
VîZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN ALTE UNITĂȚI INDUSTRIALE
Șl DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

DIN CAPITALĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, vineri, 2 noiembrie, 
alte unități industriale și de 
cercetare științifică din Capita
lă.

Conducătorul partidului și 
stalului a continuat examina
rea, cu conducerea unor minis
tere economice, centrale indus
triale de profil, specialiști, a u- 
nor probleme legate de intro
ducerea mai rapidă a progresu
lui tehnic, ridicarea calității 
produselor, sporirea productivi
tății muncii, reducerea consu
murilor de materii prime și 
materiale, a combustibililor și 
energiei electrice, creșterea e- 
ficienței întregii activități, o- 
norarea la timp a tuturor sar
cinilor de export. Ca și in ziua , 
precedentă, s-a examinat cu 
exigență activitatea depusă 
pentru realizarea tuturor indi
catorilor planului anual și al 
celui cincinal și s-au stabilit 
măsurile ce se impun pentru ca 
industria bucureșteană să-și 
îndeplinească în cele mai bune 
condiții sarcinile deosebite ce 
îi revin, să-și aducă, in con
tinuare, o contribuție tot mai 
însemnată, pe măsura potenția
lului său material și uman, la 
progresul economic al țării, 
strălucit prefigurat in proiectul 
de Directive ale Congresului al 
XlII-lea al Partidului Comu
nist Român, Ia creșterea avuției 
naționale și, pe această bază, 
la ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor.

Pretutindeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întâm
pinat cu cele mai calde senti
mente de dragoste și recunoș
tință. Oamenii muncii din în
treprinderile vizitate și-au ex
primat, și de această dată, prin 
emoționante manifestări, ne
țărmurita dragoste, stima Și re
cunoștința față de secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, care conduce 
cu înțelepciune și cutezanță 
revoluționară destinele națiunii 
pe calea bunăstării și păcii.

Asemenea întregului popor, 
reprezentanții puternicului de
tașament muncitoresc al Capi
talei și-au reafirmat dorința 
fierbinte ca la apropiatul fo
rum al comuniștilor tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie re
ales in suprema fancție de se
cretar general al partidului, 
văzind in aceasta garanția si
gură a obținerii unor noi și 
mărețe izbinzi in înfăptuirea 
Programului partidului de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate șl îna
intare a României spre comu
nism.

Sub semnul, unității de voință 
și acțiune a celor ce muncesc

Mâine, etapa a 11-a in Divizia „A" de Sotbal 

DOUĂ PARTIDE - CHEIE • EA TIMIȘOARA ȘI IAȘI

in întreprinderile industriale ; 
bucureștene de a face totul ă 
pentru a cinsti cu rezultate de » 
seamă apropiatul congres al
partidului s-a desfășurat și ■_
dialogul purtat vineri de se- P
cretarul general al partidului 
cu colective de oameni ai
muncii din Capitală.

La vizită au participat tova
rășii Nicolae Constantin, Gheor- 
ghe Pană, Ion Ursu, Silviu 
Curticeanu.

Primul obiectiv înscris în 
programul vizitei l-a constituit 
întreprinderea textilă „Dacia**.

Vizita de lucru a continuat Ia 
întreprinderea de utilaj chi
mic „Grivița Roșie**, întreprin
derea de confecții și tricotaje 
București, întreprinderea „Vul
can", Institutul de cercetare 
științifică, Inginerie tehnologică 
și proiectare pentru sectoare 
calde și la întreprinderea 
„Timpuri noi”.

La fel ca in prima zi a vizi
tei, conducătorul partidului și 
statului nostru a fost primit in 
întreprinderile vizitate cu sen
timente de profundă dragoste 
și respect, de recunoștință pen
tru tot ceea ce a făcut și face 
ca patria noastră și capitala ei 
să devină tot mai puternice, să 
urce noi trepte de progres și 
civilizație. în toate unitățile 
vizitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întâmpinat de 
mii de oameni ai muncii — 
tineri și vîrstnici, cu onoruri 
militare, cu multe flori, cu o- 
vații și urale. Cei veniți în în
tâmpinare purtau portretul se
cretarului general al partidului, 
președintele Republicii, steaguri 
roșii și tricolore, ovaționau 
pentru partidul comunist și se
cretarul său general, pentru 
patria socialistă. Ansambluri 
corale și de dansuri,' grupuri 
de gimnaști confereau intilnirii 
conducătorului partidului și 
statului nostru cu aceste mari 
colective muncitorești atributele 
unei zile deosebite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu multă prietenie a- 
cestor emoționante manifestări, 
expresii elocvente ale legăturii 
de nezdruncinat dintre partid 
și popor, ale dragostei nețărmu
rite a întregului popor față de 
cel care conduce cu înțelepciu
ne și fermitate revoluționară 
destinele națiunii noastre.

Cei care au participat la a- 
cest nou dialog de lucru l-au 
încredințat pe secretarul gene
ral al partidului că importante
le indicații și orientări date și 
cu acest prilej vor mobiliza la 
o muncă mai intensă colective
le întreprinderilor vizitate, ho- 
tărite să întâmpine cel de-al 
XlII-lea Congres al partidului 
cu fapte demne de puternicul 
detașament al comuniștilor, al 
oamenilor muncii bucureștenl.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
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Este bine cunoscută — și se 
bucură de aprecieri și stimă in 
lumea Întreagă — politica de 
pace, de înțelegere și colabo
rare intre toate națiunile lumii, 

Aspect de la festivitatea prilejuită de sosirea „ȘTAFETEI PĂCII**, 
pe Stadionul tineretului din Capitală, in aprilie 1982. In prim- 
planul fotografiei, doi mari sportivi români, Corneliu Ion și Nadia 
Qomăneci. care citește APELUL DE PACE adresat sportivilor din 

întreaga lume de către sportivii români

promovată cu consecvență de 
România, de președintele ei, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. 

în spiritul politicii externe a 
partidului și statului nostru,

„DACĂ TOP OAMENII AR FACE SPORT, 
MISIUNEA NOASTRĂ, A DOCTORILOR, 

AR FI MULT MAI UȘOARĂ../
...este de părere dr. doc. GHEORGHE MARINESCU- 
DINIZVOR, medic șef la Spitalul de boli infecțioase 

„Dr. Victor Babeș" din București
Ne stă în fată up bărbat cu 

părul alb. dar cu fata tânără 
extrem de amabil făcînd parte 
evident, din acea categorie a 
oamenilor cu care un dialog 
se înfiripă repede si firesc.

— Care sînt legăturile sau. 
dacă doriți, afinitățile cu spor- 

mișcarea sportivă românească 
militează consecvent pentru 
mai buna cunoaștere și apro
piere intre tinerii din întreaga 
lume, cu convingerea că sportul 

poate să-și aducă și el contri
buția Ia cauza păcii, a priete
niei, a colaborării între popoare.

Primindu-și oaspeții cu bra
țele deschise, mergînd peste 

tul ale doctorului docent Gheor- 
ghe Marinescu-Dinizvor ?

— Sînt vechi si trainice. Ve
deți. Ia tară, acasă am muncit 
de mic copil. Cind m-am mal 
inăltat. l-am uimit pe toti cum 
de reușeam să ridic plugul cu 
o mină si să-l așez în căruță. 
Mi-am format o excelentă con
diție fizică la coasă. Am citit 
undeva că marele clasic al li
teraturii ruse Lev Nikolaevid 
Tolstoi cosea la 80 de ani. so
cotind această îndeletnicire 
drept un exercițiu fizic mai 
util chiar decît mersul pe bi
cicletă. pe care l-a practicat, 
de asemenea, oină la adinei

MIIH
/

hotare cu gînduri de prietenie 
și purtând în inimi sentimentele 
de pace care au constituit de 
veacuri o vocație a poporului 
nostru, sportivii români trans
pun în viată îndemnul adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Mesajul adresat Conferin
ței pe țară a mișcării 
sportive din 1982 : „Acțio- 
nind in spiritul întregii politici 
de pace și colaborare a parti
dului și statului nostru, mișca
rea sportivă din România, toți 
sportivii țării, trebuie să-și fa
că un titlu de cinste din a mi
lita permanent pentru mai bu
na cunoaștere și apropiere din
tre popoare, din a promova sus
ținut, in relațiile cu sportivii și 
organizațiile sportive de peste 
hotare, ideile nobile ale Înțele
gerii, respectului reciproc și co
laborării pașnice intre națiuni, 
spiritul de solidaritate și con
lucrare dintre generațiile tine
re de pretutindeni, aducindu-și 
astfel contribuția activă Ia 
cauza generală a destinderii, 
securității și păcii in întrea
ga lume**.

In concordanță cu politica 
externă a partidului și statu
lui nostru, organele și organi-

Radu URZICEANU

(Continuare In nap 2-3)

bătrîneți. Astăzi s-a stabilit că, 
de nildă. o santinelă care stă 
două ore in nost obosește mal 
mult decît un cosas dună patru 
ceasuri de muncă. De aid a

Valeria CHIOSE

(Continuare In pag 2-3)

• In colocviul studențesc de pe Bega, „Poli" pornește cu un moral ridicat după 
isprava din Giulești • Bihorenii nu uita câ au mai pierdut puncte, pe teren pro- 
priu, in fața Oltului D La Pitești, F, C. Argeș intilnește o echipă în ascensiune — 
A.S.A., avînd a doua apărare din campionat ! • In Copou, un interesant „duel" 
Damaschin — Cioacă ț Băimărenii așteaptă cu încredere meciul, dar știu ce-au 
pățit brașovenii cu Gloria • La Rm. Vîlcea, o partidă echilibrată, cu doi foști craio- 
veni în postură de antrenori, Oblemenco și Coidum • La București, mecî aparent 

ușor pentru Steaua

ASTĂZI, STEAUA - DINAMO, 
UN DERBY DE ORGOLIU

• Miine, restul partidelor din ultima etapă

CLASAMENTUL
1. DINAMO 11 7 4 0 22-12 182. Steaua 10 6 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. Univ, craiova 10 4 3 3 15-15 11
6. Gloria Buzău 10 4 3 3 14-18 11
7. Corvinul 10 5 0 S 16-12 10
8. F.C. Argeș 10 4 2 4 14-11 10
9. Rapid 10 3 3 4 13- 9 9

