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Cu înflăcărare, din inimi tinere, de sportivi Inccpc un nou ciclu olimpic in sporturile de iarnă

„CEAUSESCU REALES 
LA AL XIII-LEA CONGRES"

întreaga țară trăiește in aceste zile pre
mergătoare marelui forum al comuniștilor 
puternica efervescentă politică exprimată eu 
fierbinte glas in chemarea—hotărire, chema
rea—opțiune „CEAUȘESCU REALES LA AL 
XIII-LEA CONGRES!**. Voință unanimă care 
demonstrează coeziunea indestructibilă, uni
tatea intregului popor in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, ctitorul și arhitectul vizionar 
al României socialiste moderne, care de două 
decenii se află în fruntea partidului și statu
lui nostru, epoca cea mai strălucită din isto

ria patriei, epocă pe care cu îndreptățit 
temei, cu mindrie o numim „EPOCA 
CEAUȘESCU**. In acest glas unanim se re
găsesc, cu nețărmurită bucurie, și tinerii 
noștri sportivi, toti cei ce slujesc mișcarea 
sportivă din |ara noastră, care, bucurindu-se 
de prețioasele indicații și orientări daie de 
conducătorul nostru iubit, bucnrîndu-se de 
condițiile create, au repurtat cele mai mari 
succese in arena internațională, contribuind 
și ei la sporirea prestigiului României în 
lume.

0 IMPRESIONANTĂ UNANIMITATE
în dorința, în hotărîrea 

ca tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU să fie reales la 
cel de-al XIII-lea Congres. în 
funcția supremă de secretar 
general al partidului, există o 
impresionantă unanimitate. A- 
cest deziderat este susținut cu 
entuziasm de comuniști, de ti
nerii utecisti de toti oamenii

muncii — dovedindu-se si prin 
aceasta că Congresul Partidului 
este Congresul întregului popor 
— pentru că eminentul om de 
stat. înflăcăratul patriot este

MARiCICA PUICA 
campioană olimpică

(Continuare în pag. 2—3)

La întreprinderea textila „Dacia"

PRODUSE MAI MULTE. MAI BUNE, MAI FRUMOASE, 
OAMENI MAI SĂNĂTOȘI Șl PUTERNICI

Ca în toate colectivele de 
oameni ai muncii, apropierea 
importantului eveniment din 
viata politică a tării. Congre
sul al XIII-lea al partidului, 
generează noi și noi ener
gii si la întreprinderea texti
lă ..Dacia** din Capitală. „In 
aceste zile premergătoare ma
relui Forum al comuniștilor —

pentru transpunerea in fapt a 
prețioaselor indicații date acum 
doi ani. la precedenta vizită de 
lucru, de secretarul general al 
partidului, despre îndeplinirea 
si depășirea prevederilor de 
plan la o serie de indicatori. 
Prilej, totodată, de a primi noi 
si valoroase îndrumări din par
tea conducătorului partidului si

CONDIȚII MINUNATE 
DE AFIRMARE 

MULTILATERALĂ
Mă alătur tuturor sportivilor 

români care susțin din toată 
inima Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 27 iunie 1984 cu 
privire la realegerea tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU în 
funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Am crescut și ne-am for
mat ca oameni si ca sportivi 
in această enocă înfloritoare, 
deschisă de Congresul al IX- 
lea al P.C.R.. cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu h fost ales 
în fruntea partidului.

Ne-am bucurat în toti acești 
ani — 20 la număr — de con
diții excepționale de pregătire, 
fapt care a făcut ca multi spor
tivi din generația mea să se

CORNEL'U ION
maestru emerit al sportului
(Continuare in pag. 2—3)

SCOPUL MAJOR AL SCHIORILOR ROMÂNI, 
REINTRAREA ÎN CIRCUITUL INTERNAȚIONAL 
O Premieră in schiul de fond : centrul olimpic de la 
Bistrița • Paringul, o gazdă primitoare pentru alpini 
# Biatloniștii trebuie să răspundă primii condițiilor 

