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Sub președinți* tovarășului ționarea activității C-A.E.1L, 
Nicolae Ceaușescu. secretar pentru creșterea rolului acea-
general al Partidului Comunist tul organism in dezvoltarea o- 
Român, luni, 5 noiembrie, • -
avut loe ședința 
Politie Executiv al •
P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul
Politio Executiv a 
Programul 
cerea și 
pentrp asigurarea bunei apro
vizionări a populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri 
industriale de consum pe peri- 

1981 — 88

Comitetului
C.C. *1

examinat 
privind autocondu- 
autoaprovizionarea

oada 1 octombrie 
septembrie 19S5.

A fost sublimat 
programul, elaborat 
indicațiilor și orientărilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușesea, 
prevede măsurile necesare pen
tru o bună aprovizionare a 
populației cu produse agroall- 
mentare și industriale, în con
cordanță cu creșterea produc
ției agricole și a bunurilor de 
larg consum, precum și ea 
sporirea aportului Județelor la 
constituirea fondului de stat

La elaborarea programului 
s-a avut in vedere, de aseme
nea, creșterea veniturilor popu
lației ca urmare a încheierii 
acțiunii de majorare a retri
buției personalului muncitor ți 
a pensiilor, potrivit obiective
lor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Naționa
lă ale partidului, de ridicare a 
nivelului de trai al întregului 
popor.

In vederea îndeplinirii mă
surilor stabilite, Comitetul Po
litie Executiv a cerut Ministe
rului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, unităților agricola 
de stat și cooperatiste, consi
liilor populare să acționeze ca 
hotărîre pentru realizarea pro
ducțiilor vegetale și animaliere, 
a livrărilor la fondul de stat, 
precum și pentru valorificarea 
disponibilităților din gospodă
riile populației, potrivit sarci
nilor rezultate din Programul 
unie de creștere a producției 
agricole in gospodăriile perso
nale ale membrilor cooperati
velor agricole de producție ți 
ale producătorilor particulari.

Aprobînd 
gramului. 
Executiv a 
fie supus 
C.C. al P.C.R.

In continuare, a fost 
tată o informare cu privire la 
activitatea delegației române 
care a participat la lucrările 
ședinței a 39-a a Sesiunii Con
siliului de Ajutor Economie 
Reciproc, desfășurată ia Hava
na, in perioada 29—31 octom
brie 1984.

Comitelui 1 oii tic Executiv a 
apreciat că, potrivit mandatu
lui încredințat, delegația Româ
niei a acționat pentru perfeo-
____________________________
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* conomiei fiecărei țări membre 
șl Intensificarea colaborării O-. 
conomice dintre ele, pe baza 
principiilor de deplină egalita
te, de conlucrare internaționa
lă echitabilă, reciproc avanta
joasă.

Comitetul Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R. a anrobat acti
vitatea delegației române la 
recenta ședință de la Havana 
a Sesiunii Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc si a 
trasat guvernului, ministerelor, 
celorlalte organe centrale sar
cina de a lua toate măsurile 
ce se impun si de a acționa 
ea cea mai mare fermitate 
pentru transpunerea în viată a 
Înțelegerilor stabilite, pentru 
întărirea si perfectionarea con
tinuă a colaborării și conlucră
rii in cadrul C.A.E.R.. In inte
resul dezvoltării economies si 
sociale a fiecărei țări membre, 
ai edificării eu succes a noii 
orinduiri. al întăririi tortelor 
socialismului si păcii în lume.

In continuare. Comitetul Po
litie Executiv a analizat mo
dul In care decurg lucrările do 
pregătire a Congresului al 
Xui-lea al partidului, apre
ciind că ele se desfășoară In 
bune condiții. S-a apreciat că 
adunările de dări de seamă ri 
alegeri ale organizațiilor de 
bază, conferințele comunale, o- 
răsenesti si municipale e-aa 
desfășurat intr-o atmosferă de 
puternică unitate si angajare 
revoluționară, au prilejuit • 
amplă analiză a activității des
fășurate si an reafirmat anga
jamentul ferm al comuniștilor, 
al tuturor oamenilor munefl da 
a intimpina cel de al XIII-lea 
Congres al partidului cu reali
zări tot mai insemnate in toate 
domeniile de activitate, voința 
întregului partid si popor de 
a face totul pentru îndeplinirea 
exemplară a botăririlor si o- 
rientărilor ee vor fi adoptate 
de Congres. S-a stabilit ca. in 
cursul acestei săptămini. să 
aibă loc conferințele organiza
țiilor județene de partid, pre
cum si conferința organizației 
de partid a Capitalei si s-a 
Indicat ca acestea să pună în 
centrul dezbaterilor documen
tele ce vor fi adoptate de Con
gres. măsurile de unire a for
țelor si mobilizarea largă a co
muniștilor. a tuturor oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea in 
cele mal bune condiții a pre
vederilor acestora — ceea ce 
va asigura Înaintarea neabătută 
a României pe calea socialis
mului si comunismului, a ridi
cării nivelului general de viată 
șl de civilizație al întregului 
nostru popor.

De asemenea. Comitetul Po
litic Executiv a soluționai pro
bleme curente ale activității de 
partid si de stat.
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Viața și activitatea noastră
sub semnul Congresului al XIII-lea

FENOMENUL SPORTIV ROMÂNESC»

A ÎNTREGULUI NOSTRU TINERET
Este un adevăr demonstrat ta 

nenumărate rin duri si ne mul
tiple planuri — de argumente 
dara, palpabila fi de necoia- 
bătut — că sportul româneae 
■ urcat viguros, pe trepte net

elpalele sale resorturi ? Au 
fost apariția incidentală a unor 
talente de excepție in genera
țiile acestor ani, • evoluție i- 
rumptivă a concepției de pre
gătire tehnico-tactică a sportl-

Fiecare centimetru In plus cere eforturi serioase ți constante. 
O (tiu bine ți Vali Ionescu ți antrenorul Mihai Zaharia, care 

analizează cu ruleta ultima săritură a elevei sale—
vilor români. o aprofundare 
fără precedent a domeniilor 
cercetării in materie, noi for
me și mijloace în planul orga
nizării generale a Întregii ac
tivități, o perioadă de recul

superioare, tntr-o impresionan
tă ascensiune. în ultimii 20 
de ani. Multi au definit 
acest crescendo spectaculos 
„fenomenul sportiv românesc". 
Care au fost, in fond, prin-

pe plan internațional etc. T Ar- 
semenea întrebări și le-au pas 
adesea muițl dintre cei ce au 
studiat ți studiază fenomenul 
sportiv românesc»

SL desigur, la flecare dintre 
aceste întrebări există răspun
surile potrivite. Dacă vocația 
sportivă a tineretului nostru 
nu poate fi contestată, nici 
faptul eâ sportul mondial in 
general a progresat permanent, 
condițiile noi care au concurat 
la afirmarea viguroasă a celui 
românesc in ultimii ani nu pat 
fi asociate cu nimic din sfera 
incidentalului. Am avut. Intr-a
devăr. mari talente care au fost 
deschizătoare de orizonturi in 
sportul mondial: un Ismailciuc 
sau Vernescu. un Ilie Năstase. 
Iolanda Balaș sau Nadia Comâ- 
ned — ca să dăm numai câte
va nume — talente care n-au 
fost însă apariții accidentale. 
Ele au proliferat, ridicând tot 
mal sus flamura sportului nos
tru. Căci dacă a fost o NacBe, 
unică șl neîntrecută, au urmat 
celelalte stele ale - gimnasticii 
românești, Ecaterina Szabo, 
Lavinia Agache, Anca Grigo- 
raș, Simona Păuca, Laura Cu
tin a. Șl dacă a fost o Iolan-

Aurelian BREBEANV

(Continuare In cao 2-3)

Aseară, In C. C. E. la volei

dinamo a Învins cu 3-0 pe pana thinaikos
Asa cum anticipam, pen

tru voleibaliștii echipei noas
tre campioane, Dinamo, a fost 
greu, tare greu meciul susți
nut aseară în sala Dinamo. In

compania campioanei 
Panathinaikos Atena, 
drul preliminariilor 
campionilor europeni.

Greciei. 
în ca- 
CuDei 

A fost

iască acțiuni combinative la 
fileu. atacuri la înălțime 
mică fată de bandă evitînd 
blocajele înalte ale echicel

Sezon competifional, sezon de muncă

CALITATEA PREGĂTIRII DE AZI,
GARANȚIA PERFORMANȚEI DE MIINE

Continuăm astăzi vizitele efectuate baze sportive, in

• Raid-anchetă
diferite
de sportivii și antrenorii 
unele localități din

pe bazele sportive
din țară (ii)

la 
căutarea— calității pregătirilor efectuate 
lor. Extindem aria investigațiilor și Ia . __
Pentru astăzi : București, Brașov, Galați.
Junioare talentate la „Progresul*, dar divizionara 

de handbal se află in impas
Vremea nu era chiar prielnică 

pentru activități in aer liber. 
Am intrat, totuși, in parcul

țară.

„A*
Atacă Vrincuț, dar Protopsaltis este pe fază...

șl, să 
plăcut 
mulțime de 
alături de

recu- 
sur-

Za sala rezervați lor, luptătorii și-au inceput programul lucrind 
sub atenta supraveghere a antrenorului Staicu Oile nu 

. Foto : Aurel D. NEAGU

sportiv Progresul 
noaștem, am fost 
prinși să vedem 
tineri performeri, 
antrenorii lor, desfășurîndu-și
programul planificat. Pe un 
teren de handbal, antrenoarea 
Aurelia Mărgulescu exersa 
scheme de atac și de apărare, 
ea însăși punind mina pe min
ge și demonstrînd cum se a- 
runcă la poartă sau arătînd 
elevelor el cum se execută un 
blocaj ideal. Din această pepi
nieră au promovat cîteva foarte 
talentate handbaliste la divi
zionara feminină ,.A“ Progre
sul : Mirela Panait, Corina 
Nisipeanu și, mai recent, Flo
rie* Ivan. „Atît dintre fetele 
care activează în divizia școla
ră — ne spune antrenoarea — 
cit și dintre junioarele II, une
le sînt sau mai au puțin pen
tru a deveni apte de promo
vare. Steliana Croitoru este 
candidat* nr. 1".

greu mal Intîi pentru că Dina
mo. deși a jucat mai angajată 
decît In meciurile din campio
nat, s-a găsit în fața unei echi
pe extrem de bătăioase și bine 
pregătite, care a adoptat o tac
tică remarcabilă : servicii
scurte ce au creat probleme 
bucurestenilor la preluare si 
l-au împiedicat să constru-

noastre si ce diagonale scurte 
care au găsit deseori scatii li
bere— A fost greu si Dentru 
că Dinamo a jucat lent, mal 
lent decît adversara, si de a- 
ceea cartida s-a menținut echi
librată în primele două seturi— 

Dar gratie experienței mal
(Continuare in pag a 4-a)

Mîine, jocurile-retur din cupele europene la fotbal

UNIVERSITATEA CRAIOVA A PLECAT LA ATENA,
BORDEAUX SOSEȘTE ASTAZI

(Continaare te n«« 3-31

Mîine. cele două reprezen
tante ale fotbalului nostru Di
namo București și Universita
tea Craiova, susțin 
retur din turul al 
cupelor continentale.