10. A.S.A. 10 3 3 4 14-11 911. 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 3 2 5 11-16 8
14. „Poli** Timiș. 10 2 4 4 9-14 9
15. F.C. Baia Mare 10 3 2 5 10-16 8
16. S.c. Bacău 11 3 2 6 11-17 8
11. Jiul 11 3 1 7 7-22 7
1». Pollt. lași 10 1 4 S 13-22 6

I

2
Timișoara : 
Oradea : 
Pitești : 
lași :
Baia Mare : 
Rm. Vilcea : 
București :

PROGRAMUL ETAPEI 
POLITEHNICA 
F. C. BIHOR 
F. C. ARGEȘ 
POLITEHNICA 
FOTBAL CLUB 
CHIMIA 
STEAUA

- SPORTUL STUDENJESC
- F. C. OLT
- A.S.A. TG. MUREȘ
- RAPID
- GLORIA
- F.C.M. BRAȘOV
- CORVINUL

I

(stadionul Steaua)
Partidele vor începe la ora 14 (exceptînd iocul Politeh- . __  1 *> ac%Ș nica lași - Rapid : ora 13,45) ÎJ

a Diviziei masculine
Campionatul masculin de 

handbal. Divizia .A** a aiuns la 
finele turului ediției a 27-a. 
Si. ca de obicei această ulti
mă etapă a Xl-a programea
ză tradiționalul derby acum de 
orgoliu dintre Steaua si Dina
mo București. Meciul — oro- 
gramat astăzi, de la ora 17.30, 
in sala Floreasca. tn avanore- 
miera ultimei secvențe a turu
lui — rămîne oricum un derby 
chiar dacă cele două formații 
nu mai sînt ca în anii trecuti. 
pe primele două locuri ale Ie
rarhiei. Ele. asa cum reiese din

„A“ de handbal
clasamentul actual fac oarte 
din elită si-sl oot relua ori- 
cînd vechile poziții.
1. H.C. MINAUR 10 8 1 0 298-223 28
2. steaua 10 0 0 1 302-244 28
3. Poli. Tim. 10 « 0 2 260-218 28
4. Dinamo Buc. 18 « 3 2 254-238 24

Prin iocul rezultatelor întâl
nirea de astăzi ar outea chiar 
s-o readucă ne Steaua ta frun
te. să-î confere titlul de „cam
pioană de toamnă**. Oricum, 
însă, un meri Steaua — Dina
mo București, cu echioele al-

(Contlnuare In pag. 2-3)



CAMPIONATE- COMPETIȚII
Mîine, pe numeroase baze sportive din Capitală

START ÎN NOUA EDIȚIE A „DACIADEI"
In Divizia „A” de volei DINAMO A ÎNVINS PE C.S.M.U

Din suita amplelor ei numeroaselor mani
festări sportive ce vor marca duminică, ta 
Întreaga tară, inaugurarea ediției a 4-a a 
„Daciadei", un loc aparte ocupă acțiunile 
organizate ta municipiul București.

Duminică, in Parcul Tineretului din Capi
tală, Incepind de la ora 10. peste 15 000 de 
elevi si tineri, oameni ai muncii din Între
prinderile ți instituțiile Sectorului 4 vor lua 
parte la o serie de întreceri organizate ta 
tatlmpinarea Congresului al XIII-Iea al parti
dului. Astfel, pe aleile acestui frumos ți pri
mitor parc, competitorii iți vor disputa tatiie- 
tatea la cros (toate categoriile de vlrstă). 
întreceri pe biciclete (probe de rezistență), 
concursuri pe patine eu role etc. Bogatul pro
gram din Parcul Tineretului va fi Întregit cu

o suită de demonstrații de box. scrimă, aera
și raehctomodele.

Pe bazele sportive ale celorlalte sectoare 
din Capitală vor avea loc. de asemenea, fru
moase manifestări sportive : in Parcul Herăs
trău, pe terenurile de la F.R.B., de la Voi
nicelul, Timpuri Noi. Policolor, Școala gene
rală 148, URBIS ș.a.

Ne face plăcere să anunțăm și o altă În
trecere — tradițională si mereu pasionantă — 
care va avea loc duminică, Incepind de la ora 
9 dimineața, în jurul Combinatului Poligrafic 
„Casa Sctateii*. Este vorba despre popularul 
„Cros al tipografilor*. Cu acest prilej urăm 
prietenilor ți colaboratorilor noștri prețioți. 
veniți din toată țara, succes deplin ta ac
tuala ediție 1

ta campionatele primei diviza 
de volei sint programate dumi
nică partidele etapei a l-a la fe- 

' a l-a (penultima din 
la masculin. Cele mal 
partide feminine 

la Constanța (unde 
campioanele) șl

minin și 
faza tatii) 
importante 
desfășoară 
deplasează . ___ . .
București (intre Flacăra roșie 
Universitatea Craiova), in **- _ 
ee la masculin reține atenția in- 
tfinirea de la București dintre 
Calculatorul și Explorări.

se 
se 
la
»1 

timp

din 
partida 

cam- 
volei

Su- 
dina- 

eu

DIVIZIA ,A“ DE BASCHET

SPORTIVII, MESAGTRI
(Urmare din pag. 1)

rațiile sportive din România 
au lărgit și diversificat conti
nuu colaborarea cu organizații
le similare din țările socialiste, 
planurile anuale de schimburi 
încheiate cu acestea cuprin- 
31 nd cea mai mare parte din 
volumul total al competițiilor 
internaționale, in diverse ra
muri sportive, la care participă 
sportivi români. Un loc impor
tant 11 ocupă ți legăturile cu 
Organizații sportive din țările 
ta curs de dezvoltare, cu care 
Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică ți Sport întreți
ne relații de colaborare si că
rora le acordă un sprijin efici
ent, fie prin formarea de cadre 
tn școlile românești (numeroși 
atudenți străini studiază la 
LE.F.S.), fie prin trimiterea de 
specialiști care contribuie la 
fața locului, la pregătirea spor
tivilor ți la ajutorarea tehnici
enilor din țările respective (se 
cunosc exemplele multor an
trenori români de volei, hand
bal, atletism, fotbal și din alte 
■porturi care Împărtășesc din 
experiența lor tehnicienilor din 
țări de pe alte continente).

Politica de pace și de prie
tenie pe care România o duce 
ți In domerdul atit de larg, 
mereu In extensie, al vieții 
«portive internaționale, este 
clar ilustrată de faptul că în
treținem relații și facem 
(ehimbnri eompctiționale eu 
peste 134 de țări, de pe toate 
continentele. Indiferent de •- 
rtndoirea lor soeial-pelitică. 
De-a lungul ultimilor ani, fie 
că a fost vorba de campionate 
mondiale sau continentale de 
alte concursuri internaționale 
tradiționale sau de Intîlniri bi-

Al POLITICII DT
laterale, numeroși tineri spor
tivi purtind pe piepturi stema 
României socialiste au putut 
fi lntilniți pe stadioane sau in 
săli de sport din Canada sau 
R. P. Chineză, din Australia 
sau Mexic, din UJLS.S. sau 
Maroc, din Brazilia sau Suedia. 
Peste tot pe unde merg, spor
tivii noștri poartă cu ei me
sajul de pace ți de prietenie 
al poporului român, contribuie 
la adîncirea procesului de în
țelegere intre popoare, la Întă
rirea colaborării dintre tinerii 
de pretutindeni, la afirmarea 
Idealurilor de pace eare-f ani
mă pe toți oamenii cinstiți de 
pe planeta noastră.

In mod deosebit, mișcarea 
sportivă românească iți mani
festă atașamentul față de miș
carea olimpică internațională, 
la Întărirea căreia ți-a adus o 
importantă contribuție, pe care 
o aprecia ta mod deosebit, ta 
luna mai a acestui an. cu oca
zia unei vizite la București, 
președintele C.I.O.. Juan Anto
nio Samaranch. Tntr-un inter
viu acordat ziarului nostru, 
președintele C.I.O., vorbind 
despre rolul Nadiei Comăneci 
ți al gimnasticii românești ta 
sportul mondial, spunea : „Prin 
Nadia și prin renumita ei e- 
cblpă reprezentativă. România 
a creat, de fapt, gimnastica 
modernă. Nu voi uita, de ase
menea, importanta influență 
pozitivă adusă de Nadia Comă- 
neei mișcării olimpice*.

Acționind consecvent pentru 
înfăptuirea principiilor olimpi
ce, care servesc înțelegerii ți 
apropierii între popoare, cu
noașterii mai bune Intre tinerii 
de pretutindeni, mișcarea spor
tivă românească militează pen
tru democratizarea activității 
diferitelor organisme interna
ționale, pentru respectarea re
gulilor ți statutelor acestora.

PACE Șl PRIETENIE
Împotriva oricăror forme de 
discriminare. Tara noastră 
participă activ la acțiunile or
ganizate de CJ.O„ eu convinge
rea că acest for internațional 
— dincolo de atribuțiile sale 
tehnice sportive — are o înaltă 
misiune, aceea de a sluji nobi
lelor idealuri de pace, înțelege
re și colaborare.

In afară de mesajul de pace 
ți prietenie pe care-1 poartă a- 
tund ctad evoluează peste ho
tare, sportivii români Iți ma
nifestă aceleași convingeri ți 
idealuri atunci eind ei sint 
gazde ale unor competiții in
ternaționale. Apreciind tradi
ționala ospitalitate românească, 
înalta capacitate organizatorică 
și competența forurilor noastre 
sportive, participarea caldă a 
publicului spectator. României 
i-au fost încredințate spre or
ganizare, de către forurile in
ternaționale, numeroase com
petiții de amploare. De fiecare 
dată oaspeții noștri au avut 
cuvinte de mulțumire, de apre
ciere nu numai la adresa or
ganizării tehnice, ci si la căl
dura și prietenia cu care au 
fost primiți de sportivii români, 
de organizatori, de public. Am 
putea cita nenumărate declara
ții de acest gen, dar ne vom 
rezuma numai la una cea a lui 
Primo Nebiolo, președintele 
F.T.S.U., după grandioasa Uni
versiadă de vară desfășurată la 
București In 1981 : „Această
Universiadă a fost minunat or
ganizată, Intr-un mod Impeca
bil. A fost o mare sărbătoare 
a tinereții, care a vrut să de
monstreze, dincolo de rezulta
tele tehnice, că tinerii vor să 
trăiască in pace și prietenie, 
dincolo de barierele ideologice, 
de rasă Și religie. Exprimăm 
gratitudinea noastră poporului 
român, care ne-a oferit o cal
dă ospitalitate, de neuitat*.

