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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a început, joi, 1 noiembrie, o 
vizită de lucru în mari uni
tăți industriale și de cercetare 
din Capitală.

Această nouă întîlnire a to
varășului Nicolae Ceaușescu eu 
reprezentanți ai unor cunoscu
te colective muncitorești se în
scrie în amplul și rodnicul dia
log pe care secretarul general 
al partidului îl poartă perma
nent și nemijlocit cu făuritorii 
bunurilor materiale din întrea
ga țară. Ca de fiecare dată, 
vizita a prilejuit o analiză a- 
profundată a modului in care 
se realizează prevederile de 
plan pe anul în curs și pe în
tregul cincinal, orientările de 
mare însemnătate privind pro
movarea progresului tehnic, rea
lizarea exemplară a producției 
fizice și a sarcinilor de export, 
sporirea tot mai accentuată a 
productivității muncii, înnoirea 
producției, reducerea consumu
rilor de materii prime, com
bustibil șl energie, diminuarea 
cheltuielilor materiale, ridica
rea calității produselor și a e- 
ficienței întregii activități eco
nomice, aplicarea noului meca
nism economico-financiar. Pe 
baza examinării atente a posi
bilităților existente în fiecare 
unitate, au fost stabilite noi 
măsuri menite să asigure în
deplinirea cu succes a sarcini
lor ce revin acestor unități in
dustriale și de cercetare bucu- 
reștene din programul de mun
că prefigurat în proiectul 
Directive ale Congresului 
XIII-lea al partidului, program 
care stabilește direcțiile și o- 
rientările de bază ale dezvoltă
rii patriei în viitorul cincinal, 
perspectivele accelerării con
strucției socialiste în țara noas
tră.

Desfășurată in aceste zile de 
puternic avînt în întrecerea so
cialistă, cind oamenii 
din Capitală, asemenea 
gului nostru popor, își 
lizează intens energiile 
a întîmpina cu noi șî tot mai 
mari realizări apropiatul forum 
al comuniștilor români, vizita 
s-a constituit intr-o nouă și vi
brantă mărturie a unității de 
gînd și faptă a muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor și cer
cetătorilor din unitățile vizita
te, a dragostei nemărginite fa
ță de partid, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care întruchipează 
în modul cel mai strălucit înal
tele virtuți ale poporului ro
mân, năzuințele sale fierbinți 
de pace și progres.

tnflăcărate de luminosul 
xemplu de dăruire patriotică.

de 
al

muncii 
între- 
mobi- 

pentru

e-

revoluționară al conducătorului 
iubit al partidului și statului 
nostru, colectivele de oameni 
ai muncii din Capitală și-au 
reafirmat și cu acest prilej ho
tărârea fermă de a intări prin 
noi fapte de muncă voința u- 
nanimă a întregului popor ca 
la cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în func
ția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român.

La vizita de lucru au parti
cipat tovarășii Nicolae Constan
tin, Gheorghe Pană, Ion Ursu, 
Silviu Curticeanu.

Primul obiectiv înscris în u- 
genda vizitei a fost Central de 
cercetare științifică 
tehnologică pentru 
toare.

Vizita de lucra _ ________
Ia întreprinderea de piese ra
dio si semiconductori — Bănea- 
sa, Institutul de cercetare știin
țifică si inginerie tehnologică 
pentru electronică. întreprinde
rea de calculatoare electronice, 
întreprinderea „Aversa*. între
prinderea de mecanică fină 
întreprinderea „23 August*.

Conducătorul Dartidului 
statului nostru a fost primit 
colectivele de oameni al muncii 
din întreprinderile si 
de cercetare vizitate 
mai calde sentimente 
goste si respect Peste 
ieșit in intimpinare cu 
roșii si tricolore, cu nancarte ce 
aveau Înscrise urări la adresa 
gloriosului nostru partid co
munist. a patriei noastre socia
liste. S-a scandat 
„Ceaușescu — 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
Congres Gărzi de onoare au 
prezentat onorai. Tineri și tinere 
i-au inmînat. in semn de dra
goste si respect, frumoase bu
chete de flori. Atmosfera săr
bătorească era intreeită de for
mațiuni artistice care 
tan cintece închinate 
luL secretarului său 
patriei si poporului.

Reprezentanții conducerilor 
ministerelor, centralelor indus
triale de profil. IntreDrinderilor 
Si institutelor de cercetări vi
zitate au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai vii 
mulțumiri pentru indicațiile si 
orientările date. Comuniștii, toți 
oamenii muncii din aceste uni
tăți s-au angajat eă vor acționa 
cu toată responsabilitatea, 
elan revoluționar centra a 
timpina istoricul eveniment 
viata partidului si a țârii 
Congresul al XTII-lea al parti
dului — eu noi si importante 
fapte de muncă.

și inginerie 
semlconduc-

a eontinuat

unitățile 
cu cele 
de dra- 
tot i-au 
steaguri

și 
reales Ia

cn nutere 
P.C.R. !“, 

poporul 
al XIII-lea
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LA ÎNEĂRIRTA CONTINUĂ A SĂNĂTĂȚII
u

înălțarea patriei noastre pe 
noi culmi de oro eres si civi
lizație. creșterea nivelului ge
neral de trai, material și spi
ritual, al poporului, ridica-

cietătii socialiste multilateral 
dezvoltate pe care o edificăm 
cu succes.

Este un adevăr, bine cunoscut 
desigur. pentru putea

i
1’7

M

care impune o bună a-

interpre- 
partidu- 
general.

cn 
in
dia

Prezenți de la cea mai fragedă vîrstă pe stadion, în aer liber, co
piii noștri cresc sănătoși, frumoși și viguroși

munci si crea, oentru a fi 
fericiți, oamenii trebiiie mai 
întîi să fie sănătoși, puternici, 
viguroși fizic si Dsihic. necesi
tate obiectivă cu atît mai ac
tuală în condițiile vieții mo-

rea pe trepte superioare a ca
lității vieții omului constituie — 
asa cum în repetate rînduri a 
subliniat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — țelul suprem al 
politicii partidului esența so-

crea.

derne.
daptare a organismului la so
licitările ritmului mai intens de 
activitate. Este cit se Doate de 
firesc, deci, ca o dată cu spo
rirea avuției materiale a so
cietății. ne orimul olan al ce
rințelor și preocupărilor să fie 
pusă, de asemenea, menținerea 
si întărirea sănătății si vita
lității poporului nostru, deo
potrivă cu dezvoltarea armo
nioasă a tinerei generații.

în acest context, ca factori 
vitali de păstrare si întărire 
a sănătății, anti a corecta unele 
efecte negative ale stării de 
civilizație (sedentarism alimen
tație rafinată, încordare ner
voasă) asupra organismului, 
precum și ca factori cu valoa
re educativă si morală pro
nunțată. educației fizice si 
sportului le revin un 
determinat, din ce în 
important. Departe 
considerate ca simDle 
mente, exercițiul fizic 
tul se încadrează tot mai preg
nant în abordarea științifică a 
cerințelor obiective ale vieții, 
fac parte inteerantă din ansam-

Constantin FIRANESCU

morală 
fizice 

rol bine 
ce mal 
de a fi 
divertis- 
si snor-

(Continuare In oao 2-3)

UN FRUMOS SUCCES
IN „C C.E.“ LA BASCHET FEMININ
,,U“ Cluj-Napoca - Stade Francais Paris 82-73

CLUJ-NAPOCA, 1 (prin te
lefon). Un public entuziast ca 
întotdeauna a umplut p.nă la 
refuz Sala sporturilor pentru 
a asista la intilnirea interna
țională de baschet feminin din 
cadrul „Cupei Campionilor 
Europeni* dintre Universitatea

din localitate și echipa Stade 
Francais Paris. Spre satisfacția 
celor prezențl, baschetbalistele 
noastre campioane au înregis
trat o frumoasă victorie 
scorul de 82—73 (31-29), 
mînd ca returul, care se 
disputa săptămina viitoare

la locul de muncă

OAMENII ÎN HALATE ALBE
DE LA „MECANICĂ FINÂ“

Oameni în halate albe, tineri 
Si tinere, aplecați asupra unor 
complicate aparaturi, cu chipu
rile luminate, parcă, de fla
căra pasiunii pentru tehnici — 
o anume tehnici, ce rar poate 
fi intilnită ca aici. Sînt oameni 
— muncitori, ingineri, tehni-

cieni, labor anți, cercetători — 
ai întreprinderii de mecanică 
fină din Capitali, unitate eta
lon a tehnicii de viii din in
dustria noastră.

Președintele Comitetului sin
dicatului, tovarășul Emilian Pîr- 
vu. spunea cu o anume mîndrie

oa-

în timpul liber — animate întreceri de cros

in glas : „Vorbind despre 
meni, la noi este o mare con
centrare de... materie cenușie. 
Materie cenușie și tinerețe. Și 
există două mari pasiuni : teh
nica și sportul. Cind ..nu sînt* 
tehnicieni, oamenii aceștia caută 
sportul ca niște copii.„*

Cind i-am vizitat, tehnicienii 
de la „Mecanică fină* erau in 
competiție pentru îndeplinirea 
unor tmportante obiective, o- 
biective dictate de const ința 
lor de comuniști. în cinstea ce
lui de al XIII-lea 
partidului. Iar pe 
la „Mecanică fină* 
in ceasurile libere, 
petiție si tot în cinstea 
piatului mare eveniment 
viața poporului nostru, 
de vorbă cu maistrul 
Zamfir, din secția de scule-ma- 
trițe, care răspunde în cadrul 
biroului asociației sportive de 
activitatea de masă. ..Are drep
tate tovarășii! Pîrvu — le pla-

Congres al 
sportivii de
i-am 

tot in
găsit, 

i corn- 
apro- 

din 
Stăm 

Burilă

Viorel TONCEANU

(Continuare in oag Î-J)

cu 
ur- 
va 
la 

Paris, să decidă formația care 
va trece în turul următor.

