.R.U.C. 
București — ou tradiție, sală șl 
3 antrenori I — contând doar pe 
o singură Jucătoare, Marla Păun, 
formată la alt club, a retrogradat 
din prima grupă valorică, urmare 
logică a situației tenisului de 
masă la această (fostă) mare u- 
nltate de performanță șl care are 
înscrise In palmares atâtea titluri 
de campioană națională șl conti
nentală I în cele două serii al” 
grupei valorice secunde situația 
este șt mal precară. Doar înfră
țirea Tg. Mureș prezintă o situa
ție mal bună In clasament, gra
ție unei conjuncturi create arti
ficial de federație șl de care nu 
va mal beneficia In viitor. A mal 
„mișcat” Cuglrul, mal precis Ro
die» Urbanovlcl. care are unele 
sclipiri, și Rm. VTlcea. care con
tinuă să fie o mare promisiune. 
Inadmisibilă. însă, situația Ia 
C.S.M. Buzău, tntr-nn veritabil 
„centru” al federației, care retro
gradează din Divizie, fără să elș- 
tlge NICI MACAR UN MECI I Un 
Tung hiatus în selecție șl pregă
tire a dus formația la această si
tuație. pe care ne propunem să

o



IGATĂ ACTIVITATE I

ETIȚIONALĂ LA BOX I Campionatul european

JaOLDOVEI*. 
or din Iași 
■ trecute, cea 
: a turneului 
box dotat cu 
ei". La to- 
ezenti Dește 
din Bulgaria, 
k «i România, 
zile, aproape 
rl au urmărit 
le calitate. In 
multi sportivi 
il sportiv Ni- 
I. Iași au asi- 
^elente de In
ii competiției, 
lui primind 
IATĂ ClSTI- 
ri cat. mus- 
■ăila). pană : 
garja). semi-

ușoară : D. David (Cimpulung 
Muscel).
(Bulgaria).
C. Crețu . ___
cat. semimuseă s
(Steaua), muscă !__ _______(Steaua), cocoș; N. Agavriloaie 
(Nicolina). pană: D. Tănase 
(Steaua), semiușoară : V. Ioa
na (Cimpulung Muscel), ușoa
ră : M. Simota (Nicolina). oe- 
mimijlocie : N. Popa (Tîrgo- 
viste). mijloeie : H. Mlade- 
nov (Bulgaria). semigrea : N. 
Cazacu (Tirgoviște). grea ; 
W. Corzah (Polonia). (AL. 
NOUR — coresp).

ușoară ; K. 
mijlocie 

(Nicolina) : 
G.

AL

Docev 
mică : 

seniori 
Burcă 

Schiopu

ischet (m)

• ..CENTURA SINDICA
TELOR DOLJENE". La Cra
iova timp de mai multe zile 
s-a disputat o interesantă com
petiție de box la care au par
ticipat sportivi din Timisoara, 
Km. Vilcea. Cimpulung Muscel, 
Pitești. Hunedoara s.a. Au 
avut loc Întreceri de juniori si 
seniori in care cei mai 
s-au dovedit : juniori 
cat. muscă : M. Badea 
iova), eocos : V. Lișită
sita). ușoară : D. Mircea 
(Cimpulung Muscel) : juniori 
mari cat. pană : L Vlntilă 
(Pitești), semigrea : D. Solo
mon (Rm. Vilcea) ; seniori cat 
muscă : M. Pavelescu (Re
șița). cocoș : N. Nicolae
(Cimpulung Muscel). semi- 
mijlocie : R. Nicolae (Craio
va). mijlocie : 
(Rm. Vilcea). 
Joița (Craiova).
— coresp).

buni 
miei 

(Cra-
(Re-

INTEA
RICE

iâ București. 
■Rapid Bucu- 
ili’jîră Meca- 
tif— I.C.E.D.

M. Gomistu 
semigrea : I. 

(V. POPOVICI
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ECHIPA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT PENTRU TURNEUL FINAL
(Urmare din pag. T)

obstacol decisiv. Meritul cel 
mare revine echipei noastre, 
care dovedește, încă • dată, 
lipsa aa de complexe. Pentru 
că. nu Dutem uita. acum, că 
am trecut asa de strălucitor 
„linia de sosire" a grupei pre
liminare. că am remizat la Flo
rența și am Învins la Stock
holm și Limassol. Iar acum prin 
acest egal de la Bratislava, rod 
al unul joc excelent, de fotbal 
modern, o altă premieră — un 
meci nul intr-o diSDUtă oficială 
în Cehoslovacia — fotbaliștii 
tricolori argumentează e dată 
in nins valoarea lor europeană 
de necontestat La dorința fu
ribundă a echipei gazdă de a 
cîstiga. la acel Iureș Încurajat 
de public, jucătorii români au 
răspuns nrintr-o imensă voință, 
eontracarîndu-si adversarul 
renume, prin forță fizică 
mai ales, rațională. Pentru 
elevii lui Mircea Lucescu

* lui Augustin, LUHOVY a e- 
galat. ne-am glndit. instinctiv, 
la acel meci din 1971. clnd tot 
aid. la Bratislava, gazdele ob
țineau victoria cu două minute 
Înainte de final. De data a- 
ceasta insă, splendida mobili
zare. minunatul efort colectiv 
al jucătorilor cu tricolorul ne 
piept au dus echipa României 
spre o superbă performantă — 
calificarea în turneul final al 
campionatului european din 
▼ara viitoare, din Franța.

O PERFORMANTĂ DE MA
RE PRESTIGIU A SPORTULUI

FILMUL

ROMÂNESC. DATORATĂ A- 
CESTOR BRAVI FOTBALIȘTI. 
UN MINUNAT EXEMPLU DE 
DEVOTAMENT. DE PATRIO
TISM. O RĂSPLATĂ ADUSĂ 
SI DE FOTBALIȘTI EXCEP
ȚIONALELOR CONDIȚII DE 
PREGĂTIRE CREATE MIȘCĂ
RII NOASTRE SPORTIVE DE 
CĂTRE 
istorică 
nesc. o 
mîndrim
marea arenă a Europei, acolo 
unde dorim echipei naționale 
să strălucească în continuare.