bune de pregătire asigurate
înființarea, tn această vară, 

pe lingă C.S.Ș. Bistrița, a Cen
trului olimpie de schi fond fe
minin se Înscrie pe linia îm
plinirii unuia dintre stringen
tele deziderate ale 
dezvoltării sportu
rilor zăpezii • din 
tara noastră în 
noul ciclu olimpic 
1985—1988. Această 
acțiune Înseamnă 
un o as important 
în direcția unei 
dorite si normale 
extinderi a disci
plinei spre noi zo
ne geografice, mai 
favorabile formării 
unor campioni au
tentici. Forurile 
sportive din jude
țul Bistrița-Năsăud 
s-au arătat, oină 
acum, capabile să 
asigure un cadru 
organizatoric pro
pice atît perfor
mantei. cit si sa
tisfacerii obligați
ilor școlare ale 
tinerilor sportivi. 
Cel de la Bistrița 
se arată mai dis
puși decît colegii 
din alte părți la 
eforturi de tot fe
lul in folosul 
schiului, iar zăpa
da se menține în 
aceste regiuni (la 
Piatra Fîntînele. 
viitorul teatru de
operațiuni specifice. în special) 
vreme îndelungată. Antrenorii 
Ștefan Berbecariu si Octavian 
Pungovschî si cele nouă eleve 
ale lor (Ileana Hangan, Vero
nica Ungureanu, Daniela Fili-

mon. Ioana Ailenei. Livia Reit. 
Edith Bako. Viorica Vrăjmaș. 
Livia Racilă, Liliana Plâiașu) 
se află, in general, in „grafi- 
cul** pregătirilor, alcătuit cu

Tinăra schioară alpină Liliana Ichim se 
află înaintea unui sezon în care punctele 
F.I.S. adunate anul trecut ii permit să 

participe la „Cupa Europ:i“

sprijinul Centrului de cerce
tări de la București. Fetele. în 
vîrstă de 14 pină la 18 ani au

Radu TIMOFTf
(Continuare în pag 2—3)

ne spunea președinta Comite
tului sindicatului al întreprin
derii. Elena Cusmir. maistru 
la secția Finisai — colectivul 
este puternic mobilizat in re
alizarea sarcinilor de plan, mai 
deplin angajat in urma sti
mulatoarei vizite de lucru e- 
fectuată zilele trecute de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
noi in întreprindere. Prilej cu 
care tcxtiliștii au raportat des
pre felul in care au muncit

statului nostru privind îndeo
sebi ridicarea nivelului calita
tiv al produselor, diversificarea 
producției, valorificarea supe
rioară a materiilor prime si 
combustibililor, precum și a 
materialelor refolosibile creș
terea productivității muncii... 
Indicații care au produs în rîn-

Aurelian BREBEANU

(Continuare în rag 2 — 3)

Drumețiile la sfirșit de săplămină, prilej de reconfortare, de 
întărire a sănătății și creșterea capacității de muncă

Campionatul de box pe echipe

MECIURI DÎRZE, DAR Șl ABSENȚE IN FORMA Ții
Campionatul de box pe echi

pe continuă dar. asa cum am 
consemnat si dună etapa inau
gurală. cu multe absente într-o 
formație sau alta, cu întîlniri 
in care au loc doar nouă sau 
zece partide- Desigur, aceste 
neajunsuri au si motivații (în
tr-o singură lună un boxer 
trebuie să susțină patru me
ciuri oficiale, echipa reprezen
tativă este și ea angrenată, tot 
în perioada respectivă. în con
fruntări internaționale etc.), dar 
considerăm că programarea 
campionatului în acest interval 
nu a fost judicioasă.

JUDEȚUL CLUJ — STEAUA 
3—6. Programată în sala Arma
tei din Cluj-Napoca întilnirea. 
la concurență cu turneul Divi
ziei ,.A“ de baschet masculin 
a fost urmărită cu interes de

spectatori. Păcat însă că au 
avut loc doar nouă meciuri. 
Stelistii nu au avut reprezen
tanți la categoriile semimuscă 
si cocos, deoarece sportivii Du
mitru Șchiopu si Relu Nistor 
se aflau în R.D. Germană cu 
reprezentativa României. iar 
gazdele nu au prezentat boxer 
la categoria mijlocie. La . pană" 
Marian Finătan (Steaua) aflat 
la al doilea meci la această

categorie, a boxat bine in com
pania clujeanului Liviu Călian 
un sportiv combativ redutabil. 
Acesta i-a pus destule proble
me stelistului care cu mai mul
te cunoștințe tehnice a obți
nut o meritată victorie la ounc- 
te. Surpriză la .semiusoară**:

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2—3)

RAPID BUCUREȘTI A CIȘTIGAT TITLUL LA
S-au încheiat campionatele 

naționale de haltere pe echipe 
ale juniorilor, cu o frumoasă 
prestație din partea cîtorva 
participant! furnizori ai unor 
valoroase recorduri : Augustin 
Culici (Olimpia Buc.) cat 110 
kg — 140 kg la smuls si 290 kg 
la total. Andrei Socaci (Olim
pia Buc.) cat. .67,5 kg — 172,5 
kg la aruncat. Attila Czanka 
(C.S.M. Cluj-Napoca) cat. 56 
kg — 95 kg la smuls. 125 kg 
la aruncat. 220 kg la total — 
juniori mici ; Andrei Socaci 
172.5 kg la aruncat. Constantin 
Urdas (Dinamo Buc., în afară 
de concurs) cat. 82.5 kg —