ORADEA, l (prin telefon), ta 
Sala sporturilor din localitate au 
continuat Întrecerile din cadrul 
turneului feminin de baschet.

CRISUL ORADEA — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 53—57 (27—30). CU 
toate câ orâdesicele au Început 
bine partida (min. > : 1—3), in 
continuare bucureștenoele joacă 
mult mal gtadlt, mai bine orien
tat tn teren, pe fondul ratărilor 
incredibile ale gazdelor, care 
minute in șir nu reușesc să 
înscrie, uneori din poziții deose
bit de favorabile. După pauză. 
Marinache si S,tngă domină lupta 
sub panouri, iar Blră se dove
dește aceeași inspirată 
donatoare, ceea ce 
ped bucureștene să 
drept de apel.

CHIMISTUL
ICEMENERG 71—72 
una dintre echipe nu a reușit să 
se desprindă decisiv. Sportivele 
din Rm. Vtcea au intrat încre
zute pe teren șl acest fapt le-a 
costat victoria, care a revenit 
astfel formației bucureștene.

PROGRESUL BUCUREȘTI - 
VOINȚA BRAȘOV «9—74 (46—28). 
Meci clștlgat clar de bucureșten- 
ce.

VOINȚA BUCUREȘTI — CO
MERȚUL TG. MUREȘ 73—54 
(33—27).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 80— 
77 (43—41)UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — RAPID BUCUREȘTI 72—44 
(41—32).

Turneul continuă.
Ilie GHIȘA — coresp.

coor-
permlte echl- 
ciștige

RM. VÎLCEA 
(32—32). Nici

STEAUA- DINAMO, LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pap I)

că tui te din numeroși iucâtori 
selecționați intre „tricolori* cu 
O veche si frumoasă rivalitate 
ți. din această cauză cu posi
bilitatea unei spon
tane ridicări a 
potențialului, a ni
velului tehnic ț> 
valoric, este ori- 
cînd un eveni
ment de seamă 
pentru handbalul 
românesc.

Conduse de an
trenori principali 
tineri — Radu Vo- 
Ina la Steaua și 
Ghiță Lieu la Di
namo — cele două 
formații au in al
cătuire sportivi de 
Înaltă valoare: Ni- 
colae Munteanu, 
Vasile Stingă, Ma
rian Dumitru, Du
mitru Berbece. Ce
zar Diăgăniță — la 
Steaua, Mircea Be- 
divan, Corne! Du- 
rău, George Do- 
găreseu, Vasile O- 
prea — la Dina
mo, precum și ti
neri de reală pers
pectivă.

Celelalte două

echipe din cvartetul frun
taș — H. C. Minaur Ba
ia Mare și Politehnica Ti
mișoara — evoluează ta de
plasare. Maramureșenii vor a- 
vea o misiune dificilă Ia Mirșa. 
in tatilnirea cu Independenta

tjezar Drăgăniță, unul dintre oamenii de 
bazo ai echipei Șeaua, arunci la poartă 

peste blocaju’ advers

Carpati. In mod firesc, valoarea 
actuală a echipei de ne Săsar 
demonstrată mai ales în me
ciul cu Steaua, la București 
îi dă dreptul să SDere’ intr-o 
victorie clară. Politehni
ca Timișoara loacă la Baia 
Mare cu Minerul Cavnic si stu
denții de t>e Be ga au — fără 
discuție — prima sansă. Dacă 
lucrurile se vor desfășura nor
mal. actualul clasament va ră- 
mine neschimbat Dină la pri
măvara viitoare. Dar. cine 
poate garanta ?

ASTAZl 
BwfiarețSi :

MÎINE 
Mîf.ța : . 
Fciu Moțe : 
Braț&v : 
C-iodea : 
Cluj-Napoca

Frcaromul etapei a XI a o Diviziei masculine „A* : 
STEAUA - DINAMO BUCUREȘTI (salo Flo- 
reosec, de la ora 17,30)

INDEPENDENȚA CARPAȚ1 - H.C. MINAUR 
MINERUl CAVNIC - POUTEHNICA TIM. 
DINAMO - ȘTIINțA BACAU 
CONSTRUCTORUL - UNIV CRAIOVA 
UNIVERSITATEA - CONSTRUCTORUL ARAD

Farted o doua o camplenotutvi. ediția o 27-o, se vo disputa 
începere de Io 3 martie 1985

HEMEIUS Șl INTIM
După victori* lui Hemeiuș, pe 

distanța de 2200 m, duelul dintre 
eî și Intim continuă, de această 
dată pe distanța de 1700 m. tn 
tentativa de ameliorare a recor
durilor (dacă timpul va permite), 
ceea ce constituie punctul forte 
al programului de mîine diminea
ță. Tot în această reuniune o 
vom revedea șl pe Viena, una 

: r.tre vedetele generației de 2 
ani. într-un handicap în care a- 
cordâ mari avantaje onor mtnji 
de perspectivă cum sînt Ama, 
Falada. Surts șl alții. Se antici
pează un frumos spectacol hipic.

Formația G. Popescu a reușit 
în programul de Joi după-amiază 
două victorii muncite, cu Delicat, 
în principala alerg’are a zilei, și 
cu Geniu, o speranță a cailor de 
2 ani. Fidello. reușind un par
curs corect, și-a dominat cu au
toritate adversarii, T. Marinescu 
condudndu-1 cu predzla-l cu
noscută. S Ion eseu, cu Ruibist, 
a reușit cea de a doua victorie 
cu caii de 2 ani. Suvan. frumos 
susținut în linia dreaptă la so
sire de către Enache, și-a învins 
adversarii fără drept de apel. 
Jurata, lansată din start de G. 
Soleau. și-a găsit alergarea, iar

Aseară. în sala Dinamo, 
Capitală, s-a disputat 
restanță din etapa a S-a a 
pionatului masculin de 
dintre Dinamo și C.S.M.U. 
ceava. Cum era și firesc, 
moviștil au obținut victoria 
3—0 (8. 8 f). Dar — cum nu era 
firesc — tn urma unui joc me-

Constanța 
București
Sibiu :
Hm. Vilcea 
București :
Galați

Zalău : 
Craiova :

dlocru din 
mafii. oare 
virtuți, tasâ 

cu tot dinac 
cit mal bine 
tații fără ni 
șeii supărăte 
de execuții.

PROGRAMUL ETAPEI 
FEMININ Seria I 

FARUL C.S.Ș. — DINAMO j 
FLACARA ROȘIE — UNIVEJ 
(Sala M.I.U., ora 10)
C.S.M. LIBERTATEA — RAPIDj 

Seria a II-a
CHIMIA — CHIMPEX CONSTAN 

CALCULATORUL — C.S.Ș. 1 
SEBEȘ (Sala Olimpia, ora 9,30) 
C.S.U. — ȘTIINTA C.S.Ș. BACA

MASCULIN Seria I 
ELCOND DINAMO — C.S.M. CA| 
UNIVERSITATEA C.F.R. — C.S 

Seria a II-a 
TRACTORUL — C.S.U. ORADEA 
CALCULATORUL — EXPLORAI] 
Olimpia, ora 11) 
STEAUA — „POLI- C.S.S 
reasca, ora 9,30)

Brașov : ’ 
București

Blocajul dinamovist. alcătuit din Rădi( 
rează atacul suceveanului Mîndru F<

O NOUĂ ETAPA IN CAMPIONAT
Azi și mîine se dispută etapa 

a n-a a Campionatului național 
de box pe echipe. La București,

CAMPIONATELE DE GIMNASTICA JUNIORI
ARAD, 2 (prin telefon). Vineri 

dimineața, ta Sala sporturilor 
din localitate, finala campiona
tului republican de gimnastică 
jundori a continuat ou o nouă 
reuniune densă, de bun nivel 
tehndc, la aparate fiind prezenți 
de data aceasta * finali știi, cei 
mai buni 6 in fiecare probă. 
Dacă ta prima zi brigăzile de 
arbitri au acordat o singură notă 
de 10. iată că acum spectators 
au aplaudat două note maxime. 
A întrunit mai întli sufragiile 
unanime Cătălin Mirean, de la 
CSȘ Brașovia, care a avut o 
evoluție de excepție La cal cu 
minere. La. inele, reșițeanud Ma
rius Tobă a prezentat din n-ou 
un exercițiu de înaltă clasă la 
cat. I de clasificare, notat eu 
10, conftrmîndu-și astfel victoria 
de................ .. ___ _______
s-a impus joi cu autoritate.

Iată învingătorii! finalelor pe
aparate : cat. a IV-a — sol —
Călin Zaro, cal cu minere :
Florin Purje. inele : Gheorghe
Ursu (toți CSS 1 Oradea) să
rituri : Cristian Leric (CSS A-

la individual compus, unde

ASTAZI SI MIINE, 
LA POIANĂ BRAȘOV, 

CAMPIONATELE NAȚIO
NALE DE CICLOCROS

nad) paralele : Sebastian Bene 
(CSS 1 Timișoara), bară : Dan 
Burincă (CSS Sibiu) ; cat. a 
m-a : sol : Adrian Gali (CSS 
Bistrița), cal cu minere, inele, 
paralele : C. Mirean, sărituri : 
Dante Iordănescu (CSS 1 Timi
șoara). bară : Dorel Vorindan 
(CSS Artad) ; oat. a II-a — sol : 
Caro) Schupkgel (Brașovia), cal: 
Nicușor Pascu (Brașovia), inele 
și paralele : Petri că Pătăluță 
(CSS 7 Dinamo), sărituri : Radu 
Sideris (CSS Buzău) bară : Ma
rian Teodorescu (CSS 7 Dina
mo) ; cat. I — sol. sărituri și 
bară : Sorin Bora (CSS Arad), 
cal, inele și paralele : Marius
Tobă (CSS Reșița) ; cat. maeștri: 
sbl, Inele, paralele șl bară : Ma
rius Gherman (CSS Sibiu), cal : 
Marian Rizan (Olimpia Craiova) 
sărituri : Csaba Vagasi (CSS 
Gheorgheni). La inele (Nlcolae 
Băjenaru — CSS Di-namo) și pa
ralele (Marian Rizan — Olimpia 
Craiova) titlurile au fost la ega
litate.