JOCULUI

PARTID. O victorie 
pentru fotbalul româ- 
calificare cu care ne 
pe merit, ajungind în

1416: 985 
1258: 985 
1167:1115 
1158:1126 
1262:1210 
1116:1159 
1176:1250 
1044:1228 
1036:1073 
1130:1212 
1065 :1246 
1079:1318
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1 8

8
' 8

9
9
8

11
14

ă pentru ne- 
âtori de 3 m. 
iată (in.tr-un 
1) pentru ne- 
itorl de 3 m.

• C. F. R.
B. D. I. N.
H-8. în 
(mică) din 
întîlnirea i 
cală dintre
C. F.R. din
din Vidin 
întreceri frumoase, 
de asistentă.
tinut o meritată victorie, 
boxerii învingători din 
matia eraioveană. cat. 
muscă : L. Corcodel. 
N. Gruev. pană : M. Pîrvu
D. Constantin.
Stoiu. mijlocie__
Bacriș. (T. COSTIN, coresp).

CRAIOVA — 
VIDIN (Bulgaria) 

Sala «porturilor 
Craiova a avut loc 
internațională ami- 

DUgilistii de la 
localitate si cei 

(Bulgaria). După 
aplaudate 

gazdele au ob- 
Iată 
for- 

semi- 
muscă : 

si 
ușoară : P. 
mică : Gh.

I
I
I
I
I
I

TEA?
iirînd. De va
le va face și 
fcoahl eu.-' - 

din s; e- 
T^Phebutat. de 
K7 in echipa 
■îicl nu joacă 
■ a fost trar.s- 
H procedat) de 
Barem să fi

® BOXERI ROMÂNI LA 
..RING SOFIA". Un grun de 
boxeri români participă la 
întrecerile din capitala Bul
gariei. Au făcut deplasarea : 
V. Iordacbe. Cr. Gheorghișor, 
G. Hudișteanu. M, Gruescu. M. 
Miclos. D. Lugigan si Gh. En- 
cună. Antrenor : C. Anton.

I
I
I
i

de 
ai. 
că 

____ __ ___ «1 
Mircea Rădulescu n-au accep
tat din plecare ofensiva foș
tilor campioni europeni, apăra
rea jucînd. din start. De poziții 
avansate, dincolo de careul de 
16 m. repliindu-se numai atunci 
dnd era nevoie. Mijlocașii au 
închis perfect culoarele decisive 
sl au susținut linia fundașilor 
prlntr-o perdea de protecție, 
neuitînd însă si celălalt aspect, 
jocul ofensiv. Pentru că. a- 
tunci cînd am fost In posesia 
mingii, am acționat ca și cum 
partida s-ar fl disputat la noi 
acasă. lucind orientat pe di
recția DortiL îmbinînd splendid 
atacul cu contraatacul, armă 
tăioasă care a măcinat elanul 
gazdelor el in cele din urmă 
avea să ducă la deschiderea 
scorului.

După acea primă repriză ex
celentă. in care Gabor sutase 
in bară, in min. 11. tricolorii 
aveau să demonstreze rezis
tenta sl maturitatea si după 
pauză, cînd presiunea adver
sarului a atins apogeul in pri
mele 15 minute. Respingînd cu 
calm atacurile cehoslovace, fot
baliștii noștri au luptat eu a- 
ceeasi dăruire si cu aceeași 
idee, a CALIFICĂRII, de la 
Lung oînă la Gabor. Au forțat 
deschiderea scorului si super
bul gol ai Iui GEOLGĂU a 
ridicat aici, la Bratislava, o 
pădure de steaguri tricolore, 
ale celor aproximativ 8 000 de 
turiști români veniti să-si în
curajeze echipa națională. MI
NUNATUL „11“ TRICOLOR 
CARE A ȘTIUT SĂ LUPTE 
PENTRU PRESTIGIUL SPOR
TIV AL ROMÂNIEI SOCIA
LISTE. Cind. cu 5 minute îna
inte de final, după o greșeală

«I

Ieri, In campionatul de hochei

Lovitura de începere o au 
jucătorii noștri, care, in min. 
2, obțin o lovitură liberă la 
30 in de poarta lui Hruska, 
dar B616ni șutează mult prea 
inalt Gazdele vin In atac, fot
baliștii noștri, se repliează bine 
ies calm din apărare st în min. 
4, obțin o nouă lovitură liberă, 
la 25 m. rămasă fără rezultat 
Pește alte două minute cons
truim un atac periculos. Insă 
Cămătaru alunecă în careu si 
Prokes are posibilitatea să res
pingă. Dar eea mai mare ocazie 
* primei reprize * avut-o e- 
chipa noastră în min. 11 
centrare de pe dreapta, 
dașul central Prokes a 
Pinș cu capul, pînă la Gabor, 
aflat singur, la 10 m de poartă, 
insă înaintașul nostru a șu
tat in stilpul din stingă porții 
șl mingea a ieșit afară, ratin- 
dn-se o imensă posibilitate de 
deschidere a scorului. Gazde
le sînt mai mult în posesia ba
lonului, se apropie de careul 
porții apărată de Lung, însă 
nu reușesc să-și creeze ocazii, 
de goL Doar In min. 22 fun
dașul Jakubec are o bună si
tuație, șutează din unghi, insă 
Lung respinge șl apoi retine 
balonul. In min. 35. la edi
toarea periculoasă a aceluiași 
Jakubec. lansat pînă în apro
pierea liniei de fund. Negrită 
rezolvă situația respingînd cu 
capul. în min. 38. fotbaliștii 
noștri obțin o nouă lovitură 
liberă, pe partea dreaptă, un 
fel de corner scurt, dar 
binația" nu reușește. în 
reprizei am consemnat 
rile luă Geolgău (min. 
obstrueționat la 13 m) 
bor (min. 45 — deși își 
o situație favorabilă, _____
să șuteze), rămase fără rezul
tat