Campioana tării.
București, va evolua._______
nul „23 August", cu începere 
de la ora 18 în compania e- 
chipei Girondina Bordeaux. 
Fotbaliștii francezi si-au anun-

nartidele- 
doilea al

Dinamo 
De stadio-

tat sosirea centru astăzi la 
miază. Vă reamintim că. 
crima oartidă. discutată la 
octombrie la Bordeaux gazdele 
au învins cu 1—0

Universitatea Craiova va e- 
volua la Atena în comoania 
formației Oiympiakos. Jucătorii 
noștri. învingători eu 1—0 1» 
iocul-tur au clecat ieri ducă- 
amiază. ce calea aerului, la 
Atena.

a- 
in 
24



EXPRESIE A EDUCAȚIEI ÎN CULTUL MUNCII
(Urr.zre din pag I)

da, care a sfidat Înălțimile, ui- 
mindu-și contemporanii, au ur
mat o Anișoara Cușmir-Stan- 
ciu. o Marlcica Puică, 0 Doi
na Melinte și cite altele. Si 
dacă a fost un Ismailciuc, i-au 
urmat noi idoli ai sporturilor 
nautice, în frunte cu Patzai- 
chin. Dar, dacă dăm dreptate 
lui Einstein (șl nu putem să 
nu-i dăm) care spunea că „ta
lentul este 1 la sută inspira
ție și 99 la sută transpirație", 
răspunsurile juste trebuie cău
tate în celelalte întrebări.

Si poate că adevărul cel mai 
trainic privind resorturile dez
voltării sportului românesc din 
ultimii ani rezidă in primul 
rind in noua concepție educa
tivă elaborată pentru întregul 
nostru tineret, deci și pentru 
cel sportiv, de către partid, 
de eătre insuși secretarul său 
general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. O concepție edu
cativă în cadrul căreia MUNCA 
reprezintă elementul esențial. 
Munca — acest superb motor 
al perfecționării și civilizației 
umane. acest nesecat izvor de 
■atisfacții in viață, de împli
niri durabile. Si poate că, în 
acest context, este nevoie să 
subliniem încă o dată că per
formanțele sportivilor noștri 
eonțin In ele mai tatii de toate 
acest atribut profund uman. Că

strălucirea medaliilor obținute 
h> arena olimpică in confrun
tările mondiale, continentale 
sau zonale este însoțită ți de 
noblețea câștigătorilor lor, că
pătată prin muncă. In fond, 
In munca desfășurată cu ta
lent, cu suflet șl eu știință 
stă întreaga explicație a mari
lor succese obținute de tinerii 
noștri sportivi, a miracolului 
sau fenomenului românesc. Iar 
tinerii noștri, mai bine și mai 
mult ca oricind, au fost edu
cați in acest spirit.

„S-a demonstrat și Ia Mont
real, ca pretutindeni, că facto
rul principal pentru a obține 
victorii, pentru a te putea ri
dica pe treptele cele mai înal
te, in sport ca și în alte do
menii, ii constituie munca, 
perseverența. De altfel, știți 
că in concepția noastră de for
mare a omului nou punem ac
centul pe muncă, ea factor de
terminant al întregii activități 
sociale", spunea secretarul ge
neral al partidului cu prilejul 
festivității de inminare a unor 
Înalte ordine și medalii celor 
mai merituoși reprezentanți al 
sportului românesc la Olimpia
da din 1976, cind — semnifi
cativ — celui mai bun dintre 
cei buni, Nadiei Comăneci, 1 
s-a decernat titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste*. O dovadă 
că munca de calitate, efortul 
triumfător spre perfecțiune, in

orice domeniu de activitate, se 
bucură de prețuirea cea mai 
înaltă.

Partidul, secretarul său ge
neral au pus la baza concep
tului de formare a omului nou 
generoasa idee a EDUCAȚIEI 
PRIN MUNCA ȘI PENTRU 
MUNCA a tinerei generații, iar 
in rindul sportivilor de per
formanță a îmbinării muncii în 
producție cu pregătirea sporti
vă. Și — mai ales în ultimele 
două decenii — recoltele 
acestui concept educativ au 
fost tot mai bogate. Sportivii 
noștri, ca și întregul tine
ret al patriei, au desprins 
din cuvîntu] tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adresat cu nume
roase prilejuri tinerei generații, 
că .munca a creat oameni fru
moși, minunați", că ea este 
izvorul celor mal mari satis
facții, că geniile ^se nașe In 
muncă și luptă*. Și, intr-ade
văr. marii noștri campioni din 
ultimii ani s-au născut prin- 
tr-o muncă impresionantă, con
știincioasă și tenace, entuzias
tă șl de calitate, și și-au cu
cerit laurii prin patriotism 
fierbinte, bărbăție și puternică 
dorință de afirmare. Intensa 
activitate educativă in acest 
spirit a propulsat riguros o 
serie de discipline pe poziții 
de prim-plan. Pe culmi spre 
care trebuie să aspire toate
eelelalte ramuri de sport—

/n campionatul de box pe echî

DINAMO VIȘTII AU CÎȘTIGAT
în campionatul național de 

box pe echipe s-a mai derulat 
o etapă. Au avut loc mai multe 
întîlniri. dar nici de data a- 
ceasta nu putem consemna e- 
volutii de bună calitate ale 
sportivilor aflati în întrecere, 
deși printre aceștia se află si 
componentii loturilor naționale.

METALUL BUCUREȘTI — 
JUDEȚUL CLUJ 8—4. In sala 
U.R.B.I.S. a avut loc. din nou, 
o reuniune în -intimitate", ia 
care numărul spectatorilor a 
fost extrem de redus. Am re
gretat absenta iubitorilor bo
xului. deoarece ougilistil au o- 
ferit partide interesante. în care 
s-a făcut multă risipă de e- 
nergie. Păcat că în maiorita- 
tea cazurilor, boxerii nu au 
recurs mai mult la -armele" 
tehnice ale acestui sport, mi- 
zînd pe forță. Dintre cele 12 
meciuri prevăzute in program, 
s-au desprins cele dintre Nl- 
eolae Crăciun — Nicolae Rus, 
Ion Boidache — Vasile Trifu, 
Nicolae Ciobanu — Lucian Mo
tina si Marius Popa — Dăniiă 
Bumbac.

La categoria muscă. X. Cră
ciun (Metalul) si N. Rus (Clui) 
și-au expediat, timp de trei 
reprize, nenumărate lovituri. 
Clujeanul un boxer Înalt, cu

CALITATEA PREGĂTIRII DE AZI, GARANȚIA PERFORMANȚEI DE MÎINE
(Urmare din pia 1)

Alături, terenurile de tenis 
sînt ocupate de copii. Antreno
rul Marinei Bondoc joacă Îm
preună cu Nicolae Hari, Mari
an Onilă și Claudia Nicuîescu, 
retumînd minge după minge 
ta același loc și obligîndu-și 
elevii să lovească corect ta 
cros sau în lung de linie.

In sala de lupte erau vreo 
20 de copii. Antrenorii clubu
lui terminaseră repriza de 
încălzire, supraveghindu-i pe 
viitorii performeri, corectin- 
du-i, cînd era cazul, în execu
tarea diferitelor procedee teh
nice.

Președintele clubului Progre

sul, prof. N. Mureșan, căruia 
l-am solicitat cîteva opinii le
gate de handbal, ne-a spus : 
„Ca și anul trecut, echipa 
noastră divizionară „A* se zba
te să rămină in primul eșalon. 
Am luat eiteva măsuri, intre 
care scoaterea din lot a unor 
jucătoare plafonate. In același 
timp am promovat handbaliste 
tinere. Dacă nici aceste măsuri 
nu vor da roade, va trebui să-I 
întrebăm pe antrenori ce gin- 
duri au. In adunarea co
muniștilor, analizăm activita
tea secției de handbaL Sperăm 
că ți pe această cale se vor ivi 
unele propuneri constructive*.

Ion GAVRILESCU

lama a venit pentru patinatorii de la Tractorul Brașov

alonjă. a încercat să-si Impună 
tactica, folosind cu predilecție 
loviturile directe. Acestea l-au 
incomodat multă vreme pe 
Crăciun, dar bucuresteanul. bun 
cunoscător al lUDtei de aproape, 
s-a strecurat pe sub brațele 
adversarului și a plasat nu
meroase crosee. care i-au adus 
victoria la puncte. In partida 
următoare, „cocoșii" I, Boidache 
(Metalul) si V. Trifu (Cluj) au 
oferit o întrecere -curată" cu 
un final neprevăzut. Boidache 
a început bine si nrin depla
sări derutante si lovituri de 
lntîmpinare. l-a pus In difi
cultate pe Trifu. care, la sfir- 
Situl reprizei I. a fost trimis 
la podea, cu un croșeu de 
stingă. Dar gongul a sunat, 
salvator. In următoarele două 
runduri. cluieanul a Întors 
soarta meciului în favoarea sa. 
resursele fizice ale iui Boida
che fiind în vădită scădere. In 
această situație, a cîstigat la 
puncte V. Trifu. Meci aprig la 
„semimijlocie" între rutinatul 
N. Ciobanu (Metalul) si tinărul
L. Mocanu. Au fost multe 
schimburi dure de lovituri, dar 
și obstrucții, și țineri, și croșee 
năpraznice (Ciobanu) si directe 
excelente (Mocanu). Pentru un 
plus de claritate In final, a 
fost preferat Învingător Cio
banu. In partida „semigreilor*
M. Popa (Metalul) și D. Bumbac 
(Cluj) — ambii sportivi evolu
ează de obicei la categorii mal 
mici — k.o.-ul a plutit de-a-
supra ringului în toate cele

GREb
nouă min 
seele lui 
ținta, iar 
■u fost 
vulnerabil 
Juriul a 
puncte j 
notă bun; 
cători : 
Decebal 1 
Muscel). 
Traian H 
s-au achi 
încredința 
ZULTATI 
duva e. 
Adam b. 
ușoară : 
Vîrnă ; i
b. p. FL 
mică : Gr 
parn ; mi 
Gh. Ilisei
c. neprez. 
b.ab.l S.
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mal ini 
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La baza Cătușa - activitate intensa
Chiar dacă sezonul competi- 

țional a luat de mult sfîrșit. 
In pofida vîntului mușcător, la 
baza nautică de la Cătușa, ac
tivitatea de instruire a caiaciș- 
tilor și canoiștilor de la CdS.M. 
Dunărea era în plină desfășu
rare. La „timona* pregătirilor, 
maestrul sportului, antrenorul 
Vasile Mănăiiă, secundat de 
marangozul Costel Diaconu. Ii 
mărturisim scopul vizitei : 
„Tesle cîteva zile, ne-a spus 
el, cei 50 de sportivi ai secției 
(președinte Ștefan Munteanu). 
ea excepția lui Ionel Oprea, 
aflat in componența lotului na
țional, vor lua o scurtă vacan
ță. Pînă atunci, insă, ne pre
gătim. In perioada de vacantă, 
eu și colegul meu G. Caraman

Toate bazele sportive dta mu- 
nldpiiU Brașov găzduiesc o ac
tivitate irz-rvsA in această peri
oadă de virf cocapetițlooal. Toa
te categoriile de sportivi se an
trenează intens, inclusiv, hand
balistele de la Rulmentul eare, 
deși eamplonatiil este totrerupt, 
pregătesc acum cu multă grijă 
partidele din prestițfloasa com
petiție tatemaționalâ dotată cu 
„Cupa IJJL".