Meciul a început sub semnul 
echilibrului, adversarele stu
dentelor noastre avind un ga
barit impresionant și o tehnică 
foarte bună. Jucâtoarea Schef
fler, cu cei 2,02 m înălțime, a 
dominat lupta sub panouri, 
dar baschetbalistele noastre, în 
special prin Magdalena Pali, 
i-au contracarat multe dintre 
acțiuni. „U“ a luat conducerea 
pentru prima dată in min. 10 
cu 16—14, iar în min. 15 s-a 
detașat la 29—20, lăsind im
presia că nu va avea probleme, 
dar franțuzoaicele au reușit 
să reducă din scor. In repri
za secundă, studentele au fo
losit o apărare agresivă și 
multe contraatacuri. Cu toate 
acestea, ele au comis și multe 
greșeli (mingi date la intercep
ție), singura care a corespuns 
din toate punctele de vedere 
fiind ca întotdeauna Magdale
na Pall.

Succesul din acest prim joc 
poate fi confirmat printr-o e- 
voluție și mai bună în meciul 
retur de la Paris, care. însă, 
se anunță foarte greu. Au în-

Magdalena Pali, in acțiune

scris: Pali 38, Kiss 16, Lunga
14, Czegledi 6, Bagiu 6, Eniedy 
2 pentru învingătoare, respec
tiv Scheffler 20, Legurjader 14. 
Etienne 11, Soussi 8, Blanchet
15, Grosskost 5.

Au arbitrat bine V. Vasiliev- 
ski (U.R.S.S.) și J. Turek 
(Austria).

Dumitru STANCULESCU

Ieri. In Divizia „A" de fotbal
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ATI AUZIT DE TAUTII DE SUS?
CE OAMENI! CE EXEMPLU!

Handbalul feminin la ora unui nou start internațional

ECHIPA ROMÂNIEI
locul, adică
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fetele .au avut timp 
antrenorul așteptin- 
: zori fi pină-n seara 

a le da asistenți

ARE NEVOIE DE TOT SPRIJINII
Interviu cu antrenorul POMPILIU SIMION

ud
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mife iu
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ca o eerti-
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da
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in
se 
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rai para 
vină! orii 
furii z

Talere
Mare ?
răspuns prof. Ion Marines
cu. președintele C.S.M. Tra
diția o vom crea noi !* A 
găsit si un antrenor, prc‘. 
Ion Marinescu (nici o legă
tură de rudenie, dar o pu
ternică legâtu-â de aspira
ții), a găsit si amatori pen
tru noul sport pe meleagu
rile Maramureșului. La T iu
ții de Sus. drum cit «n 
mini-maraton. <u renii de 
pe Săsar tot mai mafți cău
tători ai aurului rietoriUor 
sportive. Au venit cJUar si 
fete.' S-o nuncit. adesea zi 
kimină. ori de cite ori bă-

ir a
sd li 

talere
Beta Mare 

Ce
iv urmi, la 
veri. Baia

pu- 
poli- 
Mrt 
defi-
- le
— te 
cam-

de cină 
țiu timp 
pmsnZ T« 
jx-n euce-it afirmarea 
nittvă : Atila Ciorba 
seniori și Lia Mihaiu 
senioare c.u devenit
pioni ci tării la sheet ! Per- 
formanță de mare frumu
sețe. tare răsplătește oa
meni. fapte, initiative. Pen
rm ei. omul sfințește locul! 
Pentru eâ tradiția. ciad e. 
se moștenește, cind au — 
«e creează l

Hristcche NAUM

Echipa reprezentativă femi
nină de handbal a țării noastre 
și-a început lungul și difici
lul drum al urcușului in elita 
mondială, urmind să participe 
anul viitor la grupa „B“ a 
campionatului mondial. în ve
derea abordării acestui obiec
tiv de primă mărime, handba- 

‘ listele românce șl conducerea 
tehnică a echipei și-au propus 
citeva etape intermediare, pri
ma fiind o bună comportare 
la apropiatul „Trofeu Carpați*.

Zilele trecute, la Bacău, unde 
handbalistele se pregătesc pen
tru „Trofeul Carpați*, am pur
tat o discuție cu prof. Pompi
lia Simion. antrenorul princi
pal al echipei României. L-am 
rugat să schițeze, pentru în
ceput, programul competițional 
internațional pînă la sfirșitul 
acestui an.

— „Trofeul Carpați* mar
chează debutul in noul sezon 
care, practic, ca naelc pauze

solicitate de campionatul Di
viziei „A“ și de „Cupa JSomâ- 
niei“, se va încheia cu parti
ciparea noastră la grupa se
cundă a campionatului mon- 

decembrie a 
mai 

internaționale

>i“

dial. In luna 
acestui an vom susține 
multe întîlniri 
bilaterale, în compania forma
țiilor Bulgariei (1 și 2) la Tîr- 
goviște și București, R.D. Ger
mane (8 și 9) în Capitală, du
pă care vom efectua un tur
neu în Polonia -<1S—16).

PRIN EXERCIȚIU FIZIC SI SPORT
(Urmare din pag 1)

bilii 
care 
eilor 
Si i 
fizică si ____ _
ti ei tării noastre

Aceste temeiuri științifice 
stau la baza Politicii oartidului 
in sport, politică avind in ve
dere dezvoltarea consecventă a 
educației ' fizice si sportului, 
preocupare înscrisă la loc de 
frunte in importante documente 
ale partidului, in insusi Pro- 
eramu! P.C.R. „Cerințele dez
voltării actuale si de oerspee- 
tivă a societății noastre socia
liste — sublinia, de pildă, tova
rășul Ni col ac Ceau esca in 
Mesajul adresat Conferinței pe 
tară a mișcării sportive, din mar. 
tie 1932 — fac in mod obiectiv ne
cesară creșterea rolului culturii 
fizice si sportului in procesul 
educației socialiste si formării 
omului nou. in întărirea sănă
tății si vitalității națiunii ooas- 
tre. in asigurarea condițiilor ea 
poporul român tineretul patriei 
să crească vi cu ros si sănăins*. 
Mărturie a rolului tot mai im
portant care le este atribuit ta 
menținerea si întărirea sănă
tății poporului, in creșterea vi
goare!. robustetii si frumuseții
— fizice si morale — a tine
rei generații a copiilor tării, 
educația fizică si sportul au 
fost legiferate — la indicația 
tovarășului Nicolae Ceausescu
— ca activități de interes na
tional si încredințate unor in
stituții si organizații centrale 
dispunând de imoortante forte

atorice si materiale.

mijloacelor si ■ăsurJor 
urmăresc creșterea iodi
de sănătate, longevitate 

dezvoltare armonioasă — 
morală — . doc,.la

Drept urmare, exercițiul fi
zic. sportul si turismul au luat 
o amplă dezvoltare, antrenind 
anual milioane de participant: 
— de toate vîrstele X profe
siile — intr-un sistem înche
ga: de forme si miiloaoe de 
manifestare, care îmbină in 
mod util acțiunile din calenda
rul central cu largile initiative 
ale asociațiilor, cluburilor, or
ganizațiilor sportive locale. 
Gimnastica de înviorare la do
miciliu. in cămine, in scoli si 
grădinițe gimnastica la locul 
de muncă, gimnastica de între
ținere. excursiile si drumețiile, 
crosurile. întrecerile din cadrul 
campionatelor asociațiilor spor
tive. acțiunile înscrise in com
plexul Sport si sănătate*, du
minicile cultural-sportive, cu
pele pe ramuri de producție, 
festivalurile sportive — iată tot 
atitea forme atractive de pro
movare ■ mișcării, exercițiului 
fizic s sportului in sluiba În
tăririi sănătății și a puterii de 
muncă, a creșterii unor gene
rații viguroase.

Corolarul acestei 
tivită ti de masă II 
..Dariada*
sportivă națională 
inițiativa secretarului 
al partidului, care devine intr-o 
măsură tot mai pronunțată, de 
la o ediție la alta, cadrul 
adecvat si eficient al educării 
fizice a populației, deopotrivă 
cu acela al depistării si afir
mării ur.or noi talente pentru 
sportul de performantă.

Formindu-Ie mai tatii tuturor 
tinerilor, dar si adultilor. con
vingerea că exercițiul fizic si 
sportul au devenit mijloace ab-

marea

întregi ac
re prezintă 
eomoetitie 

creată din 
general

solut necesare in respectarea 
unui mod rational de viată si 
muncă, trebuie să-i stimulăm 
a face zilnic sport oentru a-si 
menține sănătatea, a-si Întări 
trupul. în acest sens, se im- 
nune organizarea unei activi
tăți sportive de masă cit mai 
bogate — și permanente, pe tot 
parcursul anului — în fiecare 
scoală. întreprindere, instituție, 
club cultural, cartier de locu
ințe. sat si oraș. Drecum si 
oromovarea formelor simple, 
atractive, larg accesibile pentru 
toți cetățenii — indiferent de 
ocupație, virstă si sex —. la 
care fiecare să poată Dartiapa 
in timpul său liber, după pre
ferințe.

în fapt dezvoltarea mișcării 
sportive intr-o localitate sau 
alta, intr-un iudet sau altul, 
trebuie apreciată nu numai 
după numărul celor aliniati la 
startul diferitelor competiții 
sau al spectatorilor din tribu
ne. d. in primul rînd. după 
numărul cetățenilor efectiv cîs- 
tigati pentru exercițiu 
sport, al celor care-si 
această preocupare în 
mul lor zilnic de viată,
eindind si actionînd în acest 
spirit mișcarea noastră sporti
vă va putea contribui substan
țial la întărirea sănătății si vi
talității ponorului nostru, la 
formarea multilaterală a omu
lui nou. îsi va putea îndeplini 
cit mai bine marile răspunderi 
si sarcini care îi revin în ca
drul politicii partidului și sta
tului nostru de construcție so
cialistă Si ridicare a tării oe 
trepte tot mai înalte de civili
zație si progres.

— Citeva detalii despre gru
pa secundă a campionatului 
mondial vor fi utile, credem, 
pentru iubitorii handbalului.