Repriza secundă Începe sub 
semnul dominării puternice a 
echipei cehoslovace și din nou 
Jakubec este in atac, tacercînd 
aă surprindă, pe flancul drept, 
reprezentativa noastră. Bine 
condus în teren de conducă
torul de joc Zelenskî șl impul-

la o 
fun- 
res-

„com- 
funaluj 
atacu-
44 — 

și Ga- 
crează 

îmtîrzie
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STEAUA Șl DINAMO ÎNVINGĂTOARE
® Âzi, derbyul campionatului: Steaua-S.C. Miercurea Ciuc

MIERCUREA CIUC. 30 (prin 
telefon). Cea de a IV-a etapă 
a acestui turneu din campio
natul primei serii valorice a 
Diviziei „A" la hochei a cu
prins numai două jocuri, pro
gramate dimineața. Ambele 
partide au fost „liniștite". în 
sensul că echioele fruntașe 
si-au rezervat, se Dare, forțele 
pentru meciurile derby 
mîine (n.r. azi). Dar iată 
zultatele înregistrate :

DINAMO BUCUREȘTI — 
VÎNTUL -------------------
(0-1, 
Gheorgheni a 
neașteptat de bună in 
repriză, cînd a beneficiat si de 
aportul unui portar în formă 
de zile mari (Kedves). Apoi, 
în celelalte două reprize totul 
a reintrat în... normal. Punc
tele au fost marcate de Solyom 
3. Lucaci 2. Kerestes. Pisăru si 
Toke pentru Dinamo. Csata, 
Eriis si Hies pentru Avîntul. 
Meciul a fost condus de J- 
Becze. ajutat la cete două linii 
de N. Enache si Cs. Fodor.

STEAUA — DUNĂREA GA
LATI 16—4 (3—1. 5—1. 6—2). 
Up foarte bun meci de... an
trenament pentru echipa Stea
ua. lidera clasamentului. Bucu- 
reștenii au jucat ceva mai le- 
ier in apărare, evitind contac
tele dure si asteptînd jocul cu 
S.C. Miercurea Ciuc. din etapa 
următoare, ultima a turneului, 
în ultima repriză a meciului, 
cel mai bun iucător al echipei 
Steaua. Cazacu. nu a mai fost 
folosit. Au marcat : Cazacu 5, 
Gerczuly 3. Bălăucă 2. V. Hu- 
țanu 2, Oiinici, loniță, Popescu, 
Chiriță — Steaua. Bujoreaau

de
re-
A-

GnEORGHENl 8—3 
4—0. 4—2). Echipa din 

dat o replică.
prima

rr'

A 
la

2. Ene. Antohi — Dunărea, 
condus Emil Both, ajutat 
cele două linii de M. Lupașcu 
și M. Dinu.

Miine (n.r. 
ultima etapă 
„numărul 3“._ ____ __
frunte figurează meciul derby 
al campionatului, intre Steaua 
(28 puncte) — locul I si S.C. 
Miercurea Ciuc (22 puncte) — 
locul II. Meciul este programat 
la ora 13.30. în deschidere a- 
vind loc partida Dinamo — 
Progresul Miercurea Ciuc. Di
mineața la ora 10.30, se dispută 
partida Dunărea Galati — A- 
vîntui Gbeorghcni.

azi) se dispută 
a turneului cu 

in care la loc de

V. PAȘCANU — coresp.

sionat de Fiala. un jucător com
plet, „ll“-le antrenat de Fr. 
Havranek se aruncă tot mai 
mult în ofensivă. Prokes (min. 
49), Janecka (min. 52). Vizek 
(min. 53), Fiala (min. 57) cre
ează clteva din momentele fier
binți la poarta lui Lung, mult 
întrebuințat in această parte a 
meciului.. Cu toate acestea, din 
economia jocului se vedea câ 
fotbaliștii „tricolori" sânt deciși 
să facă totul pentru un rezultat 
cit mai bun. anunțat și de ba
ra lui Gabor, din prima repri
ză. Și acum (min. 56), hune- 
doreănul își creează o bună 
situație, trece de Prokes. dar 
nu are viteză și tot Prokes re
cucerește mingea. Contraatacul 
lai Gabor a fost premergător 
golului marcat de Geolgău 
(min. 62). an gol eare a amu
țit — in afara sectorului ocu
pat de turiștii români — uria
șul stadion : Ungureanu cen. 
trează de pe siînga, mingea ii 
depășește pe Cămătaru sl » 
junge la Fiala ; acesta, avîndu-1 
In apropiere pe Gabor, trimite 
eu capul, înapoi, drept in pi
cioarele lui GEOLGĂU, care a

preluat balonul, a intrat in 
eareu și de Ia 14 m a șutat pu
ternic, printre Fiala și Hruska, 
mingea dueîndu-se in poartă : 
1—0 pentru România. Imediat, 
Rada, „supărat" pe marcato
rul golului. îl faultează gro
solan pe Geolgău si primește 
cartonaș galben. Din nou ce
hoslovacii atacă, cei mai peri
culoși arătindu-se noii intrați. 
Jurkemik și Luhovy. ambii de 
la echipe din Bratislava. Și 
cu cinci minute înainte de flu
ierul final, la un atac purtat, 
tot pe stingă. Janecka centrea
ză, Vizek sare .,1a derută". Ie
șind balonul lui LUHOVY, 
care, complet liber, în zona 
centrală a careului, șutează pla
sat, pe lingă portarul nostru, 
care nu mai poate evita golul : 
1—1. Meciul pare că nu mai 
ane sfîrșit. Tot stadionul îl ur
mărește în picioare. Arbitrul 
Palotai ■ prelungește repriza. 
Adversarii noștri atacă din nou, 
Janecka (min. 86) este cu ba
lonul în careul nostru. dar 
Boloni respinge cu capul, așa 
cum avea să p mai tacă o dată 
în acest final dramatic. Con
traatacăm și noi prin Geolgău 
(min. 88), însă Rada trimite la 
portar. în ultimele două mi
nute. cehoslovacii . împrumută 
— în disperare de cauză — o 
idee tactică din hocheiul ne 
gheață — și portarul Hruska 
iese.. . la atac, ajungind pînă 
în preajma careului nostru! 
Dar Ștefănescu degajează te
renul și... final de partidă! 
ROMÂNIA S-A CALIFICAT 
PENTRU TURNEUL FINAL 
DIN FRANȚA DE ANUL VII
TOR! ECHIPA NOASTRĂ ȘI-A 
CÎȘTIGAT LOCUL PRINTRE 
CELE MAI BUNE OPT RE
PREZENTATIVE DIN EURO
PA ! BRAVO, BĂIEȚI !