Dintre pcsibHe'e Itinerary 
ne-am propus ori spre Poiana 
Brașov, acolo unde se pregătesc 
patinatorii vkeziști de la Tracto
rul, pentru că apropierea sezo- 
txtiul rece readuce ta actualitate 
sporturile hibernale. Antrenorul 
Ernest Petrie (care face parte, 
de altfel, dta colectivul da teh
nicieni al krurilor naționale de 
patinaj viteză) se afla ta apro
pierea gropii de sărituri de la 
stadion. Eterii săi treceau una 
dta probele de coraroi, decasal-

tuL obllgatocH pentru buna a- 
bondane a sezonului specific. In
piua In planurSe de antrena
ment figurează nu numai pre
gătire pe uscat, ci șl o cit mal 
intensă activitate pe gheața pa
tinoarului, toarte 
dimensiunile sale 
ee. Eforturi se

utMA, deși 
stat nedu- 
fac, ră-

mtae de văzut tasă eu ce rezul-
tate. Secția de la Tractorul (dta 
care fac parte, printre alții, 
oampioetU naționali Gabriela Voi- 
ea, Mihaela Dascăiu, D. Csata 
aau M. Rădoi, cel mal bun Ju
nior n din țară) Iți propune 
menținerea superiorității obținu
tă ta competițiile toteme ale se
zoanelor trecute. Considerăm,
tasă, că e momentul ca nivelul 
aspirațiilor la performanță ale 
patinatorilor de viteză de Ia 
Tractorul trebuie să crească.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI 1

• Astăzi ultima zl pentru 
procurarea biletelor la tragerea 
obișnuită PRONOEXPRES Se 
mtine, miercuri 7 noiembrie M.

• Tot astăzi este ultima zi șl 
pentru depunerea buletinelor la 
interesantul concurs tatermedlar 
PRONOSPORT de mtine, eu me- 
«luri retur din manșa a doua a 
cupelor europene, cu prezența șl 
a echipelor noastre Dinamo Bu
curești ți Universitatea Cratova.

vom începe activitatea de se
lecție prin școlile din Galați 
și mai ales din comunele limi
trofe".

Ideea de a răscoli județul ta 
căutarea talentelor este buni 
Totuși, se știe că centrele de 
la Corod și Băleni și-au Înce
tat activitatea. De ce T Răs
punsul interlocutorului tatîr- 
zie, apoi aflăm că situația e ți 
mai rea, intrucît la Băleni. pe 
malul lacului, au rămas nefo
losite (și abandonate T) 8 am- 
barcații— Mai notăm, de ase
menea, că unele rezultate bune 
realizate în acest sezon de an
trenorul Mănăilă (cîteva titluri 
de campioni la juniori) ar fi 
putut fi mal— substanțiale, mal 
ales la nivelul Întregului județ 
Galați, unde funcționează 4 
secții de performanță.

între timp, pe lacul cu ape 
Învolburate de toamnă. Ange
lica Aron, Mariana Budoră, 
Viorel Bobotea șl colegii lor 
vlslesc de zor ta caiace și ca
noe. Au de ocolit Insă adevă
rate peninsule de stufăriș șl 
aglomerările de plante subac
vatice. care așteaptă de multă 
vreme să Ce dragate—

T. SIRIO POL

Pentru a se apropia ctt de cit 
de plafonul consacrării interna
ționale. Carol GRUIA

Propriile programe sînt făcute pentru a fi... respectate I
Impresionează plăcut aglome

rația de fetițe care aspiră, pe 
baza programului zilnic, ta 
sala de la „23 August*, la glo
rie ta gimnastică. 50—60 de 
copile Intre 5 ți 10 ani caută 
calea măiestriei, deocamdată 
eățărindu-se pe aparate ori, ta 
cazul grupelor avansate, cize- 
Itad eu seriozitate — incredi
bilă pentru vlrstele mid — 
elemente accesibile, acum două 
decenii, numai maestrelor.

Există, desigur, ți un pro
gram (pe ore), de șchlmbări 
la aparate, absolut indispensa
bil unei normale puneri in or
dine intre a ti tea grupe de 
„aspirante la selecție*, de Înce
pătoare, de ..ușor avansate*, 
de avansate. Și ta linfl mari, 
„țintarul aparatelor* este res
pectat, deși, pe id pe colo, 
profesorii și profesoarele in
vestite cu pregătirea gimnaste
lor de Ia C. S. Viitorul ar tre
bui să devină mai... exacți. 
Sau mai exigențl cu ei înșiși, 
ta ceea ce privește respectarea 
orei (fixe) de începere a an
trenamentelor, încălzirea mal 
bine supravegheată, ordinea

ta... așezarea celor 50—60 de 
perechi de pantofi depuse de 
tinerele gimnaste în imediata 
apropiere a intrării ta sală. 
Ca să dăm doar cîteva exem
ple. Mărunte, poate, dar fieca
re cu importanța lui...

Ded : la C.S. Viitorul (4 ca
dre didactice pentru gimnastică 
sportivă, unul pentru ritmică- 
modernă), afluență mare de 
mid sportive, unele talentate 
nativ, avtad la dispoziție o sa
lă modernă, calitativ apropiată 
de cea a Centrului olimpic de 
la Deva. Există aid toate con
dițiile pentru ca in următoa
rele sezoane acest club de per
formanță să se ,.vadă“ mai 
Into la nivel național. Cu o 
condiție : o mai bună organi
zare s muncii, respectarea mai 
riguroasă a propriilor progra
me ți „.continuarea cu pasiu
ne a activității catedrei de spe
cialitate (loan Patru, Cristina 
Ioan, Alina Goreae, Ion Hagi- 
esen ți Dana Encuțeseu), din 
care fac parte o seamă de 
„nume* ale gimnasticii noastre 
de ieri.

T. RADU

ULTIMELE REZULTATE DIN CAMPIONATELE DE

In ultimii ani, tirul româ
nesc a înregistrat în marile 
competiții internaționale o 
serie de rezultate contradic
torii, altern!nd reușite și In
succese care ridică numeroa
se semne de întrebare. Cam
pionatele europene de glonț 
din 1081 (Titograd) și 1983 
(București), cele de la 10 m 
din 1984 (Budapesta) au adus 
delegației noastre cîteva tit
luri prestigioase. Pe de altă 
parte, însă, întrecerile conti
nentale din 1932 (Roma), cele 
mondiale din același an (Ca
racas) și în special Jocurile 
Olimpice din 1084 au însem
nat tot atîtea momente de re
gres. Atunci. țintașii noștri nu 
numai că n-au cucerit noi 
lauri, cum era de dorii, dar 
nu șl-au apărat nici titlurile 
cucerite la edițiile
anterioare ale eom- MT JTTWTTISyTTl 
petițiilor respective» TaIaTaI d""tea**•*•""“

marca trj 
dențlază" . 
I.E.F.S. 1 
Letea Ba 
Metalurgia 
București 

Pe de 
responsabl 
rilor club 
jore în iiJ 
nici de 
în măsura 
nu-1 r^iLsl 
legitimați.] 
xemplu. d 
Dinamo | 
progres I 
țial jun i o]

foarte n 
au venit

• A început vlnzarea pentru 
atractiva tragere excepțională 
LOTO de la sfirșttiM «Sptamtnii, 
respectiv din 11 noiembrie ax„ 
Care atribuie dștigurl tn auto
turisme „Dacia 1300", importante 
Sume de bani șl excursii in B.P. 
Ungară.

Nu lăsațl procurarea bOetetor 
cu numerele dv. preferate ptnă 
în ultima ai I

ClȘTIGURILE TRAGERn „ 
FRONOEXPRES

DIN 31 OCTOMBRIE 19M

Cat. 1 : 1 variantă 25% - 
Autoturism Dada 1300 (70.000
lei); cat. 2 : 3 variante 25% a 
29.701 lei ; cat. 3 : 9,25 varian
te a 9.633 lei ; cat. 4 : 72,25 a 
1.233 Ici ; cat. 5 : 145,50 a 612 
lei ; cat. 6 : 6.134,50 a 40 lei ; 
cat. 7 : 154 a 200 lei ; cat. 8 : 
3.173 a 40 lei.

Report la categoria 1 : 90.202 
lei.

Autoturismul Dada 1300, a 
fost clști-at da partidpantul 

din .Oltenița — 
C^arașî»

GIMNASTICĂ - JUNIORI

Mereu, însă, după 
un dus rece a ve
nit și cite un succes 
care a avut darul, In pri
mul rfnd, să racă uitate ne- 
realizările precedente. Iar ne- 
împlinlrile au continuat «â 
mineze dezvoltarea sportului 
tragerii la țintă.

De această situație se £ao 
vinovate, opinăm, în prtanul 
rfnd, cluburile și asociațiile 
cu secții de tir.

Secțiile mici nu descoperă, 
nu inițiază și nu promovează 
permanent, așa cum ar tre
bui, elemente de valoare, ca
pabile să ajungă recordmani 
șl campioni. In ultimii ani, 
de pildă, numărul trăgători
lor înscriși la campionatele 
naționale (competlțla-fianlon a 
calendarului intern) a rămas, 
pe proba, în cel mal bun 
caz... același ! La pistol stan
dard junioare au figurat 15 
trăgătoare pe listele de în
scriere ale „naționalelor4* din 
1980, iar In 1984 doar 11 j la 
pușcă 3X40 f, s-a ajuns de la 
37 de țintașl la 27 ; la pușcă 
standard 3X20 f juniori, de la 
40 Ia 44, iar la pistol viteză, 
de la 14 la 13 în același ani. 
Nu a- poate speme, în aceste 
condiții, că vreo eecțle ■~ar 
fi achitat cit de cft de obli
gațiile pe care le are în for-

existat ! 
pie : T.
Dinamo I 
pușcă r 
campionat 
scade la 
competiții 
tot de ta 
1962 realii 
Uber, laș 
puncte. 1 
ta 1982. al 
3 poziții 
CU 1125 
legitimat 
pușcă litj 
șl scade j 
S. BabH 
plonatele 
la pistol 
puncte ta 
rescu ta 
tot la pd 
mal tirzfl 
la... 5171 
ttntta. ci 
de la sil

est« prea 
secțiile fl 
norii și • 
tegorlile) 
Bldere atl 
prta mnn 
responded

Finalele campionatelor națio
nale de gimnastică — juniori, 
desfășurate timp de patru rile 
ta Sala sporturilor din Arad, 
g-au constituit Intr-un veritabil 
festival al gimnasticii tinere 
din tara noastră, oferind un 
excelent prilej de apreciere a 
nivelului tehnic si competitio- 
nal atins ta secțiile de Perfor
mantă de pe întreg cuprinsul 
patriei. Fără îndoială, specia
liștii. atit cei care au obtinut 
rezultate bune, cit si cei ale 
căror speranțe nu s-au reali
zat. vor trage învățămintele 
cuvenite pentru ca. pornind de 
la experiența acumulată, si ti
nted seama de obligațiile ma
jore pe care gimnastica noas
tră le are te reprezentarea in
ternațională a mișcării spor
tive. să ia toate măsurile pen
tru ca te lunile ce urmează, 
printr-o muncă asiduă, perse
verentă. eficientă, să fie înde
plinite la un nivel superior 
sarcinile de performantă pen
tru perioada următoare. Iată

ultimele rezultate tehnice «le 
acestor finale :

Masculin : cat. a n-a : Petrică 
Pităluțâ (CJS^. 7 Dlnamo) 56,90 
p, Adrtan Cătămote (C.S.Ș. 7 Di
namo) 56,35 p, Nlcușor Pascu 
(<XS.Ș. Bnașovia) 35,90 p, Marian 
Teodooescu (CJS.Ș. 7 Dinamo) 
55,75 p, Floria Gheorghe (C.S.Ș. 7 
Dtaamo) 54,35 p. Radu Bora 
(C.S.Ș. Arad) 5425 p ; cat. I ! 
Marius Tobă (C.S.Ș. Reșița) 57,70 
p. Sorta Bora (C.S.Ș. Arad) 
56,35 p, Sorta Sălcaanu (C.S.Ș. 
Reșița) 55.50 p. C&t&lta Șerbă- 
nescu (C.S.Ș. 7 Dtaamo) 55,35 p, 
Lucian Codilean (C.S.Ș. Reșița) 
54,70 p, Claudlu Vinerean (C.S.Ș. 
Slfilu.) 54,63 p ; maeștri : Marlus 
Gherman (C.S.Ș. Sibiu) 58.00 , p. 
Marian Rlzan (Olimpia Craiova), 
55,95 p, Adrian Sandu (C.S.Ș. Si
biu) 55,30, Csaba Vagasy (C.S.Ș. 
Gheorgheni). 54,95 p, Nicolae Bă- 
Jenaru (C-S.ș. 7 Dinamo) 54,85 p, 
Dan BSg’că (Liceul nr. 37 Bucu
rești) 53,10 p.