— Acest campionat apare ca 
o grupă valorică secundă doar 
in calendarul competițional. 
Pentru că, in realitate, la star
tul lui vor fi prezente toate 
forțele handbalului mondial 
feminin. Intre care amintesc 
reprezentativele Uniunii Sovie
tice, R.D. Germane, Ungariei. 
Cehoslovaciei, Poloniei etc. A- 
lături de aceste formații, echi
pa României va incerca un tur 
de forță, propunindu-și, ea un 
prim obiectiv, promovarea in 
grupa eA**, adică ocuparea u- 
nuia din primele opt locuri...

— De ce „ca un prim obiec
tiv- ?

— întrucit următorul fl con
stituie calificarea pentru J.O. 
din 1988. Dar despre aceasta 
vom mai discuta.

— Cititorii au aflat compo
nența lotului lărgit Aveți de 
gînd să mențineți cele 18 ju
cătoare pe toată durata pre
gătirilor 1

— Dorim acest lucru. Se în
țelege, insă, că dacă pe par
curs și alte handbaliste vor 
deveni apte de titularizare, vor 
fi incluse in lot. Intr-o primă 
etapă ne gîndim să testăm o 
serie de tinere jucătoare.

PRO

al echipei 
României

bun portar 
handbal a

le-am mai 
prilejuri, ca

folosit șl 
să știm dacă 
fără rezerve.

Viorica Ionica, de mulți ani 
mai

earc 
alte 
ne putem bizui, 
pe talentul lor. Ne gîndim, de 
exemplu, Ia Edit Torok, Irina 
Călin. Cristina Tache, Ana 
Moldovan șl altele.

Am urmărit îndeaproape evo
luția echipei reprezentative și 
opinăm câ actuala alcătuire 
este omogenă. O dovadă in 
acest sens este și bilanțul in
ternațional destul de bun al 
sezonului trecut: din 28 de 
jocuri, fetele noastre au câști
gat 19, au realizat 2 „egaluri*, 
pierzind 7 partide.

Așadar, un nou start inter
național pentru echipa Româ
niei. Să sperăm că el se va 
încheia cu rezultate superioare. 
Este nevoie, pentru aceasta, de 
o muncă intensă, fără nici un 
rabat în plus, la realizarea 
pretențioaselor obiective ce și 
le-a propus, echipa națională 
și conducerea ei tehnică au 
nevoie de colaborarea tuturor 
tehnicienilor care activează în 
handbalul nostru. Este una 
dintre principalele condiții ale 
succesului.

Ion GAVRILESCU

fizic si 
includ 

DToera- 
Numai

C. Cosmes cri
Teo- 

Cortna Taloș, Gh.
Laura Stanciu. 
și Irina S pir lea

DINAMO BUCUREȘTI, de la stingă : I
— antrenor, Diane Samungi, Monica Pecheastu, 
dora Tache, Mddâlina Spirache, 
Boaghe — antrenor. Rtadu! de jos : 
Loredana Bujor, Rurrandra Mițioanu

STEAUA, de la stir.ga : teonte — antrenor, I.
Stoica — antrenor, s. Gorgan. R. Itu. I. Kiescu, D. 
Viziru — antrenor principal, A. ^Leonida, C. Teodo- 

rescu.
Fotografii de

R. Nicole seu ți R. Stoianov 
Alexandru VOROVENCI — București

DINAMO BUCUREȘTI (0 Șl STEAUA («) - CAMPIOANE NAȚIONALE

Am citit i 
ta luna noie 
tinua să fie 
dă în orima^ 
aDoi se va rs 
tat. că sore 
dea burnițe 
alocuri si ci 
ninsoare. d< 
zilei nu va 
grade.

Văzînd 
rologică 
fără — 
gîndit că

„chenar* 
lui si îndeose 
pund de or 
vitătilor de r 
formantă. în 
ilor si clubu 
îndemnul de i 
starea reală 
de faptul că 
luna noiembr 
sezonul rece.

Adevăratii 
■portului 
orofitînd de 
să prelunge 
rile sportive 
nului cald c 
ganizeze în: 
la unele di: 
fi crosurih 
letice. iod 
mingea, 
miilocul nai 
în pădurile 
orașelor, cari 
te zile un p

In C.
POLONIA BYIOM
• Cel de al doili

Datorită fanți 
Steaua București 
dispute cele do 
turul secund al 
chei pe Cheat: 
Bytom. în zilei 
noiembrie cel d< 
neu al campiona 
rii valorice a Dh

Campionatele naționale de gimnastică juniori ACT

M. GHERMAN (C.S.S. Sibiu) CIȘTIGATOR LA MAEȘTRI

ARAD, 1 (prin telefon). Pri
ma dintre cete 4 zile de gim- 
nasiică din cadru! finalelor 
Campionatelor republicane ala 
Juniorilor a fost rezervați băie
ților. 120 de concurent! și-au 
disputat In cursul zilei de țoi 
titlurile la individual compus, 
întrecerile rețiatad atenția, 
la categoriile mid. cit și la 
superioare, cu deosebire ta 
eștri Brigăzile de arbitri

atft 
cele 
ma- 
s-aa 

aflat ta fața multor execuții de 
ridicată valoare tehnică (s-a >- 
cordat. spre exempXt ți o nolâ 
de 10 — Marius Tobă ta inele).

A ÎNCEPUT un nou 
TURNEU DE BASCHET 

FEMININ
In

I-am urmărit mal tatii pe 
mal mid dintre competitori, 
de la cat. a TV-a. Aproape

cei 
eel 
în 

permanență liderul acestei gene
rații de tineri performeri a fost 
orădeanul Florin Purje, care a 
debutat cu 9.80 la cal, a obținut 
apoi 9Ș5 ta taele și 9,40 la sări
turi. A ratat la paratele (8,35). 
execuție oare, se părea, putea
să-1 compromită poziția fruntașă, 
dar el a recuperat ta ultimele 
două schimburi (9,60 la bară și 
9.70 ia sol), realiz'nd o victorie 
meritată, oentru care și antre
norul său Cristian Balint merită 
felicitări. Clasament: 1. Florin 
Purje (CSS 1 Oradea) 56,40, 2.
Călin Zaro (CSS 1 Oradea) S5.90. 
3. Dan Burincă 
55.725, -------
Arad) 55^5 
(CSS 1 
Robert Ladany 
Mare) 55,025

Tot ta cursul dimineții a 
desemnat campionul la individu
al compus și ia cat. a III-a. De 
data aceasta. lupta a fost șl mal 
strinsă. Clasament: 1. Dorel Vo- 
rindan (CSS Arad) 57X5, 2. A-
drian Gail (CSS Bistrița) 57.15. 
3, Cătălin Mirean (CSS Brașo- 
via) 57.10, 4. Daniei Țarcă (CSS 
Brașovia) 56.95. 5. Nicolae Florin 
Stroia (CSS Gheorghen!) 56.40, 6. 
Ion Nicolae (CSS Arad) 55.55.

La maeștri a ctștigat. la cana
tul unei lupte interesante. Ma- 
riu» Gherman (CSS Sibiu).

vineri, finalele pe aparate la 
toate categoriile

Constantin MACOVB

(CSS
4. Cristian Leric

5 Horațiu 
Baia Mare) 55.25. 

(CSS 1

sibiu) 
(CSS 
Sînă 

c
Bala
fost

Campionatul național de tenis 
Pe echipe pentru copil șl ju
niori a avut loc pe terenurile 
clubului Metalul din Tîrgoviște 
și s-a încheiat cu victorii ate clu
burilor bucureșiene Steaua (bă
ieți) și Dinamo (fete). A fost o 
competiție al cărei ridicat nivel 
tehnic se datorează condițiilor 
bune de pregătire a micilor te- 
nismani de la cele două unități 
de performanță.

In ceea ce-i privește Pe ste- 
liști, el se află la primul titlu de 
campioni. La obținerea succesu
lui a contribuit, in bună măsură, 
existența la C.S.Ș. Steaua a unei 
secții de tenis. Printre cel care 
au obținut victori! în partida de
cisivă au fost Silviu Gorgan (ou
tre! titluri de campion, tînărul 
tenisman are cea mal bună „re
coltă" din carieră), Răzvan Itu 
și alții. De pregătirea echipei 
campioane s-au ooupat antreno
rii Dumitru Viziru, Andrei 
Leonte șl Ioan Stoica.

La fete, dinamovistde bucu- 
rcțtene lșl păstrează titlul, du-

bul din șoc. Ștefan 
dJsp>mlnd de mari 
tnidt constituie principaia pepi
nieră a tenisului nostru feminin. 
Echipa dștlgăteare a t f u:.; : 
Diane Samtmgi. Monica Pechea- 
nu. Teodora Tacie, Mădâlina 
Spirache, Corina Taloș, Laura 
Stanciu, Loredana Bujor, Ruxan-

cel Mare 
rezerve, In-

dra Mățăoanu și Irina Spirlea. 
Antrenori : Gheorghe Boaghe și 
Constantin Cosmescu. Clasamente 
finale, băieți : 1. STEAUA cam
pioană națională, 2. T.C.B., 3.
Dinamo București. 4. Progresul ; 
fete : 1. DINAMO BUCUREȘTI, 
«campioană națională. 2. Progre
sul. 3. Dacia Galați, 4. Steaua.