„CE SEARĂ MINUNATĂ AM TRĂIT!"
Impresii culese imediat• • după meci

In vestiarul echipei noastre
MIRCEA LUCESCU, director 

tehnic al F.R.F., antrenorul e- 
chipelor naționale : „Sînt feri
cit 1 Mulțumesc tuturor jucăto
rilor pentru munca lor, pentru 
acești ani de mari stăruințe și 
de luptă pentru calificare. Am 
ajuns între primele opt echipe 
ale Europei, dar abia de-acum 
înainte trebuie să dovedim că 
nu am ajuns aici întlmplător. 
Avem timp să ne concentrăm 
asupra unei pregătiri fără re
proș a turneului final din Fran
ța. Acum adresez mulțumirile

ROMÂNII AU CONDUS TACTIC JOCUL"
(Urmare din pag. 1)

au condus din punct de vedere 
tactic jocul ți, cu o apărare 
foarte bună, au zădărnicit a- 
proape toate acțiunile ofensive 
ale gazdelor. Fotbaliștii români 
au avut mai multe ocazii de 
gol; dealtfel, ei au fost cei ce 
au deschis scorul, prin Geolgău, 
de la Universitatea Craiova, in 
minutul 62".

La rîndul ei. 
Presse notează : 
calificat pentru

agenția France 
„România t-a 
faza finali a 

campionatului european de fot
bal, obținind un meci egal, 1—1, 
miercuri seara la Bratislava, tn 
fruntea grupei a 5-a preliminare, 
cu 12 puncte, echipa României nu 
mai poate fi ajunsă, oricare ar 
fi rezultatul ultimului meci al 
grupei. Italia — Cipru, din 22

decembrie. Astfel, formația ro
mâni este a țasea reprezenta
tivă calificată, după Belgia, 
Portugalia, Danemarca, ~ ~ 
Germania ți Franța".

în comentariul agenției Reuter 
se scrie: „România, conside
rată „outsider" al grupei a S-n 
preliminare, al cărei mare fa
vorit era campioana mondială. 
Italia, a izbutit de-a lungul li
nei palpitante dispute cuprin- 
zind 19 meciuri, să se lanseze 
tn elita fotbalului european, 
mal ales datorită acestui „draw" 
obținut în fața Cehoslovaciei, 
miercuri seara, la Bratislava. 
Tinărul Geolgău a propulsat 
România în turneul final al 
campionatului european cu un 
extrem de important gol înscris 
in poarta Cehoslovaciei in mi
nutul 62 al partidei". (Agerpres)

R.F

și recunoștința mea pentru con
dițiile de pregătire, pentru spri
jinul permanent ce ne-a fost 
acordat. Nu-i uit nici pe bravii 
suporteri ai fotbalului românesc, 
pe care i-am simțit tot timpul 
alături de noi. Ce seară minu
nată am trăit !“.
COSTICA ȘTEFÂNESCU, căpi

tanul ccliipci reprezentative : 
„A fost un meci infernal ! Dar 
toți băieții au fost la înălțime, 
au luptat pînă la epuizare. 
Pentru mine un asemenea suc
ces înseamnă foarte mult, con
stituind un mare imold acum, 
clnd mă aflu după o atît de 
îndelungată carieră internațio
nală. Am cîștigat grupa într-un 
mod elocvent și asta mă bucu
ră și mai mult. Gîndurile noas
tre se îndreaptă acum spre tur
neul final din Franța, unde tre
buie să dovedim că invingă- 
toarea grupei a V-a este cu a- 
devărat învingătoarea cetei mai 
grele serii".

ION GEOLGĂU. autorul go
lului : „Trebuie oare să vă mai 
spun cit de bucuros sînt că am 
înscris golul victoriei ? Cind am 
văzut că mingea intră in plasă 
îmi venea să pling de bucurie. 
Am disputat un meci de maxi
mă dificultate și am încheiat 
lupta atit de aprigă din serie 
printr-un rezultat care sublinia
ză justețea victoriei echipei 
României. în fața naționalei stă 
acum o cale 
reprezentată 
turneul final 
departe, de 
C.M. 1986“.

largă de afirmare, 
în primul' rînd de 
din Franța și, mai 
calificările pentru

AD'HMSTRATIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORME TEA

INVITAȚIE LA BUZIAȘ
Cunoscută încă din vremea romanilor, stațiunea Buziaș din 

județul Timiș este supranumită „uzina pentru sănătatea inimii*4.
în condițiile unor factori naturali de cură (ape minerale 

carbogazoase, feruglnoase, bi-carbonatate etc.), mofete, vă pu
teți trata pentru afecțiuni ale aparatului cardiovascular șl a- 
fecțiuni ale sistemului nervos central.

Apa minerală de Buziaș poate fi consumată și ca apă de 
masă,. nu numai de cură.

La Buziaș se aplică cu succes tratamente cu Boicil Forte, 
produs original românesc obținut din extracte din plantele me
dicinale.

Cazarea se asigură în hoteluri, iar masa In restaurante șl 
pensiuni.

Căi de acces: cale ferată — gara Buziaș + autobuz (2 km); 
D..T. 583 modernizat.