Feminin : cat. IV-a : Eugenia 
Popa (C.S.Ș. 7 Dinamo) 38,05 p, 
D:ana Bostan (C.S.Ș. Focșani) 
33,00 p, Peana Ștefânescu (Spar- 
tac-C.S.Ș. 1 Oradea) 37,85 p, 
Marcela Ciupiitu (C.S.Ș. 1 Con
stanța) 37,30 p. Aurelia Nicolae

(CJSJȘ. 7 Dinamo) 37.20 p, Alina 
CAlleanu (C.S.Ș. 2 Buc.) 37,00 ;
cat a in-a : Gabriela Pouxrac 
(S.C. Bacău) 33,30 p, CătĂltoa 
Bucur (C.S.Ș. Triumf) 3320 p, 
Mihaela Ciobanu (Petrolul) 37,7â 
p, Luminița Zâvod (C.S.Ș. Tri
umf) 37,65 p, Cristina Bosutaș
(CSȘ. Onești) 37,60 p, Mtaela 
Stolon (C.S.Ș. Triumf) 37,40 ; 
eat. a n-a : Augustima Badea 
(C.S.Ș. n Bun.) 38,035 p. Marine- 
la Clmpoieru (C.S.Ș. Cetate De
va) 37,65 p, Ramona Olteanu 
(C.S.M. Cluj-Napooa) 37,225 p, 
Tatiana Fecioru (C.S.Ș. Triumf) 
37,20 p, Georgiana Leu (C-S.Ș. 
Cetate Deva) 37,175 p, Lldiia 
Ranca (C.S.Ș. Sibiu) 36,925 p ; 
cat, I : Mariana Tudor (C.S.Ș. 
Focșani.) 33,175 p, Liliana Cosma 
(CJS.Ș. Cetate Deva) 37,15 p, Ana 
Popa (C.S.Ș. Sibiu) 37,05 p, Ce
cilia Joc (C.S.Ș. Cetate Deva) 
36,775 p, Alina Joc (C.S.Ș. Ceta
te Deva) 36.70 p. Silvia Bălaș 
(C.S.Ș. Cetate Deva) 36,30 p ; 
cat. maestre : Eugenia Golea 
(C.S.Ș. 2 Buc.) 33,50 p, Lenuța 
Rus (C.S.Ș. 2 Buc.) 38,2-25 p, Ca
melia Voiraea (Farul Constanta) 
37,85 p, Daniela Maloș (C.S.Ș. 
Oneștii) 37,70, Ra.luca Bucner 
(C.S.Ș. Sibiu) 3735 p, Angela 
Sandu (C.S.Ș. Triumf) 37,15 p.

Divizia „A“ de basch

PROGRESUL, NOUA LIDERA A
ORADEA, 5 (prin telefon). In 

ultimul med al turneului oră- 
dean divizionar „A* de baschet 
feminin, echipa PROGRESUL 
BUCUREȘTI a dispus de POLI
TEHNICA SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI CU 76—«3 
(36—33). Jocul a fost viu disputat 
șl, ta mimatul 37, tabela de scor 
tadtea 68—68. De aid. Luminița 
Mărlnguț 12 coșuri). Elena Puș- 
cațu șl Gecrgeta Simloanâ au 
înscris coșurile victoriei, ta vre
me ce baschetbalistele de la Po
litehnica au ratat ta serie. Au 
marcat : Pașca-m 24, Măringuț 
13, Allxandru 13, Ciocan 9, Stoi- 
chiță 2. Simioană. 7, Kapelovlcs 
2 pentru Învingătoare, respectiv 
Zidaru 23, Prăzaru-Mate 16, Bă
răgan 13, Netolițchi 8, Moldovea
na 4, lonescu 2. Arbitri : G. 
Dutka (Oradea) șl N. Constan- 
tlnescu (București). în celălalt 
Joc : UNIVERSITATEA CLUJ-
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Șl ultima etapă a Diviziei „A*, 
a 11-a. a operat, prin rezultatele 
sale, asupra configurației „cla
samentului adevărului*. In frun
te continuă să domine „grupul 
bucureștenelor*. in timp ce ta 
subsol. Politehnica Iași a mal 
făcut un pas... înapoi, iar F.C. 
Bala Mare tng-oașă plutonul cu 
—3. Se detașează, implicit, sal
tul spectaculos al Gloriei Buzău, 
ajunsă acum printre echipele cu 
plus ta „recolta* punctelor.

După 11 etape, 
adevărului* se 
(Intre paranteze este 
terența de golaveraj)

„dasamentul 
prezintă astfel 

trecută d!-

DUDU GEORGESCU Șl MARCU
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Gloria Buzău a obținut dumi
nică, la Bala Mare, Încă două 
puncte ta deplasare. Este o per
formanță deosebită, dacă ținem 
seama de 
zoiană a 
ma scenă 
sență de 
rtndurile 
considerați de mulțl ea 
„terminați* pentru activitatea de 
performanță. Dar tocmai aoeștl 
doi fotbaliști, Dudu Georgescu șl 
Marcu, dovedesc prin evoluțiile 
tor că stat piese de bază ta an
grenajul bine pus M punct de 
antrenorul Constantin, ta partida 
de la Baia Mare, atunci ctad au 
fost ta posesia batonului, attt 
Dudu Gorgescu, cit și Marcu au 
creat panică ta rinditrOe adver
sarilor, ei fiind, de altfel, coau
tori la cele două goluri marcate 
de Ghlzdeanu șl Cramer. Mal 
trebuie remarcat șl faptul că 
Marcu a expediat o dată mingea 
ta bară, iar la un aM contraatao 
Șumulanscbl l-a pus la grea În
cercare pe portarul Mia.

După cum se vede. Gloria Bu
zău a Învățat și aplică foarte

COMPETENTA JI MODESTIE
faptul că formația bu- 

revenlt In vară pe pri- 
fotbalistlcă, după o ab- 
mal mulțl ani, că In 
sale sînt doi jucători 

fiind

LOR TINEREȚE,
bine lecția contraatacului, și 
Bata Mare echipa din Buzău a
format ta fața portarului Lazăr 
două linii de apărare, pe care 
adversarii le-au putut străpunge 
eu mare greutate aceasta tatim- 
pHndu-se dos r o dată, la o ezi
tare a fundașilor centrali, ctad 
D. Moldovan a redus din handi
cap. Dacă mijlocașii închid de 
regulă culoarele dintre fundași, el 
apar In faza ofensivă mal ales 
pe spațiile libere lăsate de fun
dașii adverși plecați in susține
rea acțiunilor de atac. Duminică, 
atft Ghlzdeanu, căt și Cramer au 
finalizat tocmai din zona liberă 
lăsată de fundașul băimărean 
Bus ,1 de coechipierii săi.

f.C. Baia Mare a evoluat «ub 
posibilitățile sale, arătate mal 
ales ta jocurile din deplasare, la 
Tg. Mureș și Petroșani, de unde 
a plecat cu dte un punct. Eșecul 
de duminică a scos ta evidență 
carențe ta ambele faze ale jocu
lui ; urmărtadu-se superioritatea 
numerică ta atac, repetăm, au 
fost lăsate spatii Kbere, nesupra
vegheate de rdd un jucător, prin 
care buzolenil au acționat cu e- 
firtență.

După victoria (surpriză) 
obținută la Brașov și după 
egalul (de acasă) cu echipa 
campioană, Dinamo, antre
norul Gloriei Buzău, Gh. 
Constantin, ne spunea, gîn- 
ditor. următoarele : .Acum 
avem două meciuri 
grele in deplasare, 
la Baia 
Oradea, 
neapărat să luăm 
un punct din 
jocuri!“.

Modestie ?
Calcul ?
Ducă oninia 

mlndouă. și 
calcul.

Tehnician < 
eare-și cunoaște echipa 
DHn proces de

Mare și
Trebuie

aceste doud

noastră,
modestie

caoabil.

Pompfliu V1NTILA

IREZULTATELE ETAPEI A X-a A DIVIZIEI „C" 
I Programul și arbitrii etapei viitoare (11 noiembrie)

a- 
si

dar 
fln 

--------  — formare). 
Constantin nu aruncă „vorbe 
mari*. E modest și la locul 
lui. Știe prea bine că punc
tele „de afară* se obțin 
foarte greu. De aceea. în 
calculele lui intră si fotba-

I
I
I

to 19M

o mare 
și ma

liții nu- 
fentru că 

țintașl 
lai mult, 
cel nou 

de e- 
a, cit șl 
ura un 

■ubstan-

Mțători
Dinamo 

pe pla- 
pe eara 
apoi, in 

knl, de 
n-ar fi

exera-

aceeași 
Neagu, 

n anul 
> pistol 
erde 7 
J. Stan 
i pușcă 
tn 1SM

562 p

I

SERIA I

Avin4.ul Frasin — Cetatea Tg. 
Neamț 2—0 (0—0), Șiretul Pașcani
— Zimbrul Șiret 1—2 (lr—1), Mi
nerul Gura Humorului — Rezo
nul Săvlnești 2—1 (0—0), ASA
Cimpuiluiiig Moldovenesc — Con
structorul Iași 0—1 (0—0), Meta
lul Rădăuți — Minerul Vatra 
Dorr.ei 0—o, Lucaofârul Botoșani
— Explorări-Viitorul Cimpuluaig 
Moldovenesc 2—0 (0—0), Carpați 
Gălăneștl — Electro-Siiretul Bu- 
cecea 2—0 (1—0), TEPRO iași — 
Celui o za-Bradul Roznov 0—0.