Sîmbătă 1-ntră in concurs gim
nastele.

Constantin MACOVE1

DACA TOȚI

in sala UR 
ora 10, are 
Metalul Eu< 
județului C 
TILNIRI : J 
Buzău — B 
Dinamo, M<j 
Mehedinți, j 
rești — Ara 
— Brăila, C

NOI PAR 
ROMANI

Astăzi șl 
ciurile eta 
drul comp] 
tată cu „q

JOCU
In D^^zia] 

jocuri atraJ 
în care jod 
mentelor) 
olurile Voii 
trolul Băicl
Rapid

reș, Voroțal 
Oradea (f) J 
Petrolul Cfl 
Galați — d 
Baia Marc ] 
hei și Elecfl 
Unio Satu 1

OAM
Poiana mică a Brașovului rate 

gazda ospitalieră a cicliștilor par
ticipant! la Campionatele națio
nale de cicloeros.

Programul de desfășurare a 
concursului este următorul: azi 
dimineața campionatul națio
nal al juniorilor I. care vor a- 
vea de parcurs 18 km (« ture X 
3 km) ; mîine dimineață con
cursul republican al juniorilor 
mici, 12 km (4 ture), campiona
tul național al seniorilor, 24 km 
(8 ture) șl, ta final, ca de fle
care dată, „Cldocrosul veterani
lor*. Printre participant! și cam
pionii ediției trecute: Vladimir 
Budurol, Ludovic Kovacs și Va
lentin Constantinescu.

CONTINUĂ DUELUL
HIPISM

Daci a da speeulînd pe linia dreap
tă faptul că Pendula se strecu
rase la coardă. pe care a 
strîns-o, a reușit victoria.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I s 1. FideMo (Marinescu) 1:28,5, 
2. Simileasca, 3. Repetiția. Cota : 
cîșt. 3, ord triplă 435. Cursa a 
II-a : 1. Jurata (Solcan) 1:31,9,
2. Felcer. Cota : cîșt. 1.80, ev. 7.
Cursa a lll-a : 1. Delicat (Po
pescu) 1:29,7, 2. Fondlsta, 3. Hai
ni eu. Cota : cîșt. 12. ev. 22. ord. 
triplă 933. Cursa a IV-a : 1. Rui
bist (Tonescu) 1:41,2. 2. Oranița, 
3 Rod. Cota : zdșt. 1.60, ord. tri
plă 106. ev. 160. Cursa a V-a • 1. 
Suvan (Enache) 1:31,4, 2. Simbria.
3. Laura. Cota : cîșt. 6, ev. 120, 
ord. triplă 829. Cursa a VI-a : 1. 
Geniu (Popescu) 1:38,1, 2. Vers, 
3. Trufanda. Cota : cîșt. 2,4, ev. 
40, ord. triplă 227. Cursa a Vil-a:
1. Dacia da (R. I. Nlcolae) 1:34,0,
2. Pendula. Cota : cîșt. 1, ev. 9, 
ord. 11, triplu cîșt II—IV—V 391.

A. MOSCU

(Urmare din pag. 1)

izvorît și un principiu univer
sal valabil anume că ..stressul 
de inactivitate* este mult mai 
nociv decît cei de suprasolici
tare. Pentru informarea dum
neavoastră. Dot să vă spun că 
in liceu am făcut Darte din e- 
chipa de gimnastică a scolii, iar 
în 1953. cu prilejul Festivalului 
mondial al tineretului si stu
denților de la București. am 
participat la un concurs inter- 

-national de masă la pentatlon 
si am primit o diplomă pentru 
locul II. Uitați-o. este aici, pe 
perete...

— Dumneavoastră, care de 
aproape 40 de ani lucrați în 
medicină cum apreciati evolu
ția acestei instituții acreditată 
eu obligații majore în păstra
rea sănătății populației ?

— Știința medicală româneas
că are tradiții vechi si glorioa
se. dar adevărata ei împlinire 
coincide cu anii ortaduirii 
socialiste și, mai ales, cu acea 
perioadă de înflorire fără sea
măn a tuturor domeniilor acti
vității materiale si spirituale 
de cînd la cîrma partidului si 
a statului se află tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU. Si din 
acest punct de vedere cele 
mai elocvente sînt cifrele. Ast
fel. ca rezultat al măsurilor 
luate pentru ocrotirea sănătății 
oamenilor si prevenirea îmbol
năvirilor. prin ridicarea nivelu
lui general de trai, durata me
die a vieții a crescut necon
tenit în anii socialismului, a- 
iungîn-d în prezent Ia circa 70 
de ani. Numai în acest an an 
fost alocate pentru asistenta 
medicală gratuită IS,6 miliarde

lei. fată dl 
sî 0,6 mill 
ocrotirea 
cuitor. stal 
Droape 78d 
mai 40 în 
tn sfîrșit 
176 500 de 
ghează la 
in compal 
1965. AcuiJ 
511 locuitol 
1950).

DoctorJ 
marcanta 
(județul 
de țărarJ 
Facultate 
moție. Irl 
1946.

Extern 
dfc prind 
la Institd 
de invâti 
medicinâ 
chen fi 
lucrâri d

o 5 rmrij 
președînț 
Membru
94 la lîj
AngUo, 3

— Ocroti 
manent în 
a statului, 
lui Nicolai 
eu știinta 
secretarul 
a indicat i 
principal ■ 
venirea bJ 
nează pen 
a acestui I

— De la 
medicinii, 
este mult
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ȘEDINȚA DE ANALIZA A ACTIVITĂȚII FOTBALISTICE
V V

9

Mîine, șapte jocuri in Divizia „A.**

UNDE VOR FI INFIRMATE
„CALCULELE HlRTIEI"?

ITIVE

azfcîteva 
iles cele 
e clasa- 
ă — me- 
i — Pe-

I
I
I

alați —
f Mu- 
oința 

stanța — 
structorul 
i, Aurul 
aj Odor- 
Mureș —

I
I
I

Ieri dimineață, in sala de 
sport a complexului „23 Au
gust" din Capitală a avut loc 
ședința de analiză a activității 
fotbalistice $i a modului in 
care se acționează după finala 
Campionatului european din 
Franța, pentru îmbunătățirea 
activității in acest domeniu. La 
această ședință au fost prezenți 
președinții consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, 
președinții cluburilor și asocia
țiilor divizionare A și B, an
trenorii principali ai echipelor 
divizionare A și B, medici spor
tivi și arbitri din loturile di
vizionare A și B.

Ședința a fost deschisă de 
Ion Dumitrescu, președintele 
Federației Române de Fotbal.

Pe ordinea de zi a figurat 
la primul punct „Raportul asu
pra activității fotbalistice", 
prezentat de Mircea Pascu, vi
cepreședinte al F.R.F. în ra
port s-a arătat, printre altele, 
că după o serie de rezultate de 
prestigiu obținute de fotbalul 
românesc în calificarea pentru 
turneul final al Campio
natului european, participarea 
echipei noastre la acest turneu 
final s-a situat sub nivelul po
sibilităților, rezultatele fiind 
necorespunzătoare, echipa ne
îndeplinind obiectivul de per
formanță fixat pentru turneul 
final al C.E.; calificarea In se
mifinale.

Raportul a cuprins o largă 
sferă de probleme legate de 
necesitatea îmbunătățirii acti
vității.

Au fost stabilite indicațiile 
metodice menite să ducă la 
îmbunătățirea calității muncii 
cu sportivii participanți în 
campionatul intern, printre 
care :

— asigurarea, prin jocurile 
din campionat, a unei pregătiri 
superioare a componenților lo
turilor naționale;

— punerea unui accent 
sebit pe practicarea unui 
ofensiv;

— creșterea contribuției Cen
trului de medicină sportivă.

Făcindu-se o analiză a eta
pelor parcurse, au putut fi tre
cute Ia realizări:

— crearea 
performanță 
naționale;

— lărgirea
— fixarea 

cători;
— decomplexarea jucătorilor 

față de valoarea adversarilor;
de

unei atmosfere de 
la nivelul echipei

ariei de selecție ; 
unui nucleu de ju-

— fixarea unei concepții 
joc și antrenament;

— perfecționarea jocului^ 
apărare;

in

— preocuparea pentru pro- 
movarea, formarea ți educarea 
internațională a 
tineri.

unor jucători

subliniat apoi 
calificarea in 
a fost urma

ți eo- 
joc

su-
Ia

— asigurarea unei seleeții 
perioare, care să conducă 
îmbogățirea și îmbunătățirea 
calitativă a fondului de jucă
tori;

— asigurarea unui control 
mai eficient din partea Cole
giului central al antrenorilor;

— îmbunătățirea de fond a 
stării disciplinare;

R FACE SPORT
e in 1965 
. Pentru 
;ărui Io— 
anual a- 
i de no
te 1965. 

tă oră. 
cale ve- 
îpulatiei. 
5 000 în 
evine ia 
în anul

o boală, decit s-o vindeci. La 
noi în tară. De nrimul olan se 
situează asa cum SDuneati. me
dicina Drofilactică. Aoelînd din 
nou la memoria statisticii 
consemnăm că anual 
3 000 000 de oameni ai 
beneficiază de examene 
cale periodice gratuite, 
nirea bolilor se face cel mai 
bine Drin menținerea unei bune 
stări de sănătate a cetățenilor. 
Dar aceasta depinde. în primul

să 
peste 

muncii 
medi- 

Preve-

>rghe Marinescu-Dinizvor este o personalitate 
edicale românești. Originar din comuna Izvora 

văzut lumina zilei in anul 1922, intr-o familie 
>io primara in satul natal, liceul la Pitești și 
la București, absolvită In 1947 co șef de pro- 

ut și studiile Facultății de drept, încheiate in

țoncurs, medic secundar, medic specialist, me- 
tilnțific, cercetător principal, șef de laborator 
ie al Academiei de științe medicale. Pe linie 
stor, asistent, șef de lucrări la Facultatea de 

profesor (invitat) la Universitățile din Mun- 
5 monografii medicale și a aproape 400 de 

leîn peste hotare. A primit premiul
și alte 4 premii ale academiilor 

ștSnță. Face parte din comitetul redacțional 
ite din Belgia, R.F. Germania și Franța. Vîce- 
inf emoționa le de boli înfectîoase și parazitare, 
ictiv ori de onoare) la 16 societăți științifice 
ranto, Italia, R.F. “ . _ . _ .