înscrieri și informa tăi se obțin la toate oficiile județene de 
turism din întreaga țară, precum și de la cele ale I.T.H.R. 
București.

Numerele extrase la tragerea 
specială PRONOEXPRES-OLIM- 
PIC din 30 noiembrie. FAZA I. 
EXTRAGEREA I : 39 81 19 4 22 
15 ; EXTRAGEREA a n-a : 42 2 
18 9 17 45. FAZA a Ii-a. EXTRA
GEREA a ni-a : 41 3 4 M 29 ; 
EXTRAGEREA a IV-a : 36 42 5 44 
31. FAZA a m-a : EXTRAGEREA 
a V-a : 30 40 8 19 42 36 35 41 ; 
EXTRAGEREA a VI-a : 5 37 31 26 
33 29 2 6. FOND TOTAL DE 
CtȘTIGURI : 1.629.628 LEI, din
care 212.470 lei report la catego
ria 1.
NOI ȘANSE DE MARI SUCCESE!

O Se reamintește iubitorilor 
de Loto câ numai astăzi se mai 
pot procura bilete cu numerele 
preferate pentru tragerea de vi
neri 2 decembrie 1983, care va 
avea loc Inceplnd de la ora 15,15 
în sala Clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stal- 
coviei nr. 42.

• In dorința de a oferi par-

tidpanților noi sanse de mari 
succese. Administrația de Stat 
Loto-Pronosport organizează
miercuri 7 decembrie un atrac
tiv concurs Pronosport cu me
ciuri din cadrul optimilor de fi
nală ale competiției 
U.E.F.A.", sl anume :

I. Spartak Moscova
Rotterdam ; n. Internazionale — 
Austria Vlena ; m. R.S.C. An- 
derlecht — R.C. Lens ; IV. To
ttenham — Bayern Mttnchen ; v. 
Sparta Praga — Watford (pauză); 
VI. Sparta Praga — Watford (fi
nal) ; VII. Lok. Leipzig — Sturm 
Graz (p.); VIU. Lok. Leipzig — 
Sturm Graz (f.) ; IX. Celtic Glas
gow — Nottingham (p.) ; X. Cel
tic Glasgow — Nottingham (f.) ; 
XL Hatduk Split — Radnlcki Nis 
(p.) ; XII. Hajchik Split — Rad- 
nickl Nis ((.).

Buletinele de participare pot 
fi depuse plnă marți 6 decem
brie, inclusiv.

,CUD3



Duminică, după 20 de ani, din nou România — Franța la Toulouse Să-i cunoaștem pe candidații noștri olimpici

RUGBYȘTII DE IERI CRED
ÎN SANSA ECHIPEI DE AZI... a

pentru „SARAJEVO ’84“

Cînd inginerul Paul Ciobă
nel i se adresa, deunăzi, pro
fesorului Valeriu Lrimescu cu 
cuvintele „Jocul cu galezii 
m-a lămurit într-adevăr : 
AVEM VALOARE _ ți-o 
spune unul care nu se entu
ziasmează cu una, cu două", 
realizam că avem în fata noas
tră pe doi dintre componentii 
echipei ce reușea, acum 20 de 
ani, un prețios 6—6 Ja Tou
louse. în fapt unul dintre cele 
două egaluri obținute cu re
prezentativa ..cocoșului galic" 
în deplasare. S-a născut a- 
tunci ideea de a-i căuta si pe 
alti rugbyști prezenți la Tou
louse ’63 spre a le afla gîndu- 
rile pentru.. Toulouse "83.

Am început cu omul care, 
fără a fi prezent atunci în 
teren, rămîne între realizatorii 
performantei (căci a fost o 
performanță !) : , Ca antrenor
— se destăinuie prof. univ. 
Nicolae Fădurcanu, despre el 
fiind vorba — mă mindresc 
eu unele recorduri. Prima vic
torie în fata Franței, la Bucu
rești, cele două rezultate de 
egalitate in deplasare. Le a- 
mintesc pentru că. sînt con
vins. ele pot fi bătute dumi- 
nieă, într-atît de mare încre
dere am eu în actuala echipă 
națională si în antrenorii săi. 
în rugbyștii de reală clasă și 
în fostul meu jucător si stu
dent Valeriu lrimescu. Vă pot 
spune că am si pregătit sticla 
de șampanie pentru a-i aștep
ta la reîntoarcere pe tricolori!"

Pe inginerii Costel Stănescu 
si Radu Demian i-am aflat în 
biroul mecanicului-sef de la 
I.M.M.R. Grivița Roșie — ni
meni altul decît primul numit, 
fostul demi de acum două de
cenii —. discutînd tocmai des
pre meciul care vine cu Ion 
Teodorescu („rezervă" la 6—6) 
si Alexandru Pavlovici. „Do
resc lui Paraschiv si trupei 
sale să reediteze cel mai bun 
meci românesc în deplasare si 
să-1 depășească ca reușită de 
palmares — spune C. Stănes
cu. Jucati deschis, băieți, cum 
ați demonstrat că puteți. nu 
așteptați întîmplarea. loviturile 
de pedeapsă, si atunci sansa 
v-o veți făuri voi înșivă!". 
Radu Demian îsi amintește că 
în 1963 ..am mai marcat o în
cercare, după o placare cu li

RECCRDURI-PROMISIUNI ALE
ÎNOTĂTOAREI CRISTINA DEVESELEANU

între rezultatele înregistra
te de înotătorii bucureșteni 
participant! la recentul con-

CANDIDATURI PENTRU
UNIVERSIADA 1987

Trei localități, din trei conti
nente : New Delhi (India). Za
greb (Iugoslavia) si Brisbane 
(Australia) si-au anunțat in
tenția de a candida la organi
zarea Jocurilor mondiale uni
versitare de vară în anul 1987. 
a comunicat dr. Primo Nebiolo 
(președintele F.I.S.U.). In 1985. 
Universiada de vară se va 
desfășura la Kobe (Japonia) 
iar cea de iarnă la Belîuno 
(Italia). în sfîrsit să mai a- 
rătăm că pentru J.M.U. de 
vară din 1985 există, de pe a- 
cum. un candidat, orașul ame
rican Indianapolis_

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Campionatul mas

culin al Asiei, desfășurat la Hong 
Kong, a fost ciștigat de selecțio
nata R.P. Chineze, care a între
cut In finală cu 95—71 formația 
Japoniei. în urma acestei victo
rii. echipa R.P. Chineze — care 
obține ai 5-lea titlu asiatic con
secutiv ! — s-a calificat pentru 
turneul olimpic de la Los Ange
les. In meci pentru locul trei : 
Coreea de Sud — Kuwait 83—60.