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a X-a : 1. MINERUL 
GURA -------
(19—10), 2. Carpați Gălănești 12 p 
(Id—15), 3. Reionul Săvineștl 11 p 
(16-*), . 
(1®—13)... pe ultimele locuri: M* 
Explorări Cîmpulu-ng 8 p (15—19), 
15. TEPKO Iași 8 p &—16), 16. 
Luceafărul Botoșani 8 p (11—25).

ETAPA VIITOARE : Zimbrd Șiret - 
Constructorul lași: N. Petrea (Foc
șani), ExpIorSr! Viitorul Cimpxrfung — 
Șiretul Pașcani: G. Cseh (Ts- Mure?), 
Electro Bueecea — Minerul Vatra 
Dome!: C Stingâ (Bîriad), Lucea
fărul Botoșani - Avîntuf Frasin: V. 
Anton (Bacâu), Cetatea Tg. Neamț — 
A.S.A. Ctapufung: A Tama? (Odor
heiu Secuiesc), TEPRO lași — Car păți

Matca - Portul Constanța: G. lonesea 
(Pi©iești), Marina Mangalia — S. M. 
Tuicea: L Marcu (Câtârașl), LM.U. 
Medgidia — D.V.A. Portul Galati: L 
Vonica (Giurgiu).

SERIA A IV-a

le). Oa- I

HUMORULUI 12 p

4. Sia-etui Pașcani 11 p

GătSnejtl: G. Mitică (Brăila), Mirw- 
nă Gura Humorului — Metalul Ră
dăuți: L Murgul! (Vițeu), Celuloza 
Brodai Roznov — Retooul S5 vi nețtit 
N. Toader (B:2lla).

SERIA A n-a

Victoria Tecuci — Petrolul 
Molnești 2—0 (0—0), Inter Vaslui
— Minerul Comăncști 2—1 0—1), 
Aripile Bacău — Textila Buhuși 
3—0 (0—0), Con®tructorufl-Flacăra 
Odobeștt — Mecanica Vaslui 2-0 
(V—0), Locomotiva Adjud — CSM 
Borzeștl 0—0, Viticultorul Pancfu
— Unirea Negrești 1—1 (&-1),
Laminorul Roman — Letea Ba^ 
eău 1—o (0—0), Faresta Gugești
— Chimia MărășeșW t—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1.--------
LE BAC AU 15 p (13—>), 1. Me- 
eftnica VasîiH M p (10—3), 3. 
CSM Borzeștl 13 p (15—0), 4. Chi
mia Mărășești 13 p (13—10)-. pe 
ultimele locuri 2 15. Foresta Gu- 
gești 4 p (7—10), 1A Unirea Ne
grești 5 p (7—23).

ETAPA VBTOARE: Minerul ComA- 
neșfi — Lomlnond Roman: P. Cartea 
(BuzSu), Mecanica Vaslui — Textila 
Buhușh L Porasehrv (Botoțan?), Lo
comotiva Adjud — Constructorul Ha* 
efira Odobeștl: V. Ștefana» (Tuicea), 
Petrolul Moîr.ești — ArlpBe BacSu: 
M. Calîstru (Botoșani), Victoria Te* 
cod — Inter Vaslui: C. Dobre (Wo- 
teftî). Chimia Mardești - C.S.M. 
Bonești: L Poroch (Suceava), Uni
rea Negrești — Foresta Gogești: M. 
Teodosla (Suceava), Letea Bac&a — 

(Bucu-Viticultorul Poncta: A Sebo 
PMtfJ-

SERIA A m-a

AHIPI-

Laminorul Vlzlra — SN 
5—l (0—0), Petrolul lanca 
vtettd Matca 2—1 (1—0),
Constanța — Arrubtam 
•—1 (S—1), Delta Tuicea - 
mia Brăila 1—1 (0—1), C___ ,__
Constanta — DVA Portul Galați 
•—2 <0—1), Progresul fsaooea — 
MU<S3 Medgidia 0—1 
Ancora Galați — Votata 
stanța S—1 (2—0), CSanentull 
gidîa — Marina Mangalia. 
(î-0).

Pe primele locuri : L 
MEDGIDIA 14 p (16—S), î.

Tutoea
— A- 
PortuL 
Mărim 

- Cht- 
Chlmpex

m-n, 
Con- 
Med- 
>-l

20
19
19
ie
17
17
15
15
14»
14
12
12

I
I
I
I

IMU 
, ,— _ Delta

Tudcea 14 p (15—4), S. Portul 
Constanța 14 p (17—8)... pe ulti
mele locuri : 14. Ărrubtam Mă- 
«n 7 p (13—20), 15. Ancora Ga
lați 7 p (7—17), 10. Chimpex
Constanța 4 p (7—18).

ETAPA VIITOARE: Delta Tuicea - 
Cimentul Medgidia: V. Lupașcu (lași). 
Chim-a Brăila — Progresul Iscccea: 
P. Buhalâu (Gh. Gheorghîu-Dej), 
Voința Constanța — Chimpex Con
stanta: I. Neagu (Țândărei), Ancora 
Galați — Petrolul lanca: M. Mînzal 
(iași), Arrubium Macin — Laminorul 
Viziru: C Dumitru (Brașov), Avîntui

Iul debordant — de regulă 
—- al gazdelor.

—Dar iată că într-un sin
gur meci. în nrimul (dintre 
cele două) iucat în decla
sare. Constantin si-a depă
șit cu... două sute la sută 

planul pentru două 
meciuri !

Cum ? Cu ce mij
loace ? Fără mă
suri speciale, fără

„supratactici*. iucînd — pur 
si simplu — fotbal. Fotbal 
curat, folosind cu 
pricepere „lecția 
cului*. pe care o 
rost...

Ce ar mai fi
Mai nimic în afară de fap
tul că... buturuga mică din 
Buzău a obținut oînă acum 
3 (trei) victorii în deplasare. 
Asta spune totuL

marea-I 
contraata- 
stie ne de

de spus T

Marius POPESCU

Victoria LeWiu — SN Oltenița 
1—0 (0—0), Olimpia Slobozia — 
VUtonul Cbămogl 2—4 (1—0),
Constructorul Giurgiu — Carpațl 
Nehol-u 2—1 (1—0), ISdP Ulmenl 
— Metalul Buzău 2—0 (1—0), Ra
pid Fetești — ICPB Boitatio 1—9 
(1—0), Victoria Țândărei — Qil- 
măa-Vlctorla Buzău *—1 (1—1),
Petrolul Berea — Dunărea Călă
rași 1—1 (1—0), ASA
Unirea Slobozia 3—0

Pe primele locuri s 
REA CĂLĂRAȘI 14 p

Buzău —

1. DUNA-
- . . (TT—9), i.

Chimia Buzău 13 p (25—ÎS), 3. 
SN Oltenița 12 p (1^—7), 4. Rapid 
Fetești 12 p (10—10) _ pe ultime
le locuri : 13—13. ISCIP Ulmenl 
• p (11—13), Petrolul Berea 4 p 
(10-17).

ETAPA VIITOARE: Chhnia Vfctocki 
Btadu 
O hug iu: 
Carpa ți 
L Popa 
Olimpia ________ ________
rtște), I.C.P.B. Boftntin - Ș. N. Olte
nița : G. Pal? (Galați), Dunărea C&- 
Kbrașl — AS-A. Buzâu: V. Petrkaiâ 
(Medgidia), Viitorul Chiraogl — Vic
toria Lehlta: D. Station (București), 
Unirea Slobozia - LS.CJJ». UknenI: 
O. Harea (Gâeștf), Petrolul Berea — 
RopW Fetești: N. Voiai (Galati)*

pa ultimele locuri : 15. Eectro- 
nlatut Curtea de Argeș S p 
CT—IS), IC Știința Drăgănești-Olt 
I p (5-14).

ETAPA VIITOARE: Dundr^j Veoui 
Zlmnicea — Cimentul Reni: D. Curcă 
(Tg. Jh;), Electronistul Curtea de 
Argeș — Știința Drâgânești Olt : T. 
Petrescu (Craiova), Sportul muncito
resc Caracal — Textila Roșiori: V. 
hran (Drobeta Tr. Severin), Progresul 
Corabia — Chimia Gâeșb: I. Sucia 
(Sibiu). Metalul Mija - Recolta 
Stofcfinești: L bran (Făgăraș), Eec- 
tricu Titu - Muscelul Clmpulung: N. 
Gogoașa (Birzâu), Metalul Alexan
dria — Chimia Tr. Măgurele: F. 
Ceapâ (Craiova), Rova Roșiori — Da
da Pitești: L Dogaru (Rm. Vîteea).

ETAPA VIITOARE: Rapid Arad = 
U.M. Timișoara: C. Vass (Oradea), 
Unirea Tomnatic — ObiJici Sînmartintt 
Srbesc: L Consti.ngioara (Drobeta Tr. 
Severin), Metalul Oțeiu* Roșu — C.F.R. 
Victoria Caransebeș: D. Dancia 
(Alba lutia), C.S.M. Caransebeș — 
Victoria Ineu: E. Munteanu (Deva), 
C^.M. Lugoj — Metalul Bocșa: T. 
Veleanu (Craiova), Minerul Anina — 
Unirea Sînnicolau Mare: V. Alexan
dra (Tg. Jiu), Minerul Moldova Nouâ
— QP.R. Arad: D. Popescu (Drobeta 
Tr. Severin), Șoimii Strungul Lipova
— Minerul Oravița: 
(Oradea).

SERIA A

Mare), Energia Prundu Bîrgăulu! — 
CHIMFOREST Nâsâud: S. Martinescu 
(Râdâuțî), Minerul Bâiuț — Lâpușul 
Tg. Lâpuș: P. Onuț (Aiud), Electro- 
mure? Tg. Mureș — C.I.L. Mecanica 
Sighei: D. Pura (Dej), I.S.S.M. Sî- 
ahet — Oțelul Reghin: I. Vincza 
(Jibou).

SERIA A Xl-a

V. Urbonovschl

IX-a

- Constructorul TX.LA.Z. 
P. Clobanu (Alexandria), 

Neholo — Vtetorta Țândărei: 
(Brațov), Metalul Btada — 
Slobozia: L Coana (Depo-

Dierna Orșova — Metalurgistul 
Sadu *—1 (3—0), Petrolul Țtolenl
— Electropurtere Craiova 0—1
(0—0), Pandurii Tg. Jiu — VH- 
tocuâ Drăgășani 4—0 (1—0), CFR 
Craiova — Jiul Rovirari 1—1 
0—1), Progresul Băileștl — Me
canizatorul Ștatlan 0—1 (3—0), 
Metalul Hm. Vitoea — Construc
torul Cratova 0—1 (0—0), ASA-
Vtetorta Cratova — Forestierul 
Băbenl 1—1 (1—0), Dunărea Ca- 
Mtat — Armătura Strehala 1—, 
90-0).

Pe primele tocuri ______ 
TBOPUTERZ CRAIOVA U p 
(17—7). L Constructorul Craiova 
13 p (15—10), 3- Dtema Orșova 
B p (17—ÎS)— pe ultimele tocuri: 
». Vtitoral Drăgășanl T p 
(O—IS), IA Petroiui ȚLcdrtii 7 p 
#-«).