ICEME-

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 26 OCTOMBRIE 1384. Cat. 1: 
2 variante 
Dacia 1300 ; 
25% a 6.542 
riante 100% 
riate 25% a 
variante a 2.544 lei ; eai. 5 : 
variante a 517 lei ; cat. 6 : 
variante a 292 lei ; cat. 
1.671,75 variante a 100 lei. Report 
la categoria 1 : 471,195 lei. Au
toturismele „Dada 1300“ aci re
venit partlclpanțllor : Popescu
Ilie din Pitești șl Cristescu con
stantin din Oltenița.
• Tragerea obișnuită Loto «le 

astăzi. 3 noiembrie a.e„ vti avea

25% — autoturisme
cat. 2 : 14 variante 
lei ; cat. 3 : 12 va- 
a 3.552 lei șl 54 va- 
896 lei ; cat, 4

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

: 36
177.25
313.75

x :

loc In sala dubulul sportiv Pro
gresul din București, str. Dr. 
Stalcovici nr. 42. tacepînd de la 
ora 17,15. Numerele câștigătoare 
vor fi radiodifuzate la ora U 
pe programul II șl la ora 23 pe 
programul I, precum șl aSm- 
bătă dimineața la ora i,55, tot 
pe programul I.
• ASTAZI ȘI MUNE, ultimele 

două zile pentru procurarea bi
letelor cu numerele alese de dv. 
la prima tragere LOTO 2 din a- 
ceastă lună, care oferă cistigur1 
ta autoturisme „dacia 1300“ și

importante sume de bani. Mai 
multe bilete, mal multe șanse de 
dștig !
• Așa cum v-am mal infor

mat. ta toate agențiile de vta- 
zare șl la vlnzătoril volant! din 
Întreaga tară se găsește de vin- 
zare NOUA EMISIUNE SPECIA
LA de LOZ TN PLIC denumită 
„LOZUL MARILOR CÎȘTIGURI*, 
a cărei atracUvltate o constituie 
faptul eâ se atribuie șl autotu
risme „OLTCIT SPECIAL*, pe 
lingă nelipsitele dștlgurl ta bani 
șl autoturisme „DACIA 1300*.Deed ...--------- ----
RILOR 
TA i

nu uitați 1 LOZUL. MA- 
CTȘTIGURI VA AȘTEAP-

Pentru a se pr 
ții dt mal bune 
naționale de dd 
▼or desfășura la 
mlnii în Poiana : 
Iul, ddiștll bucur 
ta „avanpremieră 
pe stadionul Met 
tală. Recent, atei 
trei oompetlțll cu 
trial, la care au 
100 de cicliști la 
ele. Beneficiind C 
foarte bună, de 
lente de concurs, 
ferit numeroșilor 
zențl dispute a-tre 
aamentele celor i
• „CUPA C.S.S 

niori. 18 km : 1. 
(Dlnamo) 44:03. 
(Voința) la 34 s, 
namo) la 16 s : 
tan : 1. C, Ghe 
30 X 2. M. Mine 
S2 s, 3. V. Zar 
1:24 ; juniori mk 
Pătrașcu (C^.S. 
Anton (STIROM) 
ca (STIROM) la 
6 km: 1. G. B 
17^5.
• CAMPIONAT) 

PALE, Seniori, 21 
(Dlnamo) 58:06. 
(Dinamo) )a 55 
(Voința) 
14 ‘ 
43:20, 
ta 
ta
N. 
V.
8. ______
eepători, 6 km : 
(STIROM) 17:0«.
• „cupa sn 

■ km : L P.

M.

la 1:17; 
L M. S. 
C. Gheo 
3. V. Zr 
juniori

km :
2.

1:16, 
1:42; . ___
P&trașcu (C^ 
Stoian (Ol im] 

Anton (STTRO

Epilog la un meci de

SANCȚIUNI PE MĂSURA FA
Ano li zi nd cefe petrecute la sHr 

fitul meciului dintre divizionarele 
,,B" feminine Chimia Tr. Măgurele fi 
C.S.S.U. Dacia Pitești (fapte relatate 
In numărul nostru din 22 octombrie). 
Biroul F.R. Volei a luat următoarele 
hotăriri : 1) suspendarea pînă la
sflrșitui campionatului In curs a spor 
ti vei Elena Sandu, care a generat, Îm
preună cu familia so. incidentele I 
2) suspendarea terenului echipei 
din Tr. Măgurele pe două etape (4 
noiembrie și 2 decembrie), ca ur
mare o necsig urării securității echi
pei oaspete (meciurile respective se 
vor desfășura la București) ; 3) ri
dicarea dreptului antrenorului Marin 
Ruță (Chimia) de a-șl conduce echi
pa pînă la sfîrșltul anului ; 4) sus
pendarea arbitrului N. Filipescu (Tr.

Măgurele^ pe timp 
tru neglijența dove 
rea datoriei sole d< 
In discuție, neglijez 
k> dispariția leg i ti
pi te$ te ne ; 5) averi 
tiei de volei C.S.S. 
pentru lipsă de Ini 
vorec cererii de tra 
Elena Sandu. Mâst 
corespund faptelor. 
•U vor învăța mi 
cauza...

• RESTANȚA Pai 
pele masculine Dine 
C.S.M.U. Suceava, 
pa a 8-a a Diviziei 
fățuro astăzi, ora 
namo.



NE AJUTA
creație a neîntrecutului pic
tor care 
Și cum în 
brie se
pa de iarnă a ..Daciadei", 
ea de obicei — în aștepta
rea înghețului si a zăpezii 
— activitatea sportivă de 
masă continuă cu sporturile 
obișnuite în etapa prece
dentă.

Dar nu numai sportul ma
selor se bucură de un ase

menea timp, ci 
și unele 
vențe ale 
vității de 

tormantă. Ne gîndim că 
pul se arată prielnic ___
bune pregătiri fizice in aer 
liber, mult mai eficientă 
decîț în săli, sau că anumi
te Părți din lecția de an
trenament se pot desfășura 
tot în aer liber evitînd ast
fel înghesuiala ce se oro- 
duce acum De alocuri, eu 
Dierderi de minute Dretioa- 
«e. Si dacă dăm ca singur 
exemplu atletismul, subîn
țelegem că mai sînt si alte 
«porturi în situația de a be
neficia de timpul favorabil 
care se menține, cu o tempe
ratură capabilă să promoveze 
un tonus de lucru ridicat si 
cu un aer mai
pur.

Să profităm 
..vremea din

sec- 
acti-

Priviri spre eșalonul secund

unei

UNIVERSITATEA CRAIOVA 1 (1)
JIUL 0

• circo 
poarta : 
marcat :

Z-O (0-0).

n-a 
tru 
min.

natura, 
noiem-

este
luna 

declanșează eta-

ozonat sî mai

din plin de 
luna noiem

brie". Prognoza ne aiută.

Mircea COSTEA

hochei pe gheafă

lampionatului Diviziei „A“ a fost amlnat
chei, care urma să aibă loc 
între 3 și 8 noiembrie la Bucu
rești. a fost reprogramat la 11— 
16 decembrie, tot la București, 
în continuare. Intre 20 și 25 
decembrie, va avea loc la Mier
curea Ciuc cel de al treilea 
turneu al acestei competiții.

UN SINGUR GOL DIN NUMEROASE OCAZII

Stadion Central ; teren foarte bun; 
timp frumos ; spectatori 
15.000. Șuturi : 26-7 (pe 
11—1). Cornere : 11—3. A
ÎRFMESCU (min. 31).

UNIVERSITATEA : Lung -__________ _ NEGRILĂ, 
Tiliihoi, ȘTEFĂNESCU, Ungureanu — 
Ț1CLEANU, IRIMESCU, MANAlLA - 
Geolgâu (min. 75 Bîcu), Câmâtaru 

nin. 61 O. Popescu), Cîrțu.
JIUL : CAVAI - V. POPA, SZEKELY. 
. POPA, P. GRIGORE - Dosan 

(min. 56 Calin), Florescu (min. 63 
Stoinescu), Stana - B. Popescu, Sâ- 
lăjan, BĂLUȚĂ.

A arbitrat bine S. Necșulescu ; la 
tinie : M. Ionescu (ambii din Tîr- 
goviște) și Ad. Porumboiu (Vaslui).

Cartonașe galbene : M. POPA TV 
LliHOI.

Trofeul Petschovschi.:
La speranțe ;

în min. 31: Șteiănescu a urcat 
mult în jumătatea adversă și» 
ajuns Ia circa 30 metri de 
poartă, l-a angajat cu o min
ge, în adîncime, pe IRIMESCU, 
aflat în rol de „pivot" la mar
ginea suprafeței de pedeapsă ; 
a urmat un șut din întoarce- 

decarului 
s-a văzut 

balonul din 
stilpul sting.

GALERIA, SPORTIVA, ȘI-A RETRAS REFRENUL

I
I
I
I
I
I
I

1 (prin telefon). 
doua partidă, pro-

CRAIOVA, 
Și această a 
gramată la mijloc de săptămi- 
nă în Divizia „A“, a avut un 
singur sens de desfășurare, spre 
poarta formației oaspete. Da
toare (din nou) suporterilor ei, 
Universitatea Craiova a asaltat, 
de la început, buturile apărate 
de Cavai, nerăbdătoare de a 
deschide cit mai repede scorul. 
Am asistat însă timp de aproa
pe o jumătate de oră la o 
ofensivă precipitată, punctată 
de numeroase baloane înalte 
trimise în mijlocul unui careu 
superaglomerat și respinse, de 
regulă, cu ușurință de Sze- 
kely, omul lui Cămătaru, și M. 
Popa, fundașul de ultimă in
tervenție, la nevoie. Dar „redu
ta petroșeneanâ" avea să cedeze

re, cu stîngul, al 
craiovean și Cavai 
nevoit să scoată 
plasă, jos, lingă 
în tot acest timp, Lung a șo
mat, unicul șut expediat de 
Băluță, in min. 29, greșind cu 
mult ținta. în schimb, spre fi
nal de repriză, la mingea pla
sată de Cămătaru, de la 14 m, 
lateral dreapta, pe Cavai l-a 
salvat bara.

Exceptînd scurtele perioade de 
timp în care Jiul a fost ten
tată să șteargă fragilul avan
taj de pe tabela de scor, și 
cea de a doua jumătate a me
ciului a aparținut gazdelor. La 
un moment dat (min. 54), Un- 
gureanu rata 
Negrilă, apoi, 
Negrilă șuta 
lă din colțul 
cum, spre sfirșit, Bîcu șl Un- 
gureanu au irosit și ei bune o- 
cazii de a Înscrie, meciul s-a 
Încheiat cu un rezultat deloc 
conform celor petrecute in te
ren, timp de 90 de minute. 
Publicul, firește, nemulțumit, 
și-a apostrofat formația favori
tă, atenționînd-o in felul a- 
eesta că, miercuri, la Atena va 
fi mult mai greu. îmbucurătoare 
totuși — in perspectiva retu
rului cu Olympiakos — pofta de 
joc manifestată de Universita
tea Craiova care, o bună par
te din timp, a imprimat jo
cului un tempo susținut.