BOX • Campionul mondial 
profesionist (versiunea W.B.A.) 
ai categoriei muscă, argentinia
nul Santos Laciar. tșl va pune 
titlul în joc în fața mexicanului 

nia a treia, la începutul jocu
lui. — neacordată însă, iar în 
final arbitrul a anulat si un 
drop valabil reușit de Viorel 
Moraru. la o mișcare-surpriză 
cu Costel Stănescu după gră
madă. Putea fi. trebuia să fie. 
victorie, dar mai important ră- 
mine faptul că am jucat de 
la egal, cel puțin, cu valoro
șii noștri adversari. Ne pot... 
răzbuna, pe noi. cei de atunci, 
titularii dc duminică, care au. 
pe lingă altele, și un atu mo
ral, creat prin splendida izbîn- 
dă în fața galezilor".

în urmă cu 20 de ani căpi
tan al echipei, inginerul Vio
rel Moraru va fi si acum pre
zent la Toulouse. conducător 
al delegației. în calitatea sa 
de vicepreședinte al F.R.R. : 
„Le-am spus băieților, o repet 
public, că. dacă vor juca cu 
ambiția de Ia București, au o 
mare, adevărată sansă. Prea 
ne-a lipsit. în ultima vreme, 
dezinvoltura în Franța ! Saltul 
trebuie să fie. prin urmare, 
psihologie, mai întii de toate, 
cu prezentă de spirit, spre a 
nu ne lăsa surprinși de știuta 
inventivitate a francezilor, cu 
atenție și maturitate, pentru a 
nu greși, si a fi penalizați. 
Lescarboura fiind un transfor
mer redutabil".

Antrenorul divizionarei „A* 
Vulcan București. Gh. Drago- 
mirescu (Rahtopol), e convins

ZI DE PAUZĂ LA C M. DE ȘAH
Pentru prima oară, de la în

ceputul meciurilor semifinale 
ale turneului candida*, ilor. pe 
afișul reuniunii de .marți după- 
imiază a apărut scris „cauză". 
Viktor Korcinoi și Garri Kas
parov nu au urcat pe scena 
de la Great Eastern Hotel din 
Londra, pentru a 5-a partidă. 
Kasparov făcînd uz de dreptul 
de „time-out" pe care i-1 dă 
regulamentul competiției.

Partida a fost aminată pen
tru a doua zi. scorul meciului 
câmînînd de 2.5—1.5 în favoa
rea lui Korcinoi.

curs dotat cu ..Cupa capitalelor 
tarilor socialiste*, de la Praza. 
se remarcă cele două noi re
corduri naționale de iunioare 
realizate de Cristina Devese- 
Ieanu (14 ani), la 100 si 200 m 
bras — 1:16,21. respectiv
2:43.83. Tînăra sportivă a 
ocupat locul 2 în ambele probe, 
dar mai importantă decît a- 
ceasta este, cum remarca an- 
trenoarea Doina Sava, „am
biția Cristinei de a re vi ta li za 
un procedeu atit de deficitar 
Ia noi. brasul*.

Pe primul loc la 400 si 1500 
m liber s-a clasat E. Nan. cu 
4:10.37 si 1621,55. in ambele 
cazuri el fiind secondat de 
fratele său. B. îQan. înregis
trat în 4:11.25 <d 16 3-4.71 care 
a mai ocupat locul 2 si la 200 
m liber (1:59.39). Si C. Ponta 
a urcat oe Dodium — locul 
2 la 200 m fluture (2:09.55) si 
400 m mixt (4:47.82).

Juan Herrera. Meciul va avea loc 
ta ÎS Ianuarie la teatrul Ariston 
din San Remo (Italia).

CICLISM • Elvețianul Max 
Hurzeler a ciștigat campionatul 
european de seml-fond cu antre
nament mecanic (profesioniști), 
desfășurat în cursul primei nopți 
al cursei de șase zile care se 
dispută pe velodromul acoperit 
din Zflrich Clasament : 1. Max 
Hurzeler (Elveția) 66.750 km tn- 
tr-o oră. 2. Martin Ventx (Olan
da) la 8 metri. 3. Bruno Vicino 
(Italia) la 25 m 4. Constant 
Totirne (Belgia) la 1 tur. După 
prima noapte a cursei de șase 

că „fată de cele arătate cu 
Tara Galilor, sanscle par mai 
mari ca altădată. Le urez bă
ieților să înscrie un eseu, cel 
puțin in plus față de cel 
marcat de mine atunci ia 6—6, 
și să nu mai rateze dintr-o 
fază ca aceea avută de... Dra- 
gomirescu. la început de re
priză secundă". Ing. Mircea 
Iliescu vorbește despre necesi
tatea placajului, a iocului la 
mină în terenul advers. dar 
un ioc asigurat si totodată, 
curajos „iar coincidenta — 
tot Toulouse, tot decembrie — 
să ne fie de bun augur". La 
rîndu-L prof. Rene Chiriac 
crede că va fi un real test 
pentru tricolori, care-s egali, 
cel puțin, pe înaintare. însă 
trebuie să-si dovedească com
petitivitatea si la nivelul trel- 
sferturilor „în fața celei mai 
teribile — tehnică si explo
zivă — linii de atac din lume". 
Tehnicianul (si antrenorul) 
Cristache Preda susține răs
picat z „Echipa inai pare exce
lent pregătită si. mai ales, cu 
poftă de victorie, așa cum am 
fost si noi. acum 20 de ani", 

încrederea rugbyștilor de la 
..Toulouse ’63" — a celor de 
mai înainte, dar si a lui Paul 
Iordăchescu. a lui Mircea Rusu 
sau Alexandru Ieneseu — în 
echioa ..Toulouse "83" ne pare, 
cu adevărat stimulativă—

Geo RAEȚCHI

• După nouă runde. în cam
pionatul unional feminin de șah 
ce se desfășoară la Vilnius, con
duce fosta campioană mondială 
Nona GaprindașvilL cu 6,5 punc
te (1), urmată de Nina Gurieli 
— 6 puncte și AhmTovskaia — 
5,5 puncte.