ETAPA WTOASE: Foraxtleral B5- 
benl - IM Rorlncrl: C Orâșteonu 
(Medtoș), Viitorul Drăgățonl — GFJt 
Crototra: M. Lăzârescu (București), 
Dwtoreo Catofct - PetozM Țlctenl: 
C Sorascu (Pitești). Metalurg'rM 
Soda - OiHcioi Rm. Vilceo: V. 
Uw'm (Hunedoara), Bectroputere 
CrafoM - Pandurii tg. Pui A Cea- 
■nniteid (Reșija), Mecanizatorul Jt 
mion — A.SA. Victorie Crotara: L 
ț,i iiilllbi (Arad), Armătura Strebato
— Progrard BOBegi: V. Crețele £Ba- 
cara^i). Constructorul T.C.L Croiora
— Dierno Oițwo: N. Pijtea (Medio,).

Constructorul Satu Mare — Sil- 
vanăa Cehu Silvanâei 0—0, Oașul 
Negrești — Minerul Șuncuiuș 
2—0 (1—0), Someșul Satu Mare
— Voința Oradea 1—1 (0—1), în
frățirea Oradea — Recolta Salon- 
ta 1—0 (1—0), Unirea Valea Iul 
Mtaal — Unto Satu Mare 0—2 
0—0), Victoria Cărei — Oțelul 

dr. Fetru Groza 0—0, Ollm- 
Gheria — Chimia Tășnad 
(3—0), Minerul Or. dr. Pe- 

Groza — Minerul Sărmășag 
(1-0).

Or.

tru
3-9 .

Pe primele locuri 1. INFRA- 
p (13-5). 1. 
> (10—5), 3.

p (15-13), 
P (9-7)... 

14. Sil vanda
(S—12), 15.
(3—15), 19.
Mare I p

1. XLEC-

Minerul Sărmășag 
4. Victoria Cărei 
pe ultimele locuri 
Cehu SHvanld 8 
Oașul Negrești 8 
Constructorul Sat 
(T—18).

ETAPA VMTOARE: Chimia Tășnad - 
Minerul oraș dr. P. Grora: V. Băje- 
nescu (Timișoara), Recolta Solonta — 
OUmpia Gherla: R. Golenț (Lugoj), 
Oțelul oraș dr. P. Groza — Voința 
Oradea: C. Matei (Deva), Minerul 
Sanctrfuș — Constructorul Satu Mareî 
A Major (Luduș), Minerul Sârmâșag 
•- Oaștrf Negrești: L Akerman (Arad), 
înfrățirea Oradea — Someșul Satu 
Mare: V. Mureșan (Luduș), Silvanfa 
Ceha SĂvaniel — Unirea Vcrfea krf 
Maxu: D. Matei (Bara Mare), Unic 
Sote Mare — Victoria Cărei: V. 
Doiha (Bedean).

SERIA A X-a
Lăpușui Tg. Lăpuș — Mureșul 

Loduș 1—9 (9—0), Metelotehnlca
Tg. Mureș — Energia Prundu 
Btagăulul — s-a Întrerupt ta 
mic. ta (la 1—9) din cauza cețil. 
Oțetul Reghlto — Bradul Vișeu
3— 4 (3—1), Minerul Bălța — Mi
nerul Bâiuț 1—9 (2—9). dL-Me- 
eadea SlgheS — Minerul Rodea
4— 9 (1—9), Minerul Bata Sprie —
Mtaerul Bocșa 3—1 (3—0), CHIM- 
POREST Năsăud — Electnomu- 
l<eș Tg. Mureș 1—3 (0—3), CU
PROM Baia Mare — ISSM Sl- 
ghet 1—9 (0-9).

Pe primele locuri :

SERIA A Vl-a

Daata Pitești — StSnța DrSgt- 
ncștl-OlJt >-0 (0-0), Recolta
StoLcănejyti — Electrica Tttu
1— 1 (0—1), Muscalul Cttmpuflung
— Progresul Corabia >—• (0—<J)» 
Chimia Tr. Măgurele — ROVA 
Roșiori 1—0 (0-0), Textila Ro
șiori — Dunărea-Venus Zianatoea 
L-O (1—0), Chimia Găiești — 
Sportul mumciftoresc Caracal
2— 0 (2—0), Cimentul Fiend —
EOlectroffiistua Curtea de Argeș 
»—1 (2—0), Metalul Mija — 
talul Alexandria 2—0 (1—0).
• Meciul Electrica Tîitu —__

nărea-Venus Zimndcea, din etapa 
a VTH-a (pe teren 0—0), a fost 
omologat cu 3—0 în favoarea e- 
chiped Electrica.

Pe primele locuri : 1. MUSCE- 
I/UL CÎMPUEUNG 16 p (20—5),
2. Chimia Găeștil 13 p (17—10),
3. Textila Roșiori 13 p (ÎS—10)...

Me-

Du-

1.

_____ _ 1. CIL SI-
GHET 13 p (22—3), 2. Eleefaromu-_ __ - ... _

P 
P 

IA 
W. 
M.

reș Tg. Mureș 13 p (10—6), 
Metatotehntaa Tg. Mureș ia 
(17—7), 4. Minerul Rodna 12
05—15) pe ultimele locuri :
Mureșul Luduș T p (13—10), 
Minerul Borșa 7 p (13—1/7), 
Bradul Vlșeu 4 p (3—24).

ETAPA VMTOARE: Minerul Băițc - 
CUPROM Baia More: L Pan (Gherla), 
BnxM Vlșev — Minerul Baia Sprie: 
L Secta (Ouj-Napoca), Mureșul La
do? — Mlnerut Bata Borșa: I. Sandor 
(Arad), Minerul Rodno — Metaloteh- 
alca Tg, Mureș: L Mocan» (Sate

SUDITO Șl MELi! - CÎȘTIGĂTOBI! PRINCIPALELOR CURSE
PriiiripaieSe curse ale reumtuna 

da duminică au revenit lui Su- 
dâtu ți Melân. Primul dintre ei, 
plasa* imediat după plecare în 
imediata apropiere a hid Satim, 
a atacat dujpă 
nia dreaptă la 
doMea, lansat 
start, a reușit 
dă, grație galopudud. luat de* Tu- 
Ma, oare a avut o cursă neferi
cită. Cel doi cal au fost oon- 
duși de R. I. Nicolae șl, respec
tiv, N. Nbcoiae, fiecare dintre a- 
oeștia mal reușind cite o victo
rie, primul cu Corniișon, care a 
stabilit un nou record al carie
rei, cel de aa doilea ou Faitada, 
de asemenea, în frumos progres. 
O altă formație care a reușit 
două victorii a fos.t aceea a lud 
T. Marinescu, cu Racșa și Res
pect, acesta din turmă, în cursa

ce a to-trat în 11- 
sosire, iar cel de 
la atac Încă din 
o victorie como-

rezervată amatorilor, M. Manea 
mtatodu-l in stilul antrenorului 
său. R. Costică a obținu* șl el 
două 
reușită 
cănea, 
record 
tonilor 
Rural, 
dus la atac pe ultima parte a 
cursei.

victorii, ou Olandeza, o 
fiică a Orietei, șl cu Se- 
realizatoarea unul nou 

al carierei. Lista Inivingă- 
a fost completată de 

pe oare G. Grigore l-a a-

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Olandeza (Costică) 1:34,5, 
2. Cimdca, 3. Aga. Cota : cîșt. 3. 
ord. triplă 506. Cursa a Il-a : 
1. Connlșoin (L T. Nbcolae) 
1:30,3, 2. Relativ. Cota : cîșt. 2.20 
ev. 40. Cursa a Ill-a : 1. Sudriitu 
(R. I. Niioolae) 1:26,8, 2. Veriga- 

Cota : câșt. 2,40, 
ord. tri.plă 315. Cursa a 
1. Falada (N. Nicolae)

Satiim.

T.

Victoria Căi an — Tlrnavrie 
Blaj 4—0 (2—0), Dacia Orăștie — 
Viitorul LRA Cluj-Napoca 3—0 
(2—0), Inter Sibiu — IMIX Ag
nita 2—1 (1—0) s-a jucat la Cop- 
șa Mică, Minerul-Știința Vulcan 
— Mecanica Alba Iu.Iia 4—2 
(2—1), Minerul Paroșeni — Me
canica Orăștie 1—0 (0—0), Meta
lul Ai,ud — Unirea Ocna Sibiului 
2—0 (1—0), Steaua-CFR Cluj-Na
poca — Minerul Certej 0—1 
(0—1), Soda Ocna Mureș — Me
talul Sighișoara 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL PAROȘENI 16 p (13—6), L 
Dacia Orăștie 12 p (20—11), 3. 
Unirea Ocna Sibiului 12 p 
US—16)... pe ultimele locuri : 15. 
Tlrnavele Blaj 8 p (8—21), 16.
Mecanica Alba Iul la 6 p (12—19).

ETAPA VIITOARE: Mecanica Alba 
lulîa — Victoria Câlan: T. Bolovan 
(Drâgâșanî), Soda Ocna Mureș — 
Minerul Știința Vulcan: I. Gali? (O- 
rodea), Metalul Sighișoara — Dacia 
Orăștie: A. Rolea (București), Tir* 
navele Blaj — Unirea Ocna Sibiului: 
L Maceșeanu (Fii iași), Viitorul 1RA 
duj-Napoca — Metalul Aiudî Gh. 
Gagula (Baia Mare), IMIX Agnita — 
Minerul Paroșeni: I. Vere? (Sf. Gheor- 
gbe), Mecanica Orăștie — Steaua 
C.F.R. Ouj-Napoca: D. Busuioc (Cra- 
tova), Minerul Certej — Inter Sibiu: 
L Pâdureanu (Reșița)

SERIA A XH-a

Cimentul Hoghiz — Electro Sf. 
Gheorgne 1—0 (0—0), Mobila-Mă- 
gtara Codlea — Niitramonia Făgă
raș 1—o (1—0), Textila Prejmer
— Mureșul Topllța 1—0 “ '
Utilajul Făgăraș ~ 
oele » -1 (0—0),
— ICIM Brașov 
nerul Bălan —
Becttiese 1—1 ... ________
Zămnești — Metalul Tg. Secuiesc 
0—1 (0—0), Metrom Brașov —
Progresul Odorheiu Secuiesc 2—9 
(5—0), Viitorul Gtieorghenl na a 
jucat.

Pe primele locuri: 1. PROGRE
SUL ODORIIEI 18 p (17—8), 1. 
Metalul Tg. Secuiesc 17 p (23—7), 
X. ICIM Brașov 13 p (13—10)^ 
pe ultimele locuri : 18. Celuitoza

(0-0).
— Precizia Să- 
Minerul Băraoit
2—0 (0—0), Ml- 

Uniirea Cristutru 
(1—0), Celuloza

pe ultimele locuri : L.
Zărneștl I p (9—12), 17. Textila 
Prejmer 9 p (3—151.

ETAPA VIITOARE: Progresul Odor- 
beta Secuiesc - Metalul Tg. Secu- 
Irac: V. Sontiu (Reghin), ICIM Bra
șov — Cimentul Hoghiz: V. Chiorbe» 
că (Bucure,tî). Unirea Crîstura Se- 
csdesc — Nitramonîa Făgăraș: St. 
Hampu (București), Mureșul Topllța 
— Mobila Măgura Codlea: C. Pleșca 
8P. Necmnț), Electra Sf. Gheorghe — 
Precizia Sâcele: Gh. Co'beazâ (Ba- 
ewețti), Utilajul Făgăraș — Metrom 
Broșo»: Al. Bobelniceanu (București),' 
Viitorul GheorghenI — Minerul Basra- 
oflt P. Roșeală (Ploiești), Celuloza 
Zămeștl — Textila Prejmei: Gh, Bit* 
dea (București), Minerul Bălan stă.'