S.U.A.
Germania, Canada, Austria,

în raport s-a 
că, din păcate, 
turneul final nu 
tă de o apreciere lucidă a po
tențialului nostru fotbalistic, 
pregătirii echipei naționale ne- 
maiacordîndu-i-se aceeași prio
ritate. Această situație a dus 
la :

— imposibilitatea Întocmirii 
unui calendar de pregătire bi
ne eșalonat;

— uzura psihică și fizică ac
centuată a componenților lotu
lui;

— accidentări de jucători ca 
urmare a densității jocurilor.

Iar evoluția la turneul final 
al C.E. a fost slabă, producînd 
insatisfacție numeroșilor iubi
tori al fotbalului nostru.

în raport a fost cuprinsă — 
în continuare — activitatea la 
toate eșaloanele — tineret, co
pii, juniori — abordîndu-se ma
rea majoritate a problemelor 
pe care le ridică organizarea 
fotbalului nostru.

A urmat prezentarea ..Pla
nului de măsuri pentru îmbu
nătățirea activității fotbalistice**. 
(C. Dinulescu, secretar al 
F.R.F.)

în cadrul dezbaterilor pe 
marginea celor două materiale 
prezentate au luat cuvîntul Ni- 
colae Stancu (președintele 
C.M.B.E.F.S.), Anghel Vasile (vi
cepreședinte al clubului Dina
mo), Ioan Drăgan (directorul

Centrului de 
vă), prof. Ion 
Dan Silvășan 
F.C. Argeș), 
(președintele 
Cristian Tcodorescu _______ _
Emerich Jenei (antrenor al clu
bului Steaua), Dima Tănase 
(Sportul studențesc), Franelse 
Coloși (președintele Colegiului 
central de arbitri), Gbeorghe 
Predea (președintele Comisiei 
de disciplină), Gbeorghe Creta 
(președintele CJ.E.F.S. Argeș), 
Dumitru Dragomir (președin
tele F.C.M. Brașov), Romeo 
Pașcu (vicepreședintele F.C. 
Bihor). Grigore Sichitiu (Cen
trul de perfecționare a cadre
lor).

în cadrul dezbaterilor au fost 
ridicate o multitudine de pro
bleme legate de instruirea ju
niorilor și copiilor, disciplina 
de pe teren, regulamentul de 
transferări, calitatea scăzută a 
jocurilor In diviziile inferioare 
(cu precădere), arbitrajele etc., 
etc.

Numeroasele propuneri re
zultate în cadrul discuțiilor ur
mează a fi studiate și incluse 
In planul de măsuri.

în Încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Hara- 
Iambie Alexa, președintele 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport.

medicină sporti- 
Motroc (I.E.F.S.), 
(președinte al 
Radu Petrescu 

C.J.E.F.S. Olt), 
(arbitru).

IERI APĂRAU
• Oaspeți» n-au voie să mar

cheze gol I Cam așa vede lucru
rile Ion ciobanu. antrenorul e- 
chipei de juniori Inter Sibiu. Șl, 
avînd această mentalitate, care 
n-are nimic comun ou spiritul 
întrecerii sportive în momentul 
dnd, tn meciul de seniori, echi
pa adversă. Unirea Ocna Sibiu
lui, a înscris un gol, numitul 
antrenor, care nici nu avea ce 
căuta în Incinta terenului, s-a 
repezit la arbitrul de Hnle, l-a 
adus injurii, l-a bruscat, susțl- 
nînd că „EL* a văzut ofsaid la

stă per
ei ului si 
(varăsu-
In pas 
ondială 
irtidului 
i accent 
pe pre- 
e actio- 

optimă

căi al 
ițim că 

previi

rînd. 
sînt _________
tru conservarea sănătății si eli
minarea maladiilor : 1) O viată 
rațională : 2) Un regim igienic 
de alimentație si 3) Practicarea 
sistematică a exercitiilor fizice 
si sportului. Tn primele două 
s-ar integra o alternare iudi- 
cioasă a efortului cu odihna e- 
vitarea 
mentare (grăsimi dulciuri, chiar 
si carne în cantităti exagerate), 
a factorilor toxici dăunători

de cetățeanul însusi ! Trei 
mijloacele principale pen-

tuturor exceselor ali-

(tutunul, cafeaua, alcoolul mai 
cu seamă). Exercițiile fizice si 
sportul — spre a trece la pro
filul gazetei dv.. — au intrat 
astăzi definitiv în arsenalul 
medicine! preventive si curati
ve. într-o îndelungată exper
iență clinică am constatat că 
persoanele robuste cu o bună 
condiție fizică, sportivii se in- 
bolnăvesc mai rar și înving 
mult mai repede si mai ușor 
boala. în procesele lungi si 
complicate ale recuperării, după 
traumatisme sau intervenții 
chirurgicale laborioase, exer
cițiile fizice si gimnastica au 
devenit aliati nepretuiti. Ele 
reprezintă ..medicamente" salu
tare și pe deasupra, necostisi
toare. Specialitatea principală 
a spitalului nostru o constituie, 
după cum știți. ______
fabulos laborator natural care 
răspunde de vreo 16 funcții vi
tale ale omului _ _______
cîteva sute de enzime. Ei bine, 
noi recomandăm 
tilor după hepatite 
vităti de mișcare, 
viată activă, ceea 
fluente 
hicului 
du-1 de 
di capat 
rarea celulei hepatice, care are 
mari disponibilități regenerati
ve opinăm pentru revenirea la 
o viată absolut normală. Iar 
cam după 2 ani de la asanarea 
bolii, abordarea chiar ri a spor
tului de 
exemple 
Cred că 
bine,

— In i 
— în 

destule < 
tru exercițiul fizic ! Dacă toți 
cetățenii patriei, copii, tineri si 
vîrstnici ar face snort misiunea 
noastră, a doctorilor, ar fi mult 
mai ușoară.

ficatul, acest

si dirijează

convalescen- 
virale acti- 
plimbări o 
ce are in- 
asuDra Dsi- 
îndepărtîn-

benefice si 
pacientului, 
ideea că ar fi un han- 
Mai tîrziu. după rena-

performanță. De altfel, 
în acest sens există, 
dv le cunoașteți mai

încheiere...
încheiere... nu găsesc 

cuvinte să pledez oen-

Programul etapei cu nr. 11 — 
(care ne-a nrezentat două a- 
vanpremiere. partidele Dinamo
— S.C. Bacău (2—0) si Univer
sitatea Craiova — Jiul (1—0), 
disputate în cursul săptămînil)
— ne propune două .canete de 
a/’s.“ din grupul de șapte în- 
tîlniri care vor avea loc mîine. 
Este vorba de întilnirile de la 
Timisoara si de la Iași. Pe Be- 
ga elevii lui E. Dembrovscbi 
si L Dumitru se prezintă la o 
.reconciliere" cu suDorterii lor. 
Victoria din Giulesti — apre
ciată pe bună dreptate ca una 
dintre cele mai mari surprize 
ale ediției actuale — prezintă 
un bun prag de salt psihic pen
tru timișoreni. Formula de e- 
chipă cu care s-a obtinut suc
cesul în fata Rapidului a cu
prins unele inovații chiar dacă 
ele au fost determinate si de 
cauze obiective (accidentări in 
primul rînd). Ne gîndim la in
spirația nr. 1. Dumitru ne pos
tul de libero" dar si la solu
tionarea problemelor privind 
fundașii laterali. Pe această
distribuție" contează antrenorii 

timișoreni si in jocul atît de 
dificil care Ii așteaptă — cu 
Sportul studențesc. în ce-i pri
vește pe bucureșteni, pentru ei 
cel mal important lucru rămî- 
ne recuperarea accidentatilor 
(Iorgulescu Cazan Coras) per
spectivele fiind mal sigure cen
tru primii doi. Pentru că si 
acest fapt nu mal trebuie de
monstrat. valoarea de ansam
blu a lotului alb-negrilor nu 
mai are nevoie de recomandări.

în Codou dorința de reabi-

li tare de ambele părți. Gaz* 
dele au înregistrat una dintre 
cele mai spectaculoase (si ne
dorite) coborîri în clasament 
din întreaga lor activitate ne 
prima scenă. Se înțelege că. 
pentru fotbaliștii ieșeni flecare 
meci, fiecare punct ciștigat 
au o mare importanță. 
Un rol însemnat in con
fruntarea eu Rapid îl va repre
zenta starea de spirit moralul 
cu care Politehnica va aborda 
întîlnirea. O situație asemănă
toare șl pentru Rapid a cărui 
forță morală a suferit o lovi
tură prin atît de neașteptatul 
eșec din fata timișorenilor. Ca 
un element specific partidei va 
fi interesant de urmărit duelul 
indirect Damaschin — Cloacă, 
înaintașii care au schimbat în
tre ei tricourile celor două e- 
ehipe.

Se poate întîmpla ca infirmă
rile .calculelor hîrtiei" să vină 
de unde nu ne așteptăm 1 F.C. 
Olt aflată în ascensiune ooate 
face clipe grele orădenilor; mu
reșenii plasați oe o linie de 
comportare surprinzător de bu
nă nu sînt defel victime sigure 
la Pitești ; Gloria Buzău, au
toarea unor evoluții (si rezul
tate) remarcabile In deplasare, 
Poate da o replică viguroasă 
la Baia Mare : F.C.M, Brașov 
se arată si ea combativă si oe- 
riculoasă în evoluțiile din afara 
terenului propriu. Doar Steaua 
pare a avea o sarcină mal u- 
șoară, acasă, în meciul cu Cor- 
vinul...