GRENOBLE. Direc
torul lotului feminin 
de setii alpin al Fran
ței se arată foarte op- 
timist în legătură cu 
Jocurile Olimpice, 
din luna februarie 
1964. de la Sarajevo. 
„Pregătirea efectuată 
pe uscat, in timpul 
verii, a fost foarte 
bună, cum La fel este 
fi atmosfera din e- 
chipă. Speranțele 
mele se leară, fn pri
mul rind, de Perine 
Pellen. care are o 
mare experiență corn- 
petitională. Cred că 
pe pirtiile de la Sa
rajevo elevele mele 
vor cuceri cel puțin 
trei medalii* a decla
rat Sy train Dao-Lena.

în eoneursu! de 
sâptămlna trecută, de 
la Bormio. senioarele 
din Franța au ciștigat 
prin Fabienne Serrat 
(27 ani) proba de sla
lom uriaș. dar nu 
s-au ..văzut* In sla
lomul special. N-a 
fost îr.să decît înce
putul sezonului. De 
programul căruia fi
gurează zeci de con
cursuri.

BELGRAD. Muzeul 
celei de a 14-a ediții 
a Jocurilor Olimpice 
de lamă care va de

veni permanent, con
stituie unul dintre 
ce'-e mai importante 
puncte de atracție 
din programul cultu
ral al Olimpiadei albe 
de la Sarajevo. In a- 
cest muzeu vor fi 
expuse fotografii, a- 
flșe, articole din zia
re, medalii etc. Mu
zeul va cuprinde și o 
expoziție permanentă 
de artă modernă, pre
cum și o sală spe
cială. ur.de vor avea 
loc concerte de mu
zică de cameră, con
ferințe, prezentări de 
filme. Cîteva zeci de 
artiști plastici iugo
slavi au donat din 
operele lor pentru de
corarea acestui mu
zeu.

HONOLULU. Lotul 
olimpic de înot al
Statelor Unite a efec
tuat un prim stagiu 
de pregătire la Hono
lulu sub conducerea 
antrenorului principal 
Dan Gambril. înotă
torii execută zilnic 
cite două ședințe de 
pregătire a cîte trei
ore și participă la
analiza teoretică, pe
videocasetofon, a 
mișcării brațelor șl
bătăii picioarelor. La 
antrenamente iau par

TELEX • TELEX
zile. în clasament conduce pere
chea Horst Schutz — Henry Rin- 
k!*r 'R.F. Germania), urmată de 
Garrt Wiggins (Australia) — 
Anthony Doyle (Marta BritanH).

HOCHEI PE ROTILE • Super- 
cupa Europei a fost cîștigată de 
F.C. Barcelona, care în returul 
finalei a învins, pe teren propriu, 
pe Porto cu 11—5 (în meciul tur 
Porto cîștigase cu 4—3).

POPICE 9 La Praga s-a des
fășurat dubla tntîlnire amicală 
dintre echipele Cehoslovaciei și 
Poloniei. Gazdele au ciștigat cu

ELENA LIVIA REIT
(schi-fond)

Elena Li via Reit este încă 
una dintre bunele alergătoare 
ne schiuri descoperite, initiate 
Si formate de acest inimos si 
mereu tinăr antrenor — in 
ciuda multor ani netrecuti ne 
nîrtii — care este brașoveanul 
Jean Sumedrea. în urmă cu 
vreo 9 ani. tînăra elevă era 
„văzută" de ochiul experimen
tatului antrenor intr-unui din 
numeroasele concursuri de 
eonii desfășurate în împrejuri
mile Branuiui si legitimată a- 
poi la clubul Tractorul. A ur
mat o muncă intensă, treptele 
afirmării pe plan national 
fiind urcate într-un timp des
tul de scurt Anul trecut, la 
Jocurile Mondiale Universitare 
de iarnă de Ia Sofia. Elena 
Li via Reit a pășit cu îndrăz
neală si în arena internațio
nală : dună o cursă bine aîn- 
dită tactic, reprezentanta noas
tră s-a clasat pe locul 5 în 
clasamentul probei de 10 kilo
metri. fiind depășită doar de 
valoroasele alergătoare din 
Uniunea Sovietică. O realizare 
notabilă a sportivei brașoven- 
ce la o virstâ destul de cobo- 
rită. 22 de ani (s-a născut la 
Bran, la 8 aprilie 1960). pen
tru o disciplină — schi fond 
— în care afirmarea se produ
ce în aria marii performante 
la 25—28 de ani.

Poaedînd excelente calități 
oentru alergarea De schiuri. 
Elena .Livia Reit îsi datorează 
supremația De plan intern mai 
cu seamă importantului său 
potential nativ. Din păcate, pi 
nă în vara trecută, campioana 
noastră (nestimulată poate nici 
de existenta unei serioase con
curente în competițiile inter
ne) n-a depus. însă toate e- 
forturile pentru a se perfec
ționa ne măsura posibilităților 
sale fizice. A considerat — 
greșeala aparține în egală mă
sură si secției Tractorul. si 
antrenorului său — că numai 
pregătirea pe zăpadă îi aiunge

te 72 de înotători și 
înotătoare.