170 kg la smuls. 207,5 kg la 
aruncat. 377,5 kg la total — 
juniori mari ; Andrei Socaci — 
143,5 kg la smuls Constantin 
Urdaș — 170 kg la smuls. 207,5 
kg la aruncat. 372,5 kg la to
tal — seniori. Primele trei lo
curi in Divizia ,.A“ au revenit 
echipelor RAPID București 
(Ion Marin. Dumitru Tîrdea, 
Nicolae Dobre, Cristian Iorda- 
che. Marian Enache. Daniel Tui- 
nea. Gabriel Magop, Aurel Co
vaci. Fiorin Barbu. Petrică Tufă 
— antrenori Gheorghe Gospo
dinov, Gheorghe Mănăilcscu) 
16412 p. OLIMPIA București 
(antrenori. Mihai Constantines-

HALTERE JUNIORI
cu. Gheorghe Diaconu) 15425 o. 
STEAUA (antrenori Constantin 
Dumitru. Zoro Fiat) 15353 p, 
iar la Divizia ..B“ echipelor 
C.S.M. Rapid Arad 9844 p 
A.S.A. Tg. Mures 8205 p. AS. 
Constructorul Tg. Mures 7802 p 
(echipele Rapid Arad si A.S.A. 
Tg. Mures au promovat în Di
vizia ..A“). Iată si primii cla
sați. în ordinea categoriilor : 
cat. 52 kg — Ionită Hoalbă 
(Gloria Bistrița) 177 5 kg (77.5 
kg + 100 kg), cat. 56 kg — 
Attila Czanka (C.S.M. Cluj-

(Continuare in pag 2-3)

Voleibaliștii de la Dinamo au luat un start pron.i.’iil •: ::a
ediție a Cupei campionilor europeni, ciștigind ambc'e manșe i 
turului preliminar, in fa(a echipei Panathinailzos : 3—0 la Bucu
rești Și 3—1 la Atena. Așteptăm de la campionii noștri o com
portare bună și rezultate asemănătoare in fazele urmățoarz, 
ilustrate de secvențe ca aceasta, in care Enescu, .Girlcant: și Pop 
i?i manifestă bucuria v ctoriei. (Alte rezultate din cupele euro
pene, în pagina a 4-a). Foto : Aurel D. NEAGU



CEAUSESCU REALES 
LA AL XIII LE A CONGRES*

0 IMPIILSIUMANIĂ UNANIMITATE
(Urmare din pag. 1)

chezașul împlinirii măreței* 
obiective ale tării de prosperi
tate. de ascensiune sigură pe 
culmile civilizației

Fiecare dintre noi. cei care 
dorim din toate fibrele ființei 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ce] mai iubit fiu al poporului, 
să fie reales in înalta funcție 
de secretar general al partidu
lui. avem puternice argumente- 
Iată, eu — de pildă — sint de 
două ori îndatorată : ca femeie 
si ca sportivă. Ca femeie, pen
tru că n-a existat om de stat 
în istoria tării care să susțină 
cu atîta tenacitate dreptul nos-

(Urmare din pag. 1)

înscrie printre cei mal buni 
performeri ai lumii, delegația 
României cucerind un număr 
impresionant de medalii la Jo
curile Olimpice de vară de Ia 
Los Angeles. S-a văzut o dată 
în plus, ca de altfel la atitea 
alte .întreceri mondiale si con
tinentale că valoarea si per
formantele sportivilor români 
îsi au rădăcinile în minunatele 
condiții de împlinire multila
terală asigurate tineretului nos
tru de partidul comuniștilor, 
de conducătorul său. Realege
rea tovarășului Nicolae

PRODUSE MAI MULTE, MAI BUNE, MAI FRUMOASE
(Urmare din nag 1)

dul textilistilor o emulație deo
sebită, ale cărei roade nu vor 
intirzia să apară...-

Produse mai multe, mai bu
ne. mai competitive Pe piața 
internă si mondială, mai varia
te și mai frumoase, cu oameni 
mai harnici, mai entuziaști, mai 
puternici, mai sănătoși, iată 
biectivele textilistilor 
..Dacia".