REGULAMENTUL, AZI IL ÎNCALCĂ!
faza respectivă. Lucrurile 
s-au oprit aici. După med, 
cabina arbitrilor printre alte per
soane oare nu aveau dreptul Bă 
se afle acolo, a Intrat și Andrei 
Tudor, președintele comisiei de 
arbitri Sibiu, care l-a cerut soco
teală arbitrului pentru o serie de 
decizii. Surprinzător este faptul 
că, la Sibiu, și alți foști arbitri, 
ca de pildă C. Nițescu șl E. 
Bucșe, și-au făcut un obicei din 
a „analiza arbitrajul”, intrînd 
după terminarea jocurilor In ca
bina arbitrilor Dar poate că nu

Campionatul speranțelor

nu 
tn

vor mai intra Inter Sibiu fiind 
sancționată pentru aceste încăl
cări ale regulamentului cu ridi
carea dreptului de organizare pe 
teren propriu pe două etape.
• Eliminați de pe teren In e- 

tapa de duminica trecută, Sig- 
mirean (Politehnica Iași) ș1 Rada 
(Rapid) au fost suspendați pe 
cite o etapă. O pedeapsă mică, 
dată în ideea că acești doi jucă
tori vor înțelege, de-acum înainte, 
să-și pună în valoare pe teren 
numai calitățile lor 
nu și înclinațiile spre 
disciplină.

fotbalistice, 
acte de in-

de lovire »

BA CAUANII ÎNVINGĂ TORI LA BUCUREȘTI!
N-au fost prea multe surprize 

în etapa a 10-a a campionatu
lui speranțelor. Liderul. Steaua, 
a cîștigat la Brașov, iar F.C. 
Argeș a învins la Hunedoara șl 
astfel cele două echipe continuă 
să se mențină tn fruntea clasa
mentului. Foarte interesant de 
subliniat faptul că șl speranțele 
clubului din Ghencea au primit 
plnă acum tot trei goluri, ca si 
Duoadam și coechipierii Iul I

O surpriză s-a înregistrat insă 
în partida devansată din etapa

a 11-a. Dinamo, care era oină 
acum o performeră, deoarece 
primise doar un gol in zece me
ciuri, a fost Învinsă pe propriul 
ei teren de Sport club Bacău, 
cu 2—1. (Extrem de supărător 
faptul că de la acest meci au 
lipsit tușierii I Iar vina aparține 
colegiului municipal de arbitri.) 
Și tinerii jucători băcăuani s-au 
alăturat celor stelisti și argeșeni 
șl este probabil ca între aces
te trei echipe să se dea lupta, 
în continuare, pentru locul 1.

• Pentru încercare 
unui adversar. în meciul de la 
Hunedoara cu Corvînu] (etapa a 
9-a), Munteanu TI (Sportul stu
dențesc) a fost suspendat pe o 
etapă, pedeapsă pe care el a e- 
fectuat-o d-jmlnică. cînd echipa 
sa a jucat cu F.C. Bihor.

Jock BERARIU

„TROFEUL FAIR-PLAY
SPORTUL*

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MlINE Â DIVIZIEI ,,B“
SERIA I : Metalul Mangalia — 

C.S. Botoșani : FI. Scolcaru (A- 
lexandria), A.S. Mizil — F.E.P.A, 
*74 Bîrlad : Gr. Maca vel (Deva), 
Ceahlăul P Neamț — F.C. Con
stanța : G. Ionescu (București), 
F.C.M. Progresul Brăila — Petro
lul Ploiești : N. Voinea (Bucu
rești), Unirea Dinamo Focșani — 
Chimia Fălticeni : I. Nistor (Sf. 
Gheorghe), Prahova Ploiești — 
C.F.R. Pașcani : I. Pătruț (Timi
șoara), Metalul Plopeni — Oțelul 
Galați : A. Mițaru (Rm. VTlcea), 
Dunărea C.S.U. Galați — Olimpia 
Rm. Sărat : M. Lică (București), 
Partizanul Bacău — C.S.M. Su
ceava : R Mușat (București).

SERIA A Tl-a : I.P. Aluminiu 
Slatina — Gaz metan Mediaș : 
C. Teodorescu (Buzău), Unirea 
Alexandria — Autobuzul Bucu
rești : I. Neagu (Buzău). Meta
lul București — Tractorul Bra
șov : G. Teth (Aiud) — stadio
nul Metalul, C.S. Tîrgoviște — 
Mecanică fină Steaua București : 
Ad. Nicolescu (Pitești). Automa
tica București — Chimica Tîrnă- 
veni ț AL Comănescu (Bacău) — 
stadionul Automatica, I.M.A.S.A.

Sf. Gheorghe — C arpa ți Mîrșa : 
R. Cîmpean (A/ad), Progresul 
Vulcan București — șoimii I.P.A. 
Sibiu : M. Stănescu (lași) — sta
dionul Progresul, Flacăra Auto- 
mecanica Morenl — Dinamo Vic
toria București : St. Rotărăscu 
(Iași). C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin — Minerul Mo tru : A. Cuz- 
manovici (Reșița).

SERIA A III-a : Metalurgistul 
Cugir — Gloria Bistrița : M.
Neșu (Oradea). Gloria Reșița — 
Strungul Arad : D. Avrigeanu 
(București) Minerul Lupenl — 
C.S.M Reșița: A. Mustățea (Pi
tești), F.C.M. U T.A. — „U- Cluj- 
Napoca: FL Popescu (Ploiești). 
Aurul Brad — Sticla Arieșul 
Turda : N. Bițin (Salonta), Mu
reșul Explorări Deva — C.F.R. 
Timișoara : M. Toncea (Bucu
rești), Ind. sîrmei C. Turzii — 
Minerul Cavnlc : C. Drulă (Tg. 
Jiu), Armătura Zajău — Olimpia 
Satu Mare : Gh. 
Unirea Alba Talia 
ghin : M. Doncea

Duminică în cadrul etapei • 
W-a a Diviziei . A“ sporthritatea 
a fost iarăși in suferință. Și 
asta la numai o săptămînă după 
ce jucătorii primului eșalon sta
biliseră un frumos record : doar 
9 cartonașe galbene. Tn etapa a 
16-a am contabilizat 16 avertis
mente șl î cartonașe roșii (Sig- 
mirean și Rada), un singur meci 
avînd un cadru disciplinar optim: 
Gloria Buzău — Dinamo. La po
lul opus s-au aflat partidele S.C. 
Bacău — Politehnica Iași și 
F.C.M. Brașov — Steaua, cu cîte 
5 cartonașe.

Toate meciurile 
ora 11.

Pop (Suceava), 
— Avintul Re- 
(București).
vor începe la

• Tragerea LOTO 2 de miine, 
4 noiembrie a.c., prima din a- 
ceastă lună la care participant!! 
au posibilitatea, de a cîștiga au
toturisme ..DACIA 1300“ (în ca
drul valorii unitare a câștigului 
maxim), precum și importante 
sume de bani, va avea loc în 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. Dr Staioovici 
fir. 42, cu începere de la ora 16. 
Numerele extrase vor fi radiodi
fuzate la ora 20,15 pe programul 
I, precum și lunh la ora 8,55, 
tot pe programul I.

LOTO-PRONOSFORT INFORMEAZĂ

<■ Tot A STA ZI este ultima zi 
și pentru depunerea buletinelor 
'ia . concursul PRONOSPORT de 
mîine, care cuprinde următoa
rele 13 partide:

I. „Poli- Tim. — Sportul stud.; 
2. Steaua — Corvinul: 3. F.C. 
Eihor — F £. Olt : 4 Pulit. Iași 
— Rapid; 5. F.C, B. Mare — Glo
ria Buzău; 6; Chimia Rm. V. — 
F.C.M. Erașov; 7. Progresul Br.

După 10 etape, clasamentul 
.Trofeului fair-play Sportul* are

următoarea configurație 
evidența F.R.F.) :

(după

1. F.C. OLT 285 p
2. „Poli- Timiș. 275 p

3— 5. A.S.A. Tg. M. 265 P
Gloria Buzău 265 p
Steaua 265 p

0— 7. Corvinul 260 p
F.C. Bihor 260 p

8. Univ. Craiova 255 p
9—13. Dinamo 250 p

F.C Argeș 250 p
F.C. Baia Mare 250 p
Rapid 250 p
Sportul stud. 250 p

14. S.C. Bacău 245 p
15. Polit. Iași 235 p

16—18. Chimia Rm. V. 230 p
F.C.M. Brașov 230 p
Jiul 230 P

— Petrolul; 8. Ceahlău] P.N. —
F.C. Constanța; 9. Progresul Buc.
- Șoimii Sibiu: W F.C.M. U.T.A.
— .,U“ Cluj-Napoca; 12 Emrxjlj
— Bari; 12. Lecce — Catania;
13. Pescara — Campobasso;

NUMERELE EXTR ».SE LA
TRAGEREA LOTO OR« 2 X’O-
IEMERIE

Extragerea I : 61 58 67 9'.?
16 36 78 87 ; extragerea a IT*-a :
6 76 25 54 85 75 62 32 80

Fo ni de cîștiguri : 775 5-13 Ici.



PENTRU DUBLA iNTILNIRE
SNAGOV. 2 (prin telefon). Zi frumoasă pe lacul 

Snagov, cu soare mult șl calm plat, cu juniori ca- 
iaclști șl canolști din România șl Bulgaria atlațl la 
startul unei tradiționale întreceri bilaterale. Mai 
combativi, mai bine pregătiți tn acest final de se
zon nautic, caiaciștii șl canoiștil noștri au dominat 
atât probele pe distanța de 1 000 m, cit și cele pe 500 m învlngînd in 9 din cele 13 finale disputate.

REZULTATE : finale 1000 m — băieți : K 1 — 
1. L Scoică (R) 4:10,0, 2. A. Popa (R) 4:11,0, 3. R. Mandandjlev (B) 4:15,0 ; C 1 — 1. M. Marinov (B)„ _ _ _ M. Marinov (B)
4:25,0, 2. N. Buhalov (B) 4:2«,6. 3. E. Făt (R) 4:28,0 ; 
K 2 — 1. România (Scoică-Oprea) 3:38,4, 2. România 
II 3:41,8, 3. Bulgaria 4:43,6 ; C 2 — 1. Bulgaria (Ma- 
rinov-Kostov) 3:54,6, 2. România 3:57,8 ; K 4 — 1. 
România (Popa, Scoică. Stolan, Oprea) 3:14,5, 2. Ro
mânia n 3:17,5, 3. Bulgaria 3:19,8 ; probele pe 500 m 
băieți : K 1 — 1. D. Stolan (R) 1:52,0, 2. A. Popa 
(R) 1:52.8, 3. I. Dimitrov (B) 1:52,9 ; C 1 — 1. N. 
Buhalov (B) 2:02,8, 2. M. Marinov (B) 2:05,5, 3. I. 
Lipșa (R) 2:06,8 ; K 2 — 1. România (Ionescu-Sto- 
ian) 1:42,7, 2. România n 1:43,8, 3. Bulgaria 1:43,9 ; 
C 2 — 1. Bulgaria (Plamen-Blagovest) 1:55,4, 2. Bul
garia II 1:55,8. 3. România 1:57,3 ; K 4 — 1. Româ- 
nai (Ionescu, Scoică, Stolan, Oprea) 1:33,4, 2. Bul
garia 1:34,3 ; fete — K 1 — 1. G. Marinache (R) 
2:06,2. 2. L. Paliska (B) 2:09,0, 3. A. Ivanova (B) 
2:10,5’; K 2 — 1. România (Marinache-Caraman) 
1:55,2, 2. Bulgaria 1:55,3 ; K 4 — 1. România (Mari
nache, Milășescu, Caraman, Hușanu) 1:46,0, 2. Bul- 
garia 1:47,6.