LONDRA. Membrii 
lui I.Y.R.U. (Interna
tional Yacht Racing 
Union), reuniți in ca
pitala Angliei, n-au 
luat încă o decizie 
definitivă față d? ce
rerea C.I.O. de a su
prima o clasă olim
pică, din cele actuale, 
pentru a face loc u- 
nei probe feminine, 
la J.O. din 1988. Anul 
viitor, la Los Ange
les, în program figu
rează întreceri la 
șapte clase : finn, 
470, Olandezul zbură
tor, star, soling, tor
nado și nou intro
dusa planșă cu pînză. 
Există însă propune
rea ca, pentru 1988, 
să se renunțe la cla
sa la care, an*ul vii
tor. vor fl cele mai 
puține echipaje în
scrise La J.O. de la 
Los Angeles.

TOKIO. Comitetul 
olimpic nipon a ho- 
tărît să înscrie pa
tru schiori alpini la 
întrecerile J.O. de la 
Sarajevo. Clasarea 
măcar a unuia prin
tre primii 10 ar în
semna un frumos 
succes al tinerilor 
schiori japonezi.

• TELEX • TELEX
5 426—4 986 p.d. la masculin șl 
2 448—2 405 p.d. la feminin.

TENIS DE MASA • La Ljungby 
(Suedia), echipa feminină a R.P. 
Chineze a întrecut cu 5—0 for
mația țării gazdă. • La Bruz 
(Franța), în sferturile de finală 
ale Cupei campionilor europeni 
(feminin), Statistika Budapesta a 
învins cu 5—0 formația locală 
Amicale.

VOLEI • în prima zi a tur
neului final al campionatului 
masculin al Asiei, la Tokio : R.P. 
Chineză — Taiwan 3—1 (—7, 6.
4. 4.). Japonia — Coreea de Sud 
3-2 (-12, 9, 13, -8, 11).

pentru a se impune din nou. 
în sezoanele care se succedau, 
fără a pune accent pe acea 
esențială pregătire pe uscat, 
din timpul verii. Și. din acest 
motiv, rezultatele internațio
nale ale Liviel Reit nu s-au 
situat încă la nivelul așteptă
rilor. iar victoriile de pesta 
hotare (posibile mai cu seamă 
în întrecerile balcanice) au în- 
tirziat.

Cooptarea alergătoarei braso- 
vence în lotul olimpic de schi 
fond, care se pregătește pen
tru întrecerile de la Sarajevo.’ 
a produs însă emulația aștep
tată în pregătirea ei : întreaga 
vară a fost folosită pentru 
străbaterea mai multor mii de 
kilometri pe schiuri cu role, 
pe bicicletă si în alergare. 
N-ar fi exclus deci, ca în 
noile condiții, de abordare 
responsabilă a antrenamente
lor. fapt datorat si antrenoru
lui de lot Nicolae Dudu. aș
teptatul salt în clasamentele 
concursurilor internaționale să 
se producă si în cazul acestei 
valoroase alergătoare pe 
schiuri.

Radu TIMOFTE

• în meci amical, la Rabat, în 
Maroc, Far Rabat a pierdut cu
1— 2 (1—2) în fața lui Hamburger 
S.V. Au marcat : Khairi (min. 2), 
respectiv Rolff (min. 16) șl Woln- 
heizen (min. 30).

© Partide rejucate în turul trei, 
în cadrul „Cupei ligii* în Anglia. 
Liverpool a izbutit calificarea 
(1—0) abia după trei partide sus
ținute cu Fulham, în schimb 
Birmingham și Nottingham 
County mai trebuie să joace încă 
o partidă — a patra — pentru 
calificare. în turul patru, Arse
nal a pierdut la Walsall cu 1—2 1

• BULGARIA (et. 12): Botev — 
Levski Spartak 1—2, Trakia — 
Jsk Spartak 2—1, Etar — Belașita
2— 0, TSKA — Lokomotiv Sofia 
1—0, Beroe — Haskovo 3—1, Sla
via — Șumen 3—0, Cerno More
— Sliven 0—0, Lokomotiv Plovdiv
— Cemomoreț 1—0. Clasamentul: 
1. TSKA 21 p, 2. Levski Spartak 
19 p. 3. Sliven 13 p. 4. Botev 13 
p, 5. Lok. Plovdiv 13 p... 15. Be- 
lasița 9 p, 16. Haskovo 6 p.

• GRECIA (et. 12): Panathinal- 
kos — KaLamaria 3—0, AEK — 
Heraklis 1—3 Aris — Ofi 4—1, 
Larisa — PAOK 1—1, Olympiakos
— Aigaleo 5—0, Panionios — Doxa 
4—1. Yannina — Apollon 0—1, 
Serres — Ethnikos 2—3. Clasamen
tul : 1. Panathinaikos 21 p, 2. He- 
raklis 20 p. 3. Aris 17 p, 4. Olvm- 
piakos șl PAOK 16 p... 15. Kala- 
maria și Yannina 4 p.

• A.S. Roma, campioana Ita
liei, n-a obținut decît un singur 
punct în ultimele trei partide 
susținute, în care a marcat doar 
un gol : 1—1 cu Ascoii. o—i cu 
Udinese și 0—1 cu Inter. Presti
giul campioanei începe să se cam 
șifoneze !...

• în ultima etapă a turului 
campionatului elvețian, Grasshop
pers Zurich trebuia să joace la 
Lausanne, dar la ora de încenere 
a partidei (14,30). arbitrul Jakob 
Baumann nu era la teren și nici 
măcar în localitate. Din cauza 
unui uragan, care a provocat im
portante pagube, trenul cu care 
venea Baumann, evident. a întîr- 
ziat. Arbitrul a solicitat ca lo
cul să înceapă la 15 30 dsr p^ni- 
pa din ZUrich a refuzat ? Spec- 
tatorii\și-au manifestat zgomotos 
șî agresiv nemulțumirea, ceea ce 
a făcut necesară intervenția po
liției.
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