Rezultatele ne-au fost transmi
sa de către corespondenții nof» 
tri din localitățile respective. i

1

HIPISM
1:30,8, 2. Daciana, 3. Kalin. Cotar 
cășt. 8, ev. 280, ord. triplă 1383. 
Cursa a V-a : 1. Respect (M.
Manea) 138,4, 3. Crișan. Cota« 
dșt. 3, ev. 160. Cursa a Vl-a, 
L Mdta (N. Nicolae) 1374, 3. 
IuKa, 3. Adorata. Cota : dșt. 5, 
ev. 45, ord. tritpSă 341, triplu 
n—IV—VI 2069. Cursa a Vll-a s 
L Racșa (Marinescu) 1130,7, 3.
Halogen, 3. Ogor. Cota : clșț. 1, 
ev. 75, ard. triplă 404. Cursa a 
Vin-a : 1. Rural (Griigore)
137,4, X Hematie, 3. Hamilton. 
Cota : cișt. 8, ev. 75, ord. triplă

Cursa a IX-a : 1. Secărica
2. Silica. Cota : 

triplu V—VII—iX

221.
(Costică) 1:28 3. 
dșt. 7, ev. 22, 
»48.

A. MOSCU



A XXIII-a ediție a „Trofeului Carpați“ la handbal feminin Intr-un concurs pentru „Cupa Mondială" la haltere

ECHIPA ROMÂNIEI ABORDEAZĂ COMPETIȚIA CU GÎNDUL PETRE BECHERU PE LOCUL li LA PLSEN

LA CAMPIONATUL MONDIAL DIN 1985
3 Participa reprezentativele Bulgariei, Poloniei, Ungariei și țârii

noastre (cu două formații) a Startul, miercuri la ora 17

PRAGA, 5 (Agerpres). — In 
orașul cehoslovac Plsen s-a 
desfășurat un puternic concurs 
internațional de haltere. In ca
drul căruia sportivul român 
Petre Becheru s-a situat pe lo
cul secund la categoria 82,5 kg, 
cu rezultatul de 340 kg (150 kg 
la „smuls” și 190 kg la „a- 
runcat"). La această categorie, 
primul loc a revenit sovieticu-

Deși startul în vederea rea
lizării obiectivului nr. 1 al 
handbalului nostru feminin se 
află la un an distantă, pregăti
rile pentru Gruoa _B“ a cam
pionatului mondial (decembrie 
1985) au început la numai cî- 
teva zile de la încheierea tu
rului Diviziei „A“. Fapt cu to
tul explicabil, cei doi antrenori 
ai echipei naționale Pompiliu 
Simion si Eugen Bartha, dorind 
să știe cit mai devreme posibil 
PE CINE SE BAZEAZA si sâ 
pregătească împreună evoluțiile 
din acest sezon 
In ultimele zile 
bilitatea — în 
narativelor de 
— să urmărim, 
turilor din Bacău 
instruire a celor 18 handbaliste 
convocate in vederea „Trofeului 
Carpati”.

Ajunsă la cea de a XXIII-* 
ediție prestigioasa competiție 
organizată de F.R. Handbal 
reunește, de fiecare dată, for
mațiile cele mai valoroase de 
pe continentul nostru. Nu pu
ține au fost edițiile — ca aceea 
din 1980, de exemplu — cînd 
echipele R.D. Germane. Uniunii 
Sovietice. Ungariei. Danemar
cei și României, reunite la 
„Trofeul Carpati” de la Rm. 
Vilcea. i-au făcut ne ziariștii 
români și străini să aprecieze 
că au asistat la un adevărat 
campionat mondial. Iar cînd 
formațiilor amintite (cum a 
fost la ediția a XVIII-a) li s-a 
alăturat si cea a Iugoslaviei, 
caracterizarea făcută de croni
cari era absolut justificată.

Actuala ediție a „Trofeului 
Carpați” va tine si ea trează 
atenția iubitorilor handbalului 
din municipiul Bacău. De 
miercuri pină duminică repre
zentativele Bulgariei. Poloniei, 
Ungariei si României (cu două 
echipe) vor demonstra din nou 
frumusețea handbalului.

international, 
am avut oosi- 
contextul pre
care aminteam 
in Sala spor- 

nrocesul de

Maria Verigeanu se pregătește să arunce la poartă (Fază din 
partida România — U.R.S.S. disputată la_..Trofeul Carpa(i“_ln J982. 
la Brașov).

Echipa României — după 
cum ne spuneau cei doi antre
nori — vizează cîstigarea edi
ției băcăuane a „Trofeului 
Carpati”. Nu ne îndoim că 
Viorica Ionică. Maria Verlgea- 
nu. Mariana Oacă. precum si 
mai tinerele lor coechipiere, 
talentatele Edit Torok, Cristina 
Tache, Irina Călin. într-un cu- 
vînt, întreaga echipă va munci 
fără menajamente pentru în
deplinirea obiectivului propus.

De-a lungul celor 22 de &• 
ditii desfășurate pînă acum, 
cele mai multe prezente, dintre 
oaspetele „Trofeului Carpati”, 
le-au avut sportivele din Un
garia : ele au evoluat de 12 
ori în compania reprezentativei 
tării noastre. Ambele echipe 
au obtinut cite cinci victorii, 
două partide încheindu-se la 
egalitate. In ceea ce le pri
vește ne poloneze, ele au mal 
participat la patru ediții ale 
„Trofeului Carpati”. victoria

Foto : Aurel D. NEAGU
revenind de fiecare dată echi
pelor noastre. Formația Polo
niei rămine însă o forță a 
handbalului. La ultimul cam
pionat mondial, grupa valorică 
„B“. susținînd o finală de mare 
spectacol în compania repre
zentativei R.D. Germane. In 
sfîrșit. „naționala” Bulgariei a 
participat pentru prima oară 
la „Trofeul Carpati” tot la o 
ediție... băcăuană (a XVII-a, 
în 1977). în palmaresul cu e- 
chipa României, handbalistele 
bulgare au o înfrîngere si un 
rezultat de egalitate. Acum, ele 
vor fi pentru a treia oară la 
„Trofeul Carpati”.

Miercuri, la ora 17, a XXIII-a 
ediție a „Trofeului Carpați” va 
debuta în frumoasa Sală a 
sporturilor din Bacău.

MOSCOVA, 5 (Agerpres). — 
Intr-un articol publicat de zia
rul „Komsomolskaia Pravda” 
se evidențiază dezvoltarea pu
ternică a educației fizice și 
sportului în U.R.S.S., fiecare al 
treilea cetățean al ,âriî _ fiind 
practicant al unei discipline 
sportive. In prezent, la activi
tatea sportivă participă peste

87 de milioane de persoane, la 
dispoziția cărora se află 3 622 
de stadioane, 120 de mari săli 
de sport, 2 530 de bazine de 
înot, alte numeroase baze spor
tive. Pregătirea sportivilor so
vietici pentru competiții este 
asigurată de cadre eu inaltă 
calificare, antrenori, profesori 
și instructori.

3-0 Pt PASATMISAIKOS
(Urmare din psg. 1)

orilor săi. Dinam©
de 
In

mari a iu 
a învins 
dună 
ioc. însă duoă ce a 
mare tensiune timo de i 
turi numerosul oublic 
încuraiat-o susținut

Chiar de la începutul 
oaspeții au fortat nota 
pe crearea surprizei si 
tele lor proaspete----------
i’jdeca orimul set (știut
fiind faptul că un set cîrti- 
gat în deplasare poate decide 
calificarea la volei). Astfd 
Panathinaikos — cu un trăgă
tor. Koliopoulos. in zi mare, 
și cu un ridicător, Andreopou- 
los, mobil și inspirat — avea si 
conducă cu 6—4 si (după 10—8 
pentru Dinamo) cu 12 10. 
Abia a .unei bucurestenii si-au 
sporit eforturile si si-au dove
dit maturitatea, imoun’ndu-se 
într-un final tensionat O 
nouă tentativă a oasnetflar 
în setul al doilea cînd »-au 
detașat (de la 5—5) la 0—5. a-

eu 3-5 (13. 12 
circa 90 de minute 

tinut 
două

care s
partidei 
arizi nd 

_ oe for- 
e a-si ad- 

Drimul set

Doi au refăcut o diferență de 
3 puncte, egalind la 12. din 
non Dinamo — în sextetul că
reia alături de Foo si Pansesea 
(cej mai buni) au Început să 
se vadă mai frecvent si Enescu 
(în atac) și Gîrleanu (la blocafl 
— a Infrint ambiția a'.enienilor. 
Aceștia. suprasolicitați olnâ 
atunci au dat semne de 
oboseală în setul următor 
înlesnind misiunea campioni
lor noștri care au cistieat 
mai detașat

Arbitrii 
(Polonia) 
(România) _ _______
echipele : DINAMO — Vrincuț, 
Păusescu. Enescu. Gîrleanu. 
Cita-Chițigx, Pop ; PANA- 
THINAIKOS — Protopsaltis 
(Tzevelekides). Koliopoulos, 
Galakos. Kazazis. Malusaris. 
Andreopoulos.

Aureilor: BREBEANU

z. 
d 
au

TELEX

beciul Karpoî — Kasparw

REMIZĂ $1 PARTIDA A 2Z-1
Ieri s-a desfășurat, la Moscova, 

cea le a 22-a partidă dintre 
marii maeștri Anatoli Karpov șl 
Garrl Kasparov, In cadrul me
ciului pentru titlul mondial de 
șah. Partida s-a încheiat remiză 
la mutarea 20. Reamintim că sco
rul tntilnlrll este de 4—6 ta te
roarea lui Karpov, care mal are 
nevoie de două victorii pentru a 
rtmlne în posesia titlului 
suprem.

Zwierszanski 
AL Draeomir 

condus bine

TELEX

ATLETISM • Concursul de 
marș din orașu. columbian Buca- 
ramanga e-a Încheiat la mascu
lin ca victoria lui Silvio Salazar 
(Columbia). cronometrat pe 5 km 
In 14:05,41 la- la feminin cu suc
cesul oanadiencel Ann Ped, oare 
a parcurs 10 km in 49:40.54.

AUTOMOBILISM * Obțintad 
victoria In „Raliul Coastei de 
Fildeș", automobilistul suedez 
Stig Blonquist a devenit cam
pion mondial al raliurilor din a- 
cest an. In clasamentul final al 
competiției e! a fost urmat de 
Hannu Mlkkola (Finlanda) șl de 
Shekhar Mehta (Kenya). Campio
nul mondial a pilotat o mașini 
„Audi

POLO • In meci tur al semi
finalelor „C.C.E." : T.S.K.A. Moa-

lul Alexandr Slobodaniuk — 
355 kg, al treilea ciasindu-se 
Viktor Ezek (Cehoslovacia) — 
337,5 kg.

Iată alte rezultate înregistra
te In acest concurs, care a con
tat pentru „Cupa Mondială” t 
eateg. 55 kg : Petar Hristov 
(Bulgaria) — 250 kg ; categ. 75 
kg : Oleg Sadihov (U.R.S.S.) — 
325 kg.