...Duminică dimineață, la Re
ghin. Cam cinci mii de oamen1 
urmăresc disputa 
tul" și „Mureșul" 
va. In tribuna I. 
arenă, la jocul de 
trinel cu ochelari, 
leria locală; grupul masat 
centrul tribunei cintă de zor un 
cintec al „Avintului", tineresc, 
în ritmul unei tobe. Reținem re
frenul: „Un gol, două, trei, sîn- 
tem mai buni ca ei Un gol 
vine repede, in min. 9, cînd 
Hajnal transformă, în stilul lui 
cunoscut, o lovitură liberă direc
tă. de la marginea careului, din 
stingă, de unde mingea se duce 
ca din tun spre vlnclu. AI doi
lea gol vine cu două minute 
Înainte de final, îl înscrie ju
niorul Sologub, introdus inspirat 
în echipa locală de citeva zeci 
de secunde. Și totuși refrenul 
galeriei din Reghin n-a fost con- 

Pentru că. 
cîștigat cu

au

dintre „Avta- 
Explorări De- 
cu spatele la 
acolo, un bă- 
Dirljează ga

in

• ȘTIRI • ȘTIRI •

I
I

I

I
I
I
I

(Urmare im pag 1)

’l

Tudorache (Steaua) 
Constantin eseu (Di- 

junlori mari, 12 
Minea (STIBOM)

«3 tie,
43:38, 
namo) 44:28; 
km : 1. M.

2. M. Manolache (STTROM)
3. C. Gheorghiu (Voința) 
juniori mici, 8 km : L S. 

(STTROM) 23:05, 2. S.
(STIBOM) 23:10, 3. P.

(Olimpia) 24:00 ; Începători,

38:10. 
38:16, 
38:38 ; 
Anton 
Stoica 
Santa
9 km: 1. I.’ Mihai (C.S.S.)" 56:57^ 

Foarte bine pregătiți s-au do
vedit Petruș Mitu (Dinamo), care 
a ieșit învingător în două curse, 
Nicola e Pătrașcu (C.S.S. 1), ne
învins în cursele în care a luat 
parte, precum și M. Minea (STI- 
ROM) mer^u pe locuri fruntașe. 
Așteptăm confirmarea la Brașov!

Horoțiu SIMA

• ASTA23, LA CENTRUL J3 
AUGUST" DIN CAPITALA. va 
avea loc analiza activității fotba
listice și a modalul în care se 
acționează după campionatul eu
ropean din Franța pentru îmbu
nătățirea activității In acest do
meniu. La consfătuire, care va 
începe la oca 8,30, vor participa 
președinții Consiliilor județene 
partrn educație fizică șl sport șl 
al municipiului București, pre
ședinții cluburilor (asociațiilor) 
divizionare „A" și ,,B“, antreno
rii principali ai echipelor divi
zionare „A" și „B", medicii echi
pelor divizionare „A" și arbitrii 
din loturile divizionare „A" și 
„B".
• PLENARA ANTRENORILOR 

BUCUREȘTEN1. Luni 5 noiem
brie. la ora 16,30, in sala I.S.B. 
din str. Berzei, va avea loc ple
nara antrenorilor de fotbal din 
București și "Sectorul agricol Il
fov Cu acest prilej, 
C. Teașcă va susține un 
după care va urma un 
teme de pregătire.

antrenorul 
referat, 
film pe

— RA-

I

• UNIREA SLOBOZIA 
PID BUCUREȘTI 4—1 (0—1). Go
lurile au fost marcate de : Con
stantin (min. 55 din 11 m și 62) 
și Damaschin n (min. 71' șl 76) 
pentru învingători, respectiv Șt. 
Popa (min. 17). (I. Matei — co- 
resp.).

SPORTIVII-LA LOCUL DE MUNCA

din pasa lui... 
in altă situație, 

peste transversa- 
careului mic. Și

in urme rezumatului de Ieri, CIA-

Gheorghe NICOLAESCU

SAMENTUL Diviziei 
ostiei :

,»A’ »e prezintă

1. DINAMO 11 7 4 0 22-12 18
2. Steaua 10 9 4 0 20- 3 16
3. Sportul stud. 10 6 2 2 25-10 14
4. A.S.A. Tg. M. 10 4 3 3 9- 6 11
5. Unit. Craiova 10 4 3 3 15-15 11«. Gloria Buzău 10 4 3 3 14-10 11
7. Corvi nul 10 5 0 5 16-12 10
B. F.C. Argeș 10 4 2 4 14-11 10
9. Rapid 10 3 3 4 13- 9 9

10. F.C.M. Brașov 10 4 1 5 12-12 9
11. F.C. Olt 9 4 1 4 10-12 9
12. Chimia Rm. V. 10 3 3 4 9-13 9
13. F.C. Bihor 10 S 2 3 11-16 8
14. „Poli" Timiș. 10 2 4 4 9-14 8
15. F.C. Baia Mare 10 3 2 5 10-16 8
10. S.C. Bacău 11 3 2 4 11-17 8
17. Jiu! 11 3 1 7 7-22 7
18. Pofit. lași 10 1 4 5 13-22 6

form eu realitatea.
paradoxal, deși au . _ 
2—0, cei de la „Avîntul" nu 
fost ,.mai buni decât ei*, cel din 
Deva. Explicația ? Mureșul Ex
plorări Deva a jucat mai gân
dit, mai legat, dominînd întrea
ga repriză secundă, .,dispecerul* 
echipei, Vidican, cel de la „U" 
Cluj-Napoca, impresionând asis
tența prin jocul Iul tehnic și 
matur. ..Avântul", echipă antre
nată de fostul jucător al lui 
A.S.A. Tg. Mureș, Petre Varodi, 
și-a axat jocul prea mult pe 
cei trei titulari de 
Tg. Mureș. Hajnal, 
portarul Bir o H, și

rezolve mai totul prin „bombe
le" lui Hajnal. C-nd a ales si 
alte soluții, ca deschiderea 
extrema stîngă, unde Naște s-a 
descurcat bine, sau a venit și cu 
fundașul lateral dreapta 
în 
de 
tă 
și 
nind de la 
Vlad Ia foștii divizionari 
M. Marian, Bucur, ~ 
arătat deloc, spre lauda ei, 
o echipă recent promovată 
divizia a IlI-a, formația de sub 
Cetate etalînd un joc curajos, 
ofensiv, neașteptat de matur. Că 

reușit meritata egalare pen- 
care s-a zbătut pînă în...

88 e vina atacanților ei 
(mai ales Bucur, talentatul ju
nior Olojuteanu și Ștefănescu). 
dar și a intervențiilor salvatoare 
ale „centralului-4 Cioată. Și to
tuși, unii au văzut golul egali
zator în min. 50, cînd Biro II 
se afla cu umerii în poartă, chir
cit pe balon, însă singurul care 
putea afirma fără șovăire dacă 
balonul a depășit cu toată cir
cumferința linia porții era arbi- 

Bucureșteanul 
(corect, însă

pe

(Mera) 
atac, echipa gazdă a arătat cit 
cît ceva. însă prea puțin fa
de adversara sa. .Mureșul", 
ea cu nume cunoscute, por- 

ântrendrul Ladislau 
„A" 

S. Popa, n-a 
ca 

din

la... 
Pislaru 
a căutat

A.S.A.
Si 
eă

trul de centru. 
George Ionescu 
neatent în unele faze simple) a 
lăsat jocul să continue. Si jo
cul a oontinuat în favoarea „Mu- 
roșului", echipă aplaudată în fi
nal. și în postura de învinsă, de 
o galerie care, obiectivă, și-a 
retras refrenul...

Mircea M. IONESCU

UN LIDER CARE CONFIRMA
Confruntarea dintre Dinamo 

Victoria București șl Carpați 
Mîrșa (scor 3—1), din cadrul Di
viziei B, seria a n-a, disputa
tă duminică pe stadionul Dina
mo din Capitală, a reprezentat 
im joc de o bună valoare tehni
că și spectaculară. Derbyul seriei, 
care opunea două aspirante la 
promovarea ta Divizia „A", a 
etalat un fotbal plăcut. în vite
ză, cu dese ruperi de ritm și - 
schimbări de direcție, cu multe 
virtuți tehnice de exprimare, a- 
ceasta datorindu-se șl faptului 
că pe excelentul gazon M sta
dionului din Șos. Ștefan cel 
Mare evoluau jucători care nu 
de mult Jucau pe prima scenă 
fotbalistică a țării: Aeaenei, Stoi
ca, Ad. Dumitru, Liveiuc, Puri- 
ma. Stana, sau chiar în echipa 
campioană a tării. Dinamo 
București — Eftimescu. Custov, 
I. Moldovan. Liderul seriei, Di
namo Victoria, avlnd la timonă 
din acest sezon un cuplu ttaăr 
de antrenori, FI. Cheran r- Șt. 
Feodot, deși lipsită de aportul 
a două din piesele sale de bază, 
Iordache și Dumitrescu (acci
dentați). a confirmat — prin e- 
voluția sa — startul excelent luat 
ta acest sezon. De partea cea
laltă. Carpatl Mîrșa, pregătită si 
ea de un tandem tlnăr — șt.

Stana — M. Stclian, a avut o 
comportare lăudabilă. Din păca
te, ratările au privat-o de un 
rezultat bun, mai ales în prima 
repriză, când a irosit două ex
celente ocazii prin Fătan (min. 
30 și 35), scăpat singur față în 
față doar cu goal-keeper-ul bu- 
cureștean. Despre joc putem spu
ne că fruntașa clasamentului a 
obținut o victorie grea, dar ab
solut meritată. A deschis scorul 
în min. 22, prin talentatul mij
locaș Ursu. Șase minute mai târ
ziu oaspeții au egalat prin Liv- 
ciuc (min. 28) — șut senzațio
nal în diagonală din coltul ca
reului mare, sus la vindu. Du
pă pauză, cu toate că au domi
nat majoritatea timpului, bucu- 
reștenii s-au desprins greu în 
învingători, reușind al doilea gol 
abia în min. 80, prin același 
omniprezent Ursu, și au înscris 
golul trei prin Custov, cu două 
minute înainte de fluierul final, 
dar Custov a plecat dintr-o po
ziție de ofsaid nesemnalizată de 
tușierul Gh. Pîrvu și nesancțio
nată de centralul M. Georgescu.