„Returul* acestei regate internaționale de caiac- 
canoe se va desfășura la sfîrșitul săptămtnll vii
toare. la Ruse.

Vasile TOFAN

HINAULT aleargâ
LEMOND cleargă
Tapie CIȘTIGA!* a

Rutierii profesioniști de cursă 
lungă £?i cîștigă cu greu viața, 
uneori cu eforturi inumane. Pen
tru ca întrecerile să devină mai 
atrăgătoare și astfel privirea mi
lioanelor de spectatori și telespec
tatori eă zăbovească mai des și 
mai mult pe reclamele cu care 
este tapetat echipamentul alergă
torilor, cu c^re este inundată li
teralmente caravana, sponsorii 
lungesc etapele, obligîndu-i pe 
cicliști să parcurgă zilnic, săptă- 
mîni în șir, sute de kilometri, 
mută etapele de pe un munte pe 
altul, născocesc dificultăți care 
să-i uimească pe privitori, vlă- 
guindu-i pe sportivi.

Chiar și marile vedete au un 
statut de „om-sandvici". Ne-o re
levă și revista belgiană „Sport" 
(magazin, noiembrie ’84), intr-un 
reportaj despie Bernard Hinault. 
„Divorțat" de Renault-Elf-Gitane, 
din cauza neînțelegerilor cu 
Cyrille Guimard, el a fost prins 
în plasă de un mare om de a- 
faceri, Bernard Tapie. înființînd 
gruparea „La Vie Clăire-Terrail- 
lon" și acordlndu-i lui Hinault 
poziția de lider, business-man-ul 
n-a urmărit să-i ofere marelui 
campion (de 4 ori cîștigător al 
„Turului Franței") o consolare, 
ci să deschidă — cu ajutorul lui 
— porțile publicității, să devină 
el însuși — boss-ul — o vedetă 
a micului ecran, a revistelor ilus
trate și a cotldianelor de mare 
tiraj. Adept al principiului că 
„esențialul nu este să fii, ci să 
pari puternic. .", Tapie conduce 
un grup 47 de întreprinderi
(majoritatea agr o-alimentare), cu

CU R.D. GERMANA
Săptămlna viitoare boxerii din echipa reprezenta

tivă a țărlii noastre vor susține un examen difi
cil in compania sportivilor din R. D. Germnă, ou 
care vor avea o dublă Întâlnire : seniorii în de
plasare, iar juniorii la Galați și Tulcea. A fost 
alcătuit lotul reprezentativ, care a început un scurt 
stagiu de pregătire. Lucrurile nu sînt Insă ușor 
de rezolvat. O serie de sportivi acuză accidentări : 
V. Iordache (semlmuscă), L Panaite (pană), D. 
Băcaru (grea), T; Pîrjol (supergrea) șa., eventuala 
lor absență diminuind evident din posibilitățile 
reprezentativei. Antrenorii lotului. Teodor Nicules- 
cu și Calistrat Cuțov, au selecționat pe Dumitru 
Șchiopu (semlmuscă), Constantin Tițoiu și Marin 
Vișan (muscă), Relu Nistor (cocoș), Nicolae Tal- 
poș (pană). Ion Stan, Dorel Stănciulescu și Cornel 
Sllistră (semiușoară), Dragomir Bie (ușoară). Rudei 
Obreja și Leontin Sandu (semimijlocie), Nicolae 
Motrogan șl Valentin Mihai (mijlocie mică), Va- 
sile Florian (mijlocie), Petre Bomescu șl Marcel 
Marcu (semigrea). Iar pentru categoriile grea șl 
supergrea Gheorghe Preda, Dorin Băcaru șl Teo
dor Plrjol.

In zilele acestea sportivi lucrează de zor, an
trenori pun la punct ultimele amănunte legate 
de meciurile cu reprezentativa R. D. Germane. 
Alcătuirea echipei este greu de făcut. Totul de
pinde de starea de sănătate a boxerilor, doctorul 
Petru Rodovici tncercind să repare plnă la ora 
primului gong tot ce se poate repara.

Iată alte rezultate în cupele 
europene la baschet :

„C.C.E." (feminin, turul 2. 
prima manșă) : C.L. Madrid — 
Tungsram Budapesta 48—55. 
V.S. Praga — Wisla Cracovia 
74—67. Coxyde (Belgia) — Par
tizan Belgrad 56—103. S.C. A- 
tena — Levski Spartak Sofia 
41—92. N.M. Dublin — Agon 
Dusseldorf 46—104. Tampere — 
Daugava Riga 50—103.

„C.C.E.* (masculin, 
prima manșă) : Helsinki 
bona Zagreb 83—88 Efes 
bul — Banco Roma 
Vevey — Real Madrid 
Panathinaikos

turul 2. 
— Ci- 
Istan- 

75—73. 
74—84, 

Bologna 88—

Carnet extern

85. Ostende — Maccabi Tel 
Aviv 90—80. Ț.S.K.A. Moscova
— C.S.P. Limoges 101—93.

„Cupa cupelor" (masculin, tu- 
trul 2. prima manșă) : Landes 
Viena — Ostrava 94—68. PAOK
— Sarajevo 88—84. Villeurba- 
nne — Alvik Stockholm 91—77, 
Ettelbruck — F.C. Barcelona 
55—138, Spartak Pleven — Ka
unas 108—84. Haaksbergen — 
Hapoel Tel Aviv 94—99.

„Cupa Liliana Ronchetti* 
(turul 2. prima manșă) : Ryb- 
nik — Avellino 63—58. Spar- 
tacus Budapesta — Steaua roșie 
Belgrad 70—70. DESKA Sofia — 
R.C.Q. Bruxelles 95—50.

■<

RINUS MICHELS ÎMPOTRIVA

JOCULUI STRICT DEFENSIV

și 
de 
fl-

consilier tehnic al federației, 
a expus o serie de direcții 
spre care trebuie să se în
drepte concepția tehnico-tac- 
tică de pregătire a echipelor 
divizionare. Michels a pledat 
pentru revenirea la stilul pro
priu de joc al • -
landezi (căruia 
atâtea succese), 
tarea la jocul 
rare șl menținerea unul ritm 
susținut de-a lungul celor 90 
de minute de joc. sau la ne
voie și mai mult (n.n. dnd 
este vorba, desigur, de pre
lungiri). „Nu trebuie să se 
urmărească doar lupta pentru 
cucerirea balonului; este ne
cesar să ne străduim să aco
perim judicios terenul. Jocul 
pe extreme, folosirea lor pe 
contraatac, acțiunile directe 
spre poarta adversă fac fotba
lul mai atractiv— Pentru an
trenori, preocuparea princi
pală trebuie să fie exprima
rea sub toate aspectele a va
lorii propriei echipe și nu 
doar măsurile de contracara-' 
re a manevrelor adversaru- 
lui*. a spus el.

Un punct de vedere logic 
șl o recomandare valabilă nu 
numai 
dez.

Ce se întâmplă cu fotbalul 
olandez 1 Iată o Întrebare pe 
care mulțl Iubitori al acestui 
joc din „Țara lalelelor"' 
pun. dar nu numai ei,
alți tehnicieni, statisticieni 
cunoscători al soccerulul 
pe continent. O Întrebare 
rească. pentru că. In trecutul 
nu prea Îndepărtat, f 
olandez s-a impus pe 
internațional, nu numai 
citeva formații de club, 
cu reprezentativa tării 
Intre alte performanțe 
bile, a fost finalistă la 
plonatele mondiale din 
șl 1978. Cine n-a auzit 
chlpe ca AJax, Feyenoord și 
P.S.V. Eindhoven, de marile 
vedete ca Neeskens, Van Ha- 
negem sau portarul Schrl- 
vers, ca să nu mai vorbim 
de Cruyff, care a fost unul 
dintre cel mal mari jucători 
europeni.

Reprezentativa trece In pre
zent prin momente grele. La 
ultimele două mari competi
ții, turneele finale ale C.M. 
’82 și C.E. ’84. Olanda a fost 
absentă I Se depun, firește, 
eforturi pentru redresarea e- 
chipei cu tricouri portocalii, 
mai cu seamă acum, după 
un debut nesatisfăcător în 
primul meci al preliminariilor 
C.M., cind ea a fost Învinsă 
pe teren propriu cu 2—1 de 
selecționata Ungariei. în a- 
cest context s-a înscris o re
centă reuniune cu antrenorii 
din primele categorii ale cam
pionatului, In cadrul căreia 
au fost dezbătute problemele 
redresării fotbalului olandez. 
Cunoscutul antrenor Rinus 
Michels (fost la Ajax. C.F. 
Barcelona, F.C. Kdln șl la re
prezentativa Olandei). acum

fotbaliștilor o- 
1 se datorează 
pentru renun- 
strlct de apă-

vedetă, 
Ungi 

came- 
televi-

peste 3 000 de sala- 
rtați, și este 
spune — un 
fără scrupule, 
altfel, cintărețul 
Pierre Perret i-a 
reproșat, tntr-o e- 
misiune televizată, 
că rentabilizează în
treprinderile licenți- 
indu-i pe muncitori. 
Bernard Hinault i-a 
fost pe plac. Alături 
de marea vedetă a 
șoselei a devenit și 
~ ' o

mereu 
cind 
de

U căutau pe Hinault, sau 
cind obiectivele aparatelor de 
fotografiat se îndreptau spre cam
pion. A creat o extraordinară 
vilvă tn jurul său, dind inter
viuri la televiziune — despre și 
tn numele cicliștilor —, a făcut 
chiar și gafe (dar nu-i nimic, și 
ele folosesc forțării popularității), 
a organizat conferințe de presă 
ș.a.m.d. Intr-un cuvint, și-a atins 
scopul : 
Asta tn 
aleargă.