CLASAMENTELE FINALE
ALE C. E DE JUDO (juniori)

Campionatele europene de 
judo ale juniorilor (18—20 de 
ani), care au avut loc la Ca
diz (Spania), s-au încheiat du
minică seara tlrziu. 
vcm posibilitatea să 
clasamentele finale 
cele 7 categorii de 
Toți concurențil din Uniunea 
Sovietică au urcat pe treptele 
podiumului de onoare. Reamin
tim că juniorii români Silviu 
Lazăr (cat. superușoară) și Do
rin Drimbe (semlușoară) au 
obținut medaliile de bronz. O 
ultimă remarcă : nld unul din
tre reprezentanții țării gazdă, 
deșt au fost înscriși pe foîle 
de concurs la toate categoriile, 
nu s-au numărat printre me- 
dallați 1

Iată clasamentele : cat. su
perușoară (60 kg) : L Jamlocv 
(U.R.S.S.), campion european, 
2. Lesson (Franța), 3. Silviu 
Lazăr (România) șl Zsernoviskzi 
(Ungaria) ; cat. semiușoară (65 
kg) : L Guelrualz (R. D. Ger- 

campion european, 2. 
----------- 3. Dorin

Smaltek 
(71 kg) : 
campion 

___ ___________ . D. Ger
mană), 3. Taurines (Franța) și 
Hagtos (Ungaria) ; cat. semî- 
mijlocie (78 kg) : 1. Merkulov 
(U.R.S.S.), campion european, 
2. Tayot (Franța), l Vismera 
(Italia) și Schaffer (Elveția) ; 
cat mijlocie (86 kg) : 1. Podu-

Astăzi a- 
publicăm 
la toate 
greutate.

mană),
Kosminin (U.R.S.S.), 
Drimbe (România) și 
(Polonia) ; cat ușoară 
L Varaev (U.R.S.S.), 
european, 2. Loll (R.

nei (UJRJS.S.), campion euro
pean, 2. Lobonston (R. D. Ger
mană), T ‘
Guiffami 
grea (95 
(Polonia), 
2. Meyer
(R. D. Germană) și Kurtaniok 
(U.RJS.S.) ; cat grea (+95 kg) i 
1. Bard (Franța), campion eu
ropean, 2. Sherping (R. D. Ger
mană), 3. Eremenko (U.R.S.SJ 
șl Schmid (R. F. Germania).

In competiția continentală a 
juniorilor nu se organizează 
întreceri la open (toate catego
riile).

3. Joorfe (Olanda) șt 
(Elveția) ; eaL scmi- 
kg) : 1. Kolanonsky

campion european, 
(Olanda), 3. Bielert

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE TENIS DE MASĂ ALE ITALIEI

ROMA, 5 (Agerpres). — Campio
natele internaționale de tenis de 
masă ale Italiei, disputate la Ve
neția, au fost dominate de spor
tivii din R.P. Chineză, Învingă
tori în trei din cele patru probe 
prevăzute în program. Iată re
zultatele înregistrate In finale t 
simplu masculin: He Zhl Weh — 
Huang Jia Liang 3—0 ; simplu 
feminin : Bad Xiang — Xu Hing 
2_ o ; dublu feminin : Ba o Xiang.
Xu Hlang — Gabriella Szabo, 
Edit Orban (Ungaria) 2—0 ; du
blu masculin : Hakeson. Persson 
(Suedia) — Jiang Jia Llang, Cal 
Zhen Hua 2—0.Ion GAVRILESCU

CAMPIONATE
AUSTRIA <et- 11). Vienna — 

Linz 0—1. Austria Salzburg — 
Wiener Sportciub J—0, Grazer 
A.K. _  Eisenstadt 6—1, Donawltz
— Klagenfurt 2—0. Rapid Vlena
— Austria Viena 2—2. Innsbruck
— Admira Wacker 3—3. L.A.S.K.
— Sturm Graz 1—6. Favorit — 
Splttal 3—0. Pe primele locuri : 
Austria Vlena 18 p. Rapid Viena 
16 p Wiener Sportclub ’ 
ultimele: 14—15. Austria 
șl Favorit Viena cite 
Vienna 8 p.

SPANIA (et. 10). C.F. 
na — Valencia 1—1 
Malaga 1—1, Valladolid 
ria 1—1, Gljon 
drid 2—L F.C.
Sodedad 0—1. Santander — Osa- 
suna 5—0 Zaragoza — Elche 1—0. 
Athletic Bilbao — Bella Sevilla
1— 1. Real Madrid — Espanol 4—1. 
Pe primele locuri : C.F. Barce
lona 16 p. Valencia și Real Ma
drid ou cite 13 p. Pe ultimele : 
17. Elche 7 p, 18. Murcia 4 p.

BELGIA (et. 12). Anderiecht — 
St. Nicolas 5—1. Malines — F.C. 
Bruges 1—2. Beveren — Seraing
2— 2. Standard Llăge — La Gan- 
toise 2—0, Beerschot — Racing 
Jet 1—0. Lokeren — Waterschel
3— 6, Cercte Bruges-Courtral 0—1»

M p. Pe 
Salzburg 

7 p, 16.

Barcelo- 
Hercules — 

Mur- 
— Atietioo Ma- 
SevUla — Real

C.F.

MllNE IN CUPELE EUROPENE

...au loc meciurile din manșa a doua a
Cu acest prilej vor fi cunoscute ecMipele calificate pen
tru etapa a treia. In imagine, o fază (Mn Jocul 
Viena — La Valetta (4—0) din pruna etapA. in 
stingă, tinirul internațional austriac PoHter, anul dintre 
golgeteril ecftipel austriece. Reamintim câ ta *
doua. Austria Viena a terminat la egalitate (3-cu 
Dynamo Berlin, avtod șanse de calificare în SxerUirue 
de finali. Teiefoto : AJ>. AGERPRES

Uerse — Antwerp 
1—1, Waregem — 
F.C. Llăge 6—0. Pe 
primele locuri: An- 
derlecht 28 P. Wa- 
regem șl F.C. Llege 
cu cite m p. Pe ul
timele: 16. Llerse 7 
p. 17. Waterschel 6 
D IS. Racing Jet 5 p.

OLANDA (et. 11) _______
Haarlem 2—1, Twente — p.S.V. 
Eindhoven 0—0. Maastricht — Vo- 
lendam 5—1, Sparta Rotterdam — 
Roda Kerkrade o—0, Excelsior 
Rotterdam — Feyenoord Rotter
dam 2—4, Ajax — Utrecht 1—0, 
Alkmaar — Groningen 1—1 For- 
tiina Slttard — Go Ahead 1—0, 
Breda — Den Bosch 0—0. Pe 
primele locuri : Ajax 19 p (din 
10 jocuri), P.S.V. Eindhoven 16 p 
(din 11 j), Feyenoord 15 p (din 
10 J). Pe ultimele : VI. Zwolle 5 
p, 18. Haarlem 4 p.

SCOJIA (et. 13). Dumbarton — 
Hearts 0—1, Dundee United — 
St. Mirren 3—2. Morton — Celtic 
Glasgow 2—1, Glasgow Rangers 
— F.C. Dundee 0—0, Hibernian — 
Aberdeen (amtnat). Pe primele 
locuri : Aberdeen 1* p (din 11 
jocuri). Celtic M p (12 J), Glas
gow Rangers 17 p (13 j), St Mir
ren 13 p (1* j).

Zwolle

TELEX e TELEX

eova — Partizan Belgrad 1—7 
(2—2, 3—1, 2—1, 1—3). Returul la 
16 noiembrie, la Belgrad • In 
prima manșă a semifinalei „Cu
pei cupelor" : B.V.S.C. (Buda
pesta) — Dinamo Moscova 11—9.

TENIS * In semifinalele tur
neului masculin de la Stockholm, 
cuplul Ule Năstase (România), 
Vljay Amritraj (India) a învins 
cu 7—5, 7—6 perechea Helnz 
Gunthardt (Elveția), Balazs Ta- 
roezy (Ungaria) urmtnd să În
tâlnească In finală pe Henri Le- 
conte (Franța) 3* Tomas Smld 
(Cehoslovacia), care au dispus, la 
rindul lor, cu 6—4. 6—l ' 
Gunnarsson (Suedia), 
Mortensen (Danemarca), 
probei de simplu se va ___
între John McEnroe (S.U.A.) șl

de Jan 
Michael 

Finala 
disputa

TELEX TELEX

Mats Wllander (Suedia). In semi
finale McEnroe l-a eliminat cu 
1—6, 7—6, 6—7 pe Anders Jarryd 
(Suedia), Iar Wilander l-a Între
cut cu 6—7. 6—3. 6—3 pe Jimmy 
Connors (S.U.A.).

VOI.F.1 • Alte rezultate din 
preliminariile cupelor europene : 
C.C.E., feminin t V.C. Olympic 
(Luxemburg) — Unlversile Lau
sanne 6—3 (—1, —1, —9). Post
S.V. Viena — Hapoel Nahaman 
(Israel) 3—0 (4. 2, 5) ; masculin : 
Asnieres Sport — Loimu 79 (Fin
landa) 2—3 (15. —12, —8, », —2) : 
Cupa cupelor masculin : Sokol 
Viena — Mamer (Luxemburg) 
3—6 (6. 4. 7). Kecskemet (Unga
ria) — Olymptakos Pireu 3—9 
(11, 5, 12).

ANGLIA (eu 13). Fosta frun
tașă a clasamentului. Arsenal, a 
pierdut cu 4—2 meciul cu Man
chester United, în timp ce Ever
ton, care a dispus cu 3—0 de Lei
cester, a devenit lideră. Alte re
zultate mal importante : Chelsea
— Coventry 6—2, Ipswich — Wat
ford 3—3, Tottenham — W.B. 
Albion 2—3 Stoke — Liverpool 
0—1, Southampton — Nottingham 
1—0. Pe primele locuri : Everton 
26 p. Arsenal 25 p, Manchester 
Uta. 23 p, Tottenham șl Wes»
Ham cu cite 22 p.

SUEDIA. Titlul de campioană 
a revenit echipei I.F.K. Gfiteborg,
care în meciul retur al finale!
a dispus cu 2—0 de Norrkoping 
(In tur 5—1). Este pentru a 10-a 
oară cînd formația I.F.K. Intră 
tn posesia titlului.

REZULTATE, ȘTIRI
• In semifinala „Cupei cam

pionilor Africii : Zamalek (Egipt)
— Tizi Ouzou (Algeria) 3—0. In 
tur 1—3. Zamalek s-a calificat 
pentru finală.
• In meci amical, la Alger, 

echipa braziliană Porto Alegre a 
dispus de selecționata Algeriei 
cu 1—0. - prin golul marcat da 
Sonza In min. 20.
• Fostul internațional italian 

șl jucător al echipei Juventus, 
Roberto Bettega a suferit un 
grav accident Intr-un automobil 
pe care-1 conducea de la Torino 
la Milano, aocldent soldat cu o 
fractură craniană. Dar — se spâ
ne lntr-o telegramă a agenției 
„France Presse" — starea sănă
tății sale se ameliorează.
• In cadrul unei conferințe de 

presă ținută de conducerea 
F.I.F.A.. In Roma, secretarul ge
neral ai acestui for. Sepp Blat
ter, a anunțat că toate meciurile 
din turneul final din Mexic 1986 
vor Începe la aceeași oră.
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