Ceea ce nu înseamnă că vic
toria dinam oviștilor nu a fost 
perfect meritată, ca urmare a u- 
nui joc frumos și apreciat.

Aurel PĂPĂDIE

Din preocupările centrelor de copii ți juniori

SPORTUL STUDENȚESC IȘI CULTIVA „GRADINA PROPRIE»
te bune și rezultatele echipelor 
pregătite de Cornel Jurcă (ju
niori I) și Dan Apolzan (juniori 
municipali și C.F.R. B.T.A.). „E- 
chipe bune, alcătuite din jucători 
buni, sublinia Eugen Banciu. 
Pentru că, oricît ar încerca ci
neva să demonstreze contrariul, 
nu pot fi crescuți fotbaliști ade- 
vărați în echipe mediocre de ju
niori. echipe cu rezultate slabe". 
Și pentru exemplificare, iată ar
gumente. Sportul studențesc are 
în prezent jucători la ABSOLUT 
TOATE LOTURILE NAȚIONALE. 
Nu mai discutăm de cei „mari". 
Se cunosc Nici de cei de la ti
neret sau olimpici. Și ei se cu
nosc. La lotul U.E.F.A. ’85 este 
Pologea. la U.E.F.A. ’86 6int Al- 
dea și Popete. ‘ *
’87 se află 
mulți ani, 
trescu, un jucător al 
studențesc a fost promovat Ia... 
Sportul studențesc. Este vorba 
de mijlocașul Dumitru Popescu, 
un tînăr de 19 ani în care an
trenorul Ardeleanu și noi toți ne 
punem mari speranțe...". Po
pescu reînnoadă, așadar, un fir 
rupt după promovarea portaru
lui Lazăr. Cînd a fost asta ? Pu
țini își mai amintesc. De altfel, 
ni s-a spus, Constantin Arde
leana este primul dintre antre
norii principali ai echipei care, 
de cum a venit, și-a aruncat 
privirea și în grădina proprie. 
Iar în grădina proprie se mai 
află și alte „flori" : G. Gheorghe, 
Oprișan, C. Covaci, 
Iorgulescu, A. Căiță, Cr. 
tea, Prisecaru. Sînt multe 
lente printre cei 300 de copii și 
juniori din pepiniera clubului. 
Există și o fructuoasă colaborare 
cu cluburile școlare ..Pajura", nr. 
2 și Pionierul. Există condiții 
pentru îmbunătățirea bazei ma
teriale cu încă un teren cu iar
bă, în exclusivitate pentru copii. 
Și mai există acum și o PREO
CUPARE SERIOASA din partea 
conducerii clubului 
modalități noi prin care antre- 

predea fotbalul celor 
ce doresc din toată inima lor să 
îmbrace mîine tricourile divizio
narelor ,,A“, ale Sportului stu
dențesc înainte de toate.

*

Dar asociația are și talente 
autentice, afirmate in perfor
manță. Și din nou cu argu
mente : șapte secții sportive de 
performanță — tenis de masă, 
in Divizia „A", șah, tot in pri
mul eșalon, baschet, fotbal în 
„B“, box (de nivel național), 
handbal fete, în categoria ,.O- 
noare-, volei. Și toți cei ce lu
crează la „Mecanică fină* își 
indrăgesc echipele, pe sportivii 
lor, pe care ii urmează pe tere
nurile de întreceri fi pentru a-i 
încuraja. Aceștia sînt oamenii 
in halate albe de la „Mecanică 
fină".

ce sportul ca Ia niște copii. 
După ore și ore de concentra
re..." Primul argument : in
competițiile aflate in desfășu
rare și dotate cu „Cupa Con
gresului al XlII-lea" sint an
trenați peste 3500 de tineri și 
tinere, ji oameni mai puțin 
tineri — la cros, tenis de masă, 
handbal, popice, șah, volei și 
nu in ultimul rind fotbal. O 
impresionantă competiție a în
treprinderii, intre ateliere și 
secții. înscrisă in șirul numeroa
selor acțiuni organizate aici sub 

„Este cea 
mai mare competiție de pină 
acum, cea mai disputată". O- 
mul care făcea această apre
ciere se numește Barbu Siniș- 
teanu, din secția aparate de 
măsură și control. Și ne-am 
convins că are dreptate, intr-o 
după-amiază de toamnă de aur, 
pe baza sportivă de pe malul 
lacului Pantelimon. O minuna
tă bază născută din munca lor 
— un alt argument că celor 
de la „Mecanică fină" le place 
sportul. Zeci de tineri nu ți
neau seama că aerul este cam 
rece : la popicărie întrecerile 
erau în toi, pe „stadion", trei 
întilniri de fotbal programate, 
pe pista de alergări — întreceri 
in „Sport și Sănătate". Cei pe 
care ii văzusem in halate albe 
la lucru se bucurau de mișca
re, in ținută sportivă, ca niște 
copii...

„ > genericul „Daciadei".
- mai marp rnmnotitii

I

La meciul de handbal 
Steaua — Dinamo, progra
mat sîmbătă, în sala Flo- 
reasca, de la ora 17,30, sînt 
valabile 
rate de C.N.E.F.S. (tribuna 
specială) și 
(la masa 
de tichete, 
I.E A.B.S.).

legitimațiile elibe-

cele de ziariști 
presei însoțite 

eliberate de

■A
în vinzare, la

C.C.A. și 
„23 August", bi-

khl-

eta- 
d-es-

Di-

S-au pus 
casele C.N.E.F.S.. 
stadionului 
letele și programele special 
editate pentru meciul de 
rugby România —• Franța, 
care are loc sîmbătă 10 no
iembrie, ora 14,30, pe sta
dionul „23 August" din Ca- 1 
pitală.

Oare ciți dintre ei vor reuși

multe cluburi și-auTot mai 
procurat. în ultimul timp, video- 
casetofoane. Duminica trecută, 
de exemplu, după meciul 
Steaua, Dumitru Dragomir, pre
ședintele clubului F.C.M. 
șov, îi invita pe arbitri să reva
dă ,,fazele cu... cîntec**, să se 
convingă astfel de justețea sau 
in justețea deciziilor pe care le 
luaseră. Acesta este doar un as
pect al înregistrării meciurilor 
pe casete. Un altul ar TREBUI 
SA FIE DE ORDIN EDUCATIV, 
prin reluarea de mai multe ori 
a unei faze anume, putîndu-se 
,.descompune" faulturi sau alte 
gesturi nesportive, care cauzează 
eliminări șl apoi suspendări. 
„Noi — ne spunea cu două zile 
în urmă Florin Dumitrescu, vice
președinte al clubului Sportul 
studențesc — vrem să utilizăm 
vidoocasetofonul și într-un alt 
scop. Vrem să arătăm copiilor 
și juniorilor din centrul nostru 
cum se pregătesc marii jucători, 
ce eforturi depun Ia antrenamen
te, seriozitatea cu care tratează 
ei fiecare minut, din ora de pre
gătire. Lucescu ne-a ~romis o 
casetă cu Keegan, ne vom strădui 
să facem rost și de altele, pen
tru că există, știu bine ă există, 
tot așa cum bine știu că dacă 
vrem să facem o treabă bună 
trebuie să renunțăm Ia metodele

cu

B ra-

Să urce 
Foto :

treptele 
Aurel D.

performanței ? 
~ NEAGU

empirice, plictisi-Învechite, 
to are...".

Disouția 
tlmplător, 
Clubului, Ut pc ou. 
și a luat parte la ea și celălalt vi
cepreședinte al Sportului studen
țesc, Eugen Banciu. Și a conti
nuat de la o realitate 
acest club : de mulți "
pele de juniori și copii 
tului studențesc n-au 
evoluții atît de bune 
cest sezon. Astfel, la 
echipa se află în grupul fruntaș, 
iar la juniori și în campionatele 
municipale toate formațiile alb- 
negrilor dețin ori locul 1, ori lo
cul 2 ! Despre ceea ce face antre
norul emerit Ion Morărescu la 
subcentrul din Berceni (Școala 
generală nr. 108) am mai scris. 
Pentru strădaniile depuse a pri
mit. diploma cea mai rîvnită de 
orice tehnician din sport. Ade
vărul este însă că, la rîndul lor, 
și ceilalți antrenori ai centrului 
au început să ..accelereze" și 
l-am văzut pe Vasile Suciu, an
trenorul echipei de speranțe, 
cum... ardea pe banca rezervelor 
la un med in care elevii lui nu-i. 
respectau indicațiile. Și pe tena
cele Ion Stoișor l-am întâlnit re
cent necăjit că una din echipele 
șale din campionatul municipal 
câștigase numai cu... 3—0 ! Foar-

i aceasta, începută, în- 
. a oontinuat la sediul 
de pe str. Ștefan Furtună,

ani echi- 
ale Spor- 
mai avut 
ca în a- 
speranțe,

norii să.

use

iar la U.E.F.A. 
Bondoc. „ȘI după 

afirmă Florin Dumi- 
Sportului

Ciiucă, v.
Crls- 

ta-

de a căuta

Luurențju DUMITRESCU



tinerii Înotători români-zece victorii ! De vorbă cu antrenorul emerit Gh. Constantinescu

LA CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE LA MAGDEBURG
Tinerii înotători români se 

afirmă ! Participând la un im
portant concurs internațional 
organizat la Magdeburg (R.D. 
Germană), pentru înotători de 
13 ani și mai mici, âțiva din
tre reprezentanții noului val in 
natația românească au avut o 
frumoasă comportare. Astfel, 
ei au ciștigat zece probe, ur
când în alte două rînduri pe 
podium, obținînd cea mai bu
nă performanță în întrecerea 
băieților, prin ploieșteanul A- 
lexandru Moldoveanu (4:32,34 
la 400 m liber), și a doua la 
fete, prin reșițeanca Lumini
ța Dobrescu (1:01,77 la 100 m 
liber).