Și la „Dacia" sint
de

o- 
la
a-mulți 

matori de mișcare. Cu unii din
tre ei ne-a făcut cunoștință 
vicepreședintele asociației spor
tive. tehnicianul Paul Spătara. 
care este si ..sufletul- cercului 
de îndrăgostit! ai orientării tu
ristice. împreună cu maistrul 
I. Barbu, filatoarea Constanta 
Dumitru, finisorii C. Costan si 
M. Dumbravă. Economistul Mi
hail Cîndescu, mare pasionat 
al tenisului de masă, ne vor
bește despre condițiile bune 
asigurate de conducerea între-

CAMPIONATUL DE BOX PE ECHIPE
(Urmare din pag. 1)

Bumbac si Dumitru 
A fost o confruntare 
care Dumitru Senciue 
a evoluat bine, a lo-

Adrian Nania (Steaua) — mul
tă vreme component al lotului 
national de juniori — a fost 
întrecut de Liviu Vîrna. după 
o partidă echilibrată. în care 
au avut loc serii spectaculoase 
de lovituri. Surprinzător, cîs- 
tig de cauză a avut cluieanuL 
Meci îndîrjit la .,81 kg“ intre 
doi semigrei de circumstanță : 
Dănilă 
Senciuc. 
dură. în 
(Steaua) ... ____ _
vit cu directe expediate cu am
bele brațe si a evitat ..crose- 
ele“ (unele mult prea largi) 
ale lui Bumbac. De aceea a 
surprins decizia de învingător 
la puncte acordată duieanului. 
Si fiindcă sîntem la capitolul 
arbitri, trebuie să spunem că 
la aceste etape ale campiona
tului s-ar cuveni delegați cei 
mai buni specialiști, deoarece 
dintre cei patru prezent! la 
Clui-Napoca, loan Măeran și 
Viorel Măierean (Bistrița), Va- 
sile Stoica și Cornel Bugna- 
riu (Sibiu), doar primul a de
monstrat calitățile necesare 
pentru ducerea la bun sfîrșit 
a dificilei sarcini de arbitru— 
Judecător. Celelalte rezultate 
(primii sint gazdele) : muscă t 
N. Rus p.p. Al. Schiopu ; ușoa
ră : FL Chiaburu p.p. G. Bu- 
dișteanu ; scmimijiocîe : L. 
Mocanu p.p. Cr. Filip ; mijlocie 

tru de a ne aduce permanent 
contribuția capacității, price
perii. abnegației la înălțarea 
tării. în mod egal cu bărbații, 
de a ne asuma responsabilități 
maiore in îndeplinirea celor 
mai diverse misiuni. Ca spor
tivă. pentru că acest om între 
oameni veghează continuu la 
crearea celor mai bune condiții 
de materializare a talentului 
tineretului nostru. De aceea, 
din inimă îmi exprim adeziu
nea față de Hotărârea Plena
rei C.C. al partidului privind 
realegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în suprema func
ție de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Ceausescu in funcția supremă 
de secretar general al parti
dului reprezintă si pentru miș
carea sportivă românească ga
ranția unei tot mai viguroase 
dezvoltări, a obținerii de noi 
performante de valoare, care 
să contribuie la ridicarea ne
contenită a prestigiului Româ
niei socialiste in lume. Aderind 
din tot sufletul la Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R.. noi 
sportivii ne luăm totodată, an
gajamentul de a ne pregăti 
temeinic pentru a cuceri noi 
victorii noi medalii străluci
toare la viitoarele competiții 
internaționale.

prinderii si de asociație prac- 
ticantilor acestui sDort (.4» ac
tivitate ca lumea se desfășoa
ră numai acolo unde condu
cerea unității dă sprijin"), des
pre colegii mai tineri care se 
remarcă în diverse competiții 
cu caracter republican cum sint 
D. Arjoca. sau merceologul C. 
Orzea, maistrul Z, Popa etc. 
Tînărul inginer Florin Cîoba- 
nu. instructor de fotbaL ne 
spune cu mîndrie că de la e- 
chipa de Sector „Dacia" au 
fost promovați la eșaloane su
perioare jucători tineri ca Savu, 
Tudor, Gavriiă, Vameșu, că 
întrecerile inter-sectii sint mult 
gustate, că fotbaliștii din echi
pa întreprinderii sint si oameni 
harnici, apreciat! pentru cali
tatea muncii lor, cum sint fi
nisorul C. Dinu, mecanicul V. 
Dumitru, albitorul C. Ionescu, 
vopsitorul P. Iabangiu.