Pentru 
este — .__ _ _
pășită, tn orice caz, un 
la care nu mai are ce 
pentru popularitatea 
Și-atunci și-a aruncat plasa spre 
americanul Greg Lemond, tncer- 
cind să-l scoată chiar din btrlo- 
gul adversarilor, adică de la Re- 
nault-Elf-Gitane. Profittnd de tm-

r 
rele 
ziune

a devenit omul zilei, 
timp ce Hinault aleargă, 
aleargă...
„boss“-ul Tapie, Hinault 

se pare — o etapă de- 
om de 
stoarce 

proprie.

Marile vedete ale întrecerilor sportive de la 
Wimbledon

In istoria marelui turneu tenislstlc de la 
Wimbledon doar cinci jucătoare au realizat 
pînă acum succesul maxim, la o ediție, adică 
victorii In probele de simplu, dublu șl dublu 
mixt. Acestea au fost Susanne Lenglen (Fran
ța), cîștigătoare tn 1920 (la dublu cu Elizabeth 
Ryan șl la „mixt* cu Gerald Patterson). 1922 
(la dublu cu aceeași Ryan tar la „mixt* cu 
P. O’Hara Wood) și 1925 (la dubiu, bineînțeles,

I
Enzo Bearzot a devenit luna trecută bunic... Pu- 
blicind această fotografie, colegii de la cotidianul 
milanez „Gazzetta dello sport' ‘ ■
mai exultantă • * - 
„squadra 
smuls lui 
nirea pe

scriu ci nici cea 
victorie a fotbaliștilor săi din 

azzurra-, campioană mondială, nu i-a 
Don Enzo un surts atît de larg ca vez 
lume a nepotului Rodolfo, dăruit de 

fiica ta Cinzia.

prejurarea că Greg U admiră pe 
Hinault, iar francezul îl onorează 
cu prietenia sa, va reuși cu si
guranță. O nouă momeală, o 
nouă șansă de escaladare. Tapie 
și „La Vie Claire-Terraillon" vor 
fi din nou pe pagina 1 1 Dar Hi
nault și Lemond ? Vor alerga...

Hristache NAUM

fiotbalul 
plan 

cu 
ci șl 
care, 

nota- 
cam- 

1974 
de e-

P.S.

pentru fotbalul olan-

lon OCHSENFELD

O știre de ultimă oră 
ne anunță că antrenorul Kees 
Rijvers — sub a cărui con

ducere tehnică echipa Olandei 
a suferit 8 înfrîngerl în 20 
de meciuri disputate în ulti
mii 3 ani — și-a dat demi
sia. Federația olandeză l-a so
licitat. pentru acest post, pe 
Michels (46 de ani).

RECORD DE ABANDONURI IN RALIUL

COASTEI DE FILDEȘ fSSSâit
După 

Coastei 
de 1 100

prima etapă 
de Fildes. De 
de kilometri

a raliului 
un traseu 
oe primul

loc. se află suedezul Stig Blom
quist. urmat de finlandezul 
Mikkola. ambii oilotînd mașini 
..Audi 4“. De notat că în a- 
ceașță etapă din 51 de concu- 
renti numai 14 au trecut linia 
de sosire, restul au abandonat! 
Si mai sînt de oarcurs circa 
3000 de kilometri !

PREȘEDINTELE F.I.F.A. 
LA ROMA

cu Ryan și la dublu mixt cu Jean Borotra), 
americancele Alice Marble In 1939 (cu Sarah 
Fabyan șl, respectiv, Robert Riggs), Altheamlse 
Brough în 1950 (cu Margaret Osborne-Dupont 
șl, respectiv, Eric Sturgess). Doris Hart tn 1951 
(cu Shirley Fry și respectiv, Frank Sedgman) 
șl Billie Jean King fa 1967 (cu Rosemary Ca
sals șl. la „mixt* cu Owen Davidson) și in 1973 
(cu aceiași parteneri. Casals și Davidson). 
Martina Navratilova a fost și ea, anul acesta, 
la un pas de a obține cele trei victorii : 
a dștigat proba de simplu. împreună cu Pam 
Shriver pe cea de dublu, dar la mixt, unde a 
făcut pereche cu Mike Estep (care-1 este și 
trenor) a 
tuși, anul

pierdut In semifinale. Poate că, 
viitor...

Careul antrenorilor.

Fotbalul 
a avut in 
cenli doar... patru an
trenori 
ponsabili 
naționale : Sepp 
berger 
M.3.1W7, 
28.4.1977)

vest-german 
ultimele de-

federali, res- 
al echipei 
“ _ _ Her- 

(născut la 
decedat ia 

a funcționat 
oa antrenor din 
13.9.1936 plnă in 7.6.1964. 
în tâmpul „mandatu
lui* său bilanțul e- 
chipel a fost următo
rul : 167 meciuri (94
victori, 27 jocuri ega
le, 46 Înfrîngerl ; gola
veraj 435—250). "
urmat Helmut 
(născut 
care a 
trainer* 
plnă la 
jocuri •
31 egale, 21 Înfrîngerl; 
golaveraj : 292—107),
Jupp Derwall (născut

L-au 
SchBn

15.9.1915) 
„bundes-

la 
fost _____
de la 4.11.1964
21.6.1978 (139

- 87 victorii,

Rubrică realizată

an- 
to- I

Meciul Karpov - Kasparov

Președintele F.I.F.A., Joao Ha- 
velange, se află la Roma pentru 
a examina problemele legate de 
desemnarea — apreciată drept 
sigură — a Italiei ca organiza
toare a turneului final al C.M. 
de fotbal din 1990. J. Havelange 
va analiza, împreună cu secre
tarul general al F.I.F.A.. Joseph 
Blatter, preparativele ce se fao 
în această tară în vederea găz
duirii marii competiții.

A 17-a REMIZA !

de 
La 

cind a demi
sionat (67 partide — 45 
victorii, 11 egale, 11 
pierdute : golaveraj :
144—60). în prezent an
trenor este Franz Beck
enbauer. plnă mal 
ieri, alaltăieri căpita
nul reprezentativei
R. F. Germania. Beck
enbauer (născut la 
11.9.1945) a evoluat de 
103 ori tn reprezentati
vă — record de selec
ții, cel mal mare suc
ces al său fiind cuce
rirea titlului 
In 1974 (2—1 
cu Olanda). 
ca antrenor 
fost insă

10.3.1927). antrenor 
la 11.10.1978 pînă 
26.6.1964, '

mondial 
tn finala 

Debutul 
nu i-a 

favorabil,
R.F.G. plerztnd eu 3—1 
meciul amical cu Ar
gentina.

de Romeo VILARA

Disputată aseară la Moscova, 
a 21-a partidă a meciului pen
tru titlul mondial de șah din
tre Anatoli Karpov și Garri 
Kasparov a furnizat un nou 
rezultat de egalitate, remiza 
fiind consemnată la mutarea 31. 
Este a 17.-a remiză de la în
ceputul întâlnirii. Scorul rămî- 
ne In continuare 4—0 in favoa
rea lui Karpov. în partida a 
22-a, programată pentru luni, 
Kasparov va avea piesele albe.

REZULTATE
• Etapă restantă din campio

natul Spaniei (acum toate echi
pele au 9 jocuri): Elche — C.F. 
Barcelona 0—9. Betis — Atletico 
Madrid' 0—1, Osasuna — Valencia 
2—0, Santander — F.C. Sevilla 
1—0, Espaflol — Hercules 2—2, 
Zaragoza — Gijon 2—0, Real So- 
cledad — Murcia 4—0 Real Ma
drid — Valladolid 2—0, Malaga — 
Athletic Bilbao 0—1. Pe primele 
locuri: CF. Barcelona 15 p Va
lencia, F.C. Sevilla, Atletico Ma
drid cite 12 p. • Meciuri res
tante In campionatul 
Ajax — Sittard 1—0, Den 
— Twente 3—0 în fruntea 
mentulul: Ajax 17 d (9 j), 
Eindhoven 17 p (10 j).

Olandei:
Bosch 
clasa- 
P.S.V.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
handbal • La Tatabanya, 

în cadrul „Cupei Dunării* pen
tru echipe de club, Hlpobank 
Viena a Întrecut cu 31—18 pe 
S.C. EpitSk din localitate.

HOCHEI PE GHEAȚA • După 
10 etape tn campionatul U.R.S.S. 
Pe primele locuri In clasament 
se află Dinamo Moscova — 18 p. 
urmată de Ț.S.K.A. Moscova — 
18 o șl S.K.A. Leningrad — 12 p. 
Clteva rezultate : Dinamo Mosco
va — Ț.S.K.A. Moscova 7—4, 
S.K.A. Leningrad — Spartak 
Moscova 1—2, Dinamo Riga — 
Torpedo Gorki 3—1, Voskresens
— Cellablnsk 2—2 • în campio
natul cehoslovac, pe primele 
locuri, după 13 etape t Dukla 
JUilava — 21 p, V.S.Z. Kosice
— 20 p, Golwaldow — 10 p.

TENIS • La Londra a început 
meciul feminin dintre reprezen
tativele Angliei șl S.U.A. pentru 
„Cupa Wightman*. După prima 
zi, scor egal : 1—1. Americanca 
Chris Evert-Lloyd a tntrecut-o 
pe Anne Hobbs 6—2, 6—2, Iar tâ
năra jucătoare engleză Annabel 
Croft a dispus de Alycia Moul
ton cu R—1, 5—7, 6—4 • în tu
rul n al turneului internațional 
de la Stockholm, In proba de 
dublu, perechea Iile Năstase — 
Vijay Amrltraj a învins cu 7—6. 
2—6, 6—3 cuplu! John McEnroe 
— Peter Fleming, tn. proba de 
simplu Jimmy Connors l-a În
trecut cu 3—6 6—3, 6—2 pe Henri 
Leconte, iar Mats Wilander a 
dispus cu 6:—2, 6—3 de Jan 
Gunnarsson.
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