Moldoveanu a mai terminat 
învingător la 100 m liber (1:01), 
200 m liber (2:10,10) și 1500 m 
(17:51,71). Luminița Dobrescu a 
sosit prima și în cursele de 
200 m mixt (2:32,19) și 200 m 
liber (2:15,38). Trei locuri I a 
ocupat și ploieșteanul Lauren- 
țiu Nicolescu: 200 m fluture 
(2:2Î,97), 100 m fluture (1:06,12),

100 m spate (1:08,38), fiind ai 
doilea la 200 m spate (2:26,52). 
Arădeanul Călin Catarig a o- 
cupat poziția secundă la 100 m 
bras (1:17,65). Două locuri IV 
pentru ploieșteanca Cătălina 
Antonescu 
și 200 m spate (2:32,95). 
Magdeburg a mai participat 
Marius Crișan, un înotător 
11 ani, care se pregătește 
Centrul olimpic Reșița. El 
fost înregistrat în 1:04,92 
100 m liber, 1:13,90 la 100 
spate și 2:40,23 la 200 m spate, 
neclasîndu-se printre f. _ ' 
(să nu uităm însă vîrsta

• IN ACEASTĂ LUNĂ, 
grupuri de tineri înotători 
evolua la concursuri peste 
tare: Andreea Szigyarto, Simo
na Spaia, Ramona Terșanschi 
șl Livia Copariu la Leipzig 
(10—11 noiembrie), Laura Sa- 
ehelarie, Eniko Palencsar, An
dreea Hidegkuti și Robert Pin
ter la Rostock (17—18 noiem
brie).

ATENTIE LA PANATHINAIKOS!

DOI SPORTIVI
IN CONCURSUL

100 m (1:12,16)
La 

Si 
de 
la

la
m

fruntași 
lui).

alte 
vor 
ho-

ROMANI pe primul loc
DE JUDO DE LA MODENA

— In 
de ludo 
sportivii

ROMA (Agerpres). 
concursul international 
de la Modena (Italia), 
români Gheorghe Dani (super- 
usoară) si George Ciuvât 
(ușoară) s-au clasat pe primul

loc la categoriile respective. La 
întreceri au oarticioat concu- 
renti din Austria. Canada. El
veția. Franța. Iugoslavia. Po
lonia. România. Ungaria d 
Italia.

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO Ut JUM0EU8B
Astăzi încep la Cadiz (Spa

nia) Campionatele europene de 
judo ale juniorilor (18—20 de 
ani). La această ediție iși vor 
Încerca șansele și 6 juniori ro
mâni: Silviu Lazăr (cat su-

„CUPA LILIANA RONCHETTI“
LA BASCHET FEMININ

In competiția internaționali 
..Cupa Liliana Roncbctti" au 
avut loc mai multe oartide. 
Printre acestea s-a aflat si in- 
tîlnirea din turul II 
M.T.K. Budapesta si 
București. Sportivele 
M.T.K. au ciștigat cu 
(35—27). Prima repriză : 
făsurat sub semnul echilibru
lui. româncele aDărindu-se bi
ne si nelăsind adversarele să 
se desprindă decisiv. în Dartea 
a doua a meciului sportivele de 
la Olimpia au acuzat o obosea
lă prematură și gazdele au 
învins detașat Cele mai eficace 
iucătoare au’ fost Schwarcz 19. 
Koermendy 13 si Sucliy 13 res
pectiv Cristea 14 si Marina- 
chc 12. ALTE REZULTATE : 
Crystal Palace Londra — DBB 
Viena 53—45 : A.S. Clermont- 
Ferrand (Franța) — Pernik 
(Bulgaria) 89—94 : Slavia Sofia 
— Slovan Bratislava 67—57.

perușoară), Dorin Drimbe (se- 
mi ușoară), Ștefan Nacy (u- 
șoară), Petre Anițoaie (mijlo
cie), Adrian Clinei (semigrea) 
și Arcadie Mariași (grea). Ei 
sint Însoțiți de antrenorii loan 
Petrol și Nicolae Marinescu.

In prima zi a competiției 
continentale iși vor disputa În
tâietatea juniorii de la catego
riile semiușoară și ușoară, sim- 
bătă vor avea loe întrecerile la 
semimijlocle și mijlocie, iar 
duminică la superușoară, semi
grea șt grea.

Au mai rămas doar trei zile 
pînă la un nou debut al vo
leibaliștilor de la Dinamo în 
Cupa campionilor europeni, 
după doi ani de absență de la 
startul acestei competiții în 
care clubul bucureștean se 
mîndrește 
te și cu 
în finale, 
nește, in _ 
liminariilor, pe teren propriu, 
pe Panathinaikos Atena. Ad
versar ușor. 
Nu trebuie să 
Atena despre 
avem aproape 
tor tehnic al campioanei elene, 
antrenorul emerit Gheorghe 
Constantinescu, care a pregă
tit-o timp de două sezoane 
(1981—1983) și o cunoaște ca 
pe propriul buzunar...

— La ce ne putem aștepta 
de la voleibaliștii greci aici, la 
București ? — l-am întrebat pe 
cunoscutul nostru tehnician.

— Părerea mea este ci tre
buie si-i privim eu multi cir
cumspecție. Chiar daci nu-i 
văd venind pe vreun... „cal 
troian', trebuia si-i judecăm 
realist. Voleiul masculin gre
cesc a produs ta uifimuî timp 
citeva surprize care nu mi se 
par de neglijat. Si ne amin
tim ci, si CU sprijinul unor 
tehnicieni străini din târî cu 
polei dezvoltat, echipele de club 
ți naționala și-au pne la punct 
metodica modernă de antrena
ment șt joc, ceea ce le-a per
mis performante notabile. Na
ționala eleni a ciftigat o dată 
competiția vestici, dotată cu 
„Cupa Primăverii', depășind 
în ierarhie formații redutabile 
ca Italia, fostă vicecampioani 
mondiali șt recent medaliată 
olimpică, sau ea Franța, Olan
da, R.F. Germania. Finlanda. 
Apoi, ea a figurat printre echi
pele calificate in faza finali a 
campionatului european de anul 
trecut ți anul acesta ți-a în
scris trei victorii, in trei me
ciuri, la Atena, asupra națio
nalei romăne! In fine, unul 
dintre principalii ei furnizori 
este Panathinaikos, care, tn 
1982, a ratat la punctaveraj ca-

competiții 
bucureștean 

cu 3 trofee cîștiga- 
mai multe prezente 
Luni, Dinamo întîl- 

prima manșă a pre-

adversar greu ? 
ne informăm la 
el. deoarece il 
pe fostul direc-

Cel mai bun voleibalist grec, Kazazis, iși 
manifestă fără rezerve bucuria victoriei. 
Echipa sa, Panathinaikos, a ciștigat derbyul 

cu Olypiakos și titlul de campioană

[ dintre 
Olimpia 
de la 

72—54 
s-a des-

IN MECIUL KARPOV - KASPAROV „NIMIC NOU“...
Meciul Karpov — Kasparov 

pentru titlul mondial de șan ră- 
mîne la aceeași notă insolită, 
de-a dreptul derutantă pentru 
comentatori și spectatori. 
Miercuri a tost înregistrată cea 
de-a :6-a remiză, totodată a 
11-a consecutivă, din momentul 
în care campionul mondial Ana
toli Karpov marcase al patrulea 
punct al irtnniril, as!gurindu-șl 
avansul (aparent decisiv) de 4—0. 
Acum — este limpede — șalan- 
gerul, Garri Kasparov, mizează 
exclusiv pe clauza de regulament 
care nu limitează numărul par
tidelor, speclficînd numai că în
vingătorul va fi desemnat prin 
obținerea a 6 victorii. El Joacă 
exclusiv la .uzură", sperlnd in 
oboslrea adversarului, sau Intr-o

pripeala a acestuia, care va ieși 
la atac riscant șl va pierde la 
rtadul lui. Este evident o tac
tică, Justificați pe plan sportiv, 
dar care are darul sâ pună la 
încercare șl răbdarea celor din 
jur.

Iată cele 15 mutări ale ultimei 
partide (la tel de scurtă ca șl 
a 10-a. recordul de pini acum In 
materie de „viteză") :

KASPAROV — KARPOV (Par
tida a K ■'
S.gl eS 4.
Ng7 7.d4 
0—0 10. e 
De5 lS.Dt
(*/■!—Vii*

Azi. tn
Moscova, se joacă partida a 11-a.

lificarea in finala 
„Cupei cupelor*.

— Cum se pre
zintă acum adver
sara dinamoviști- 
lor ?

— în ultimii 3 
ani a fost de două 
ori campioană și 
o dată vicecampi- 
oană. Are in com
ponență patru in
ternaționali va
loroși : Kazazis
(131 m), conside
rat cel mai bun 
jucător din Grecia, 
stingaci, Tezeris 
(1,92 m), de ase
menea stingaci, 
Koliopoulos (1,90 
m) și frotopsaltis 
(130 m), primii trei 
fiind din sextetul 
de bază, alături 
de ex-intemațio- 
nalii Malusaris 
(136 m) și Gala- 
kos (138 m) și de 
un ridicător mai 
tinăr, dar talentat.

— Care ar fi ca
racteristicile jocu
lui atenienilor ?

— Au o bună 
forță de atac, sint 
combativi, dîrji. 
Cînd preluarea din 
serviciu e bună,
joacă destul de combinativ și 
repede in atac. Sint ceva mai 
nesiguri in apărare, la prelua
re ți blocaj...

— Cum vedeți pe Panathi
naikos vizavi de Dinamo ?

— Echipa noastră este, după 
părerea mea, superioară ca gin- 
dire tactică și experiență de 
concurs. Și, firește, deține pri
ma șansă la calificare. Dar o 
va materializa numai dacă va 
trata ambele manșe cu multă 
precauție. Gindindu-mă la me
ciul de la București, știți că 
in cupe un set pierdut pe te
ren propriu poate valora... ca
lificarea. Iar la Atena, Dinamo 
va avea un meci foarte greu, 
căci acasă (au dovedit-o) pres
tația grecilor crește spectacu
los, sint susținuți de o galerie 
explozivă și au un moral ex
trem de ridicat. Iar sala pro
prie lg este un aliat: are di
mensiuni mai mici și teren tare 
(beton acoperit cu plastic). Pri
ma concluzie (foarte importan
tă) : deci Dinamo trebuie să se 
mobilizeze la maximum șt să 
ciștige net acasă I

Aurelian BREBEANU

De azi, pînă duminică,

In sala Fioreasca II

Dc7 n.bl C:e4 12.C:e4 
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Sala Coloanelor din

Lied holm: „Minunea" lui A. C. Milan se numește

Liedholm explică temo de antre
nament jucătorilor de la A.C. Mi
lan. Peste citeva minute începe 

munca...

MUNCA!

ovestea este veche șt, 
credem, destul de cu
noscută. Una din ma

rile echipe ale iul „U
calclo". A C. Milan, cam dis
păruse în ultimii ani din
„înalta societate" a fotbalului 
peninsular. De două ori a re
trogradat tn seria secundă (o

dată pe... .meritul" său șl 
altă dată ca urmare a cunos
cutei afaceri ..Totonerro"), a 
revenit apoi pe prima scenă, 
dar ou o prestație modestă.

Echipa care în anii ’50, cu 
celebra el tripletă, atlt de 
frumos numită de Inimoșii tl- 
fos! „Gre-no-li" (desenmlnd 
pe suedezii Green, Nordhal 
șl Liedholm) și, mal apoi, cu 
una din oSe mal autentice 
vedete Italiene, Gianni Rivera, 
domina campionatul, era fără 
suflu, ștearsă în evoluții, ml 
rezultate medii. Pini In a- 
ceastă toamnă, cînd. lată, A.C. 
Milan a revenit in fruntea 
clasamentului, realizînd chiar 
săptămlna trecută un mare 
vis al suporterilor săi, tn- 
vingind in derbyul milanez 
pe celebra Internazionale. cu 
al săi faimoși străini Rum- 
menlgge șl Brady. Acum A.C. 
Milan este pe locul secund în 
campionat după Verona 1

O astfel de stluațle m pu
tea trece neobservată șl nu 
putea rămlne „neexploatată" 
de temperamentalii noștri co
legi Italieni. S-a scris mult, 
s-au căutat explicații. După 
unii, o explicație ar fl achi
ziționarea jucătorului englez 
de liga a rt-a Heatley, după 
alții — tinerețea echipei (Mi
lan are media de vlrstă cea 
mal scăzută din campionat : 
14,00 ani I).

Mal aproape de adevăr

au fost oel care au sus
ținut că revenirea din a- 
ceastă toamnă la A.C. Mi
lan. ca antrenor, a Iul Nil» 
Liedholm (acei XI" din tri
pleta „Gre-no-ll" de care 
vorbeam) ar fl adus acest 
spectaculos reviriment. Cunos
cut ca un tehnician foarte 
priceput, om care a trăit o 
viață pe terenurile de fot
bal. Liedholm este, poate, cel 
mai mare clștlg al lui A.C. 
Milan. Intr-un recent interviu 
suedezul explica „miracolul 
Milan" prin muncă, prin an
trenament total, tntr-o con
cepție care lese din canoane. 
„Eu nu lucrez în perspectiva 
meciului următor. Despre el 
fae numai supoziții și pe su
poziții, pe presupuneri, nu 
se poate munci serios. Munca 
trebuie să aibă o motivație, 
o temă de lucru. Și aceasta 
este pentru mine analiza me
ciului trecut. Lupt să corec
tez mereu greșelile. Și așa, 
tot corectîndu-le, ajung să 
perfecționez jocul echipei. 
ȘI, apoi, munca ne unește. 
Clnd toți muncesc intens la 
antrenament, nu se poate ca 
vreunul să rămlnă pasiv la 
joc. Deci, minunea noastră 
este foarte simplă. Se nu
mește muncă !“ Ce simplu 
spus și totuși, ce adevărat !

Călin ANTONESCU

„CUPA CAPITALELOR" 
LA SCRIMĂ [juniori]

Prin inițiativa comisiei mu
nicipale de specialitate, la sfîr- 
situl acestei sântămîni. în sala 
Fioreasca II se va desfășura o 
nouă competiție internațională 
de scrimă. „Cupa Capitalelor". 
Dedicată iuniorilor. competiția 
va reuni floretiste. soadaslni si 
sabreri din Budapesta. Sofia. 
Varșovia si București. Azi si 
mîine se vor disputa întrecerile 
Individuale, iar duminică cele 
pe echipe.

• CONFERINȚĂ DE PRESĂ LA
SEDIUL F.I.F.A.

în cadrul unei conferințe de 
presă, care a avut loc la 
sediul F.I.F.A. din Zurich, 
președintele acestui for, Joao 
Havelange a declarat că In Me
xic totul este de pe acum gata 
pentru găzduirea turneului final 
al C.M. din 1986. El a mai spus 
că în turneul final Italia (deți
nătoarea titlului) și Mexicul 
(țară organizatoare) vor face 
parte din grupa I și, respectiv, din 
grupa a Ii-a. După cum se știe, 
cele 24 de echipe calificate vor 
fi repartizate în 6 grupe. La 28 
noiembrie, tot la Zurich, în ca
drul unei reuniuni a comitetului 
de organizare, se vor stabili, prin
tre altele orele de începere ale 
partidelor.

• REZULTATE, ȘTIRI
• în meci amical la Montevi

deo : Uruguay — Mexic 1—1 
(0—0). Au înscris Munoz (min. 
75) pentru oaspeți și Nadal (min. 
82) pentru campionii Americii de 
Sud. • La Locarno (meci între 
echipe de tineret) : Elveția — 
Italia 1—1 (1—0). Au înscris :
Kundert din penalty (min. 13), 
respectiv Baldieri (min. 63).
Prima manșă a finalei campiona
tului Suediei : I.F.K. Norrkoping 
— I.F.K. Goteborg 1—5 (0—3) !
• In C.E. de juniori (cădeți), gr.
9 : Franța — Belgia 2—0 @ Prima 
ediție a C.M. de juniori II se va 
desfășura anul viitor în R. P. 
Chineză, între 31 iulie și 12 au
gust. • Jucătorul Fedotov (Di
namo Moscova), în vîrstă de 30 
de ani, a înscris 100 de goluri în 
campionatul U.R.S.S. O Citeva 
rezultate din etapa a 11-a a cam
pionatului iugoslav : Partizan — 
Bugojno 0—0, Hajduk — Skoplje 
3—2, Dinamo Zagreb — Steaua 
roșie Belgrad 2—1, Tuzla — Ri
jeka 2—1, Pristina — Sarajevo 
0—2, Zeleznicear — Sutieska 
2—2 Pe primele locuri : Partizan 
14 p, Sarajevo șl Zeleznicear cu 
cîte 13 p Pe ultimele : 15—18.
Sutieska. Vojvodina. Dinamo Za
greb șl Dinamo Vinkovlci toate 
cu cîte 7 p.

TELEX • TELEX • TELEX •
AUTOMOBILISM • S-a dat 

startul în raliul Coastei de Fil
deș. la care participă 51 de con- 
curențL întrecerea face parte din 
cadrul C.M. de raliuri.

BOX • Meciul dintre echipele 
de amatori ale Angliei și Cana
dei, desfășurat la Londra, s-a în
cheiat la egalitate: 6—6 • La
cat. grea (profesioniști) france
zul Rufino Angulo l-a învins 
prin k.o (4) pe vest-germanul 
Horst Lang.

CICLISM • Danezul Hans O- 
ersted a anunțat că va face o 
tentativă de a doborî recordul 
mondial al orei, deținut de Fran
cesco Moser. Cursa va avea loc 
la sfîrșitul anului. în Mexic.

CĂLĂRIE a ,.Premiul Națiuni
lor", desfășurat la New-York, în 
sala Madison Square Garden, s-a 
încheiat, cu o mare surpriză. 
Locul I a revenit echipei Cana
dei, înaintea Marii Britanii și 
S.U.A.. aceasta din urmă fiind 
campioană olimpică la l.os An
geles. Ce', mai bun călăreț din 
formația învingătoare a fost 
Mario Deslauriers (19 ani) a că-

TELEX • TELEX @ TELEX
rui evoluție remarcabilă a adufl 
victoria finală a echipei sale.

MOTOCICLISM • Premiul 
„D jerba 500“, desfășurat in 
trei etape, pentru motociclete de 
500 cmc, a fost cîștigat de fran
cezul Lalay. urmat de italianul 
Balestrieri și Albaret (Franța).

TENIS • Turneul feminin de 
la ZQrich: Katerina Maleeva — 
Hanika 6—2, abandon; Manuela 
Maleeva — Uys 6—1, 6—0. Temes- 
vari — Ruzici 6—2, 5—7, 6—2; 
Sukova — Schropp 6—7, 6—2. 
6—1 • Turneul de la Stockholm 
(cîteva rezultate din 16-iml): Vi
jay Amritraj — Stindstrom 6—1. 
6—4 Î, Nystrdm — Purcell 6—3. 
6—3; Fibak — Arias 7—6. 6—2;
Forget — Higueras 6—2. 6—3;
Krlek — Hdgsted 7—5, 7—6 Pec- 
ci — Aguilera 6—3, 6—4: Wi:? ri
der — Westphal 6—3 6—2 r a
dublu, în turul 2: Giinthi.rdt.
Taroczy — A. Hocevar, M. Ho- 
cevar 6—4 6—4,

TENIS DE MASA a La Vero
na. tn „Cupa ligii europene- 
Italia — Danemarca 5—?.