Același lucru se poate spune 
și despre mulți pasio
nați ai tenisului în frun
te cu directorul Emil Stănilă, 

mică : AL Lupani b.p. Al. Co- 
man ; crea : S. Galiș p. ab. 2 
L Cemat.

SELECȚIONATA JUDEȚE
LOR BRASOV + SIBIU — 
DINAMO 3—6. Si la Brașov 
au fost indisponibilități în am
bele formații si au avut loc 
doar nouă meciuri. In cele mai 
frumoase FL Țîrcomnicu (Di
namo) bp. N. Iordache (seL). 
M. Toma (sel.) b.p. P. Paul 
(Dinamo). P. Golumbeanu (Di
namo) b.p. I. Simina (seL).
(C. GRUIA — coresp.)

RAPID BUCUREȘTI A CIȘTIGAT TITLUL
(Urmare din pag. I)

Napoca) 220 kg (95 kg + 123 
kg), cat. 60 kg — Victor Roșu 
(Olimpia București) 230 kg 
(100 kg + 130 kg), cat 67,5 kg 
— Andrei Socacî (Olimpia
București) 307,5 kg (137,5 kg + 
170 kg), cat. 75 kg — Daniel
Tuinea (Rapid București) 270
kg (125 kg + 145 kg), cat.
82.5 kg — Sorin Anghel (Stea
ua) 312,5 kg (140 kg + 172,5 
kg), cat. 90 kg — Tiber iu Ro
man (C.S.M. Clui-Napoca) 340 
(152,5 kg + 187,5 kg), eat. 100 
kg — Petrlcă Tufă (Rapid 
București) 332.5 kg (145 kg +
187.5 kg), ea». 11» kg — Au-

Pentru ținuturile Gorjului, 
pentru oamenii acestor stră
vechi vetre de pămint ro
mânesc. măreața EPOCA 
CEAUȘESCU a însemnat, ca 
pentru întreaga țară, epoca u- 
nor înnoiri impresionante în 
țoale domeniile, de la marile 
obiective economice înălțate la 
Tg. Jiu, Motru, Ro vinari. Ți- 
cleni și in alte localități, la 
bunăstarea oamenilor, la tra
iul fericit al tinerei generații, 
care, prin minunatele condiții 
create de partid, crește sănă
toasă și viguroasă. în viața 
sportivă acești luminoși ani au 
însemnat porți larg deschise 
tineretului, oamenilor muncii 
spre practicarea exercițiului 
fizic, petrecerea timpului Eber 
in mod plăcu* și folositor, pen
tru întărirea sănătății și a for
ței de muncă. Stau 
acestora, grâioare

mărturie 
Cifre si

MARHUI FORUM
Cronica ultimelor două de

cenii. ani de impresionantă de
venire istorică, a fixat în spa
țiul memoriei noastre o ima
gine cu valoare de simbol : 
secretarul general al par
tidului. tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, prezent mereu în 
mijlocul tinerilor, interesîn- 

cu contabilul sef Virgil Pricop. 
programatorul Eug. Petrovici. 
ing. Cristian Bădărău. electri
cianul C. .Mogosan. mecanicul 
D. Roncea. maiștrii C. Pătras- 
cu si I. Chișescu etc.

Pentru o întreprindere care 
nu dispune .de spatii pentru 
amenajarea unor baze sporti
ve proprii, nu este puțin. Preo
cupările în perspectivă vizează 
lărgirea activității sportive, a 
gimnasticii la locul de mun
că si in alte secții. înmulțirea 
acțiunilor turistice si comoeti- 
tionale în care să fie cuprinsă 
o masă mai mare de oameni 
ai muncii, tineri sau vîrstnici. 
întărirea celor cinci secții pe 
ramură de sport existente si 
direcționarea lor mai viguros 
pe drumul performantei. Pentru 
că strădaniile textilistilor. în 
frunte cu comuniștii, trebuie 
să urmărească deopotrivă creș
terea continuă a calității mun
cii si a sănătătiL a condițiilor 
recreative si distractive pe care 
le poate oferi, sportul...

SELECȚIONATA JUD. IAȘI 
— SELECȚIONATA JUD. BU
ZĂU 6—6. Meciuri frumoase, 
urmărite cu mult interes. Re
zultate mai importante : V. 
Sbuchin (I) b.ab. 2 E. Burcă 
(B), Gh. Pătulea (B) b.p. C. 
Cretu (I). FL Robu (B) b p. I. 
Nicolae 
b.p. V. 
coresp.)

(I). N. Munteanu (I) 
Burcă (B). (AL NOUR-

CLUBBOX 
LECȚTONATA 
9—3.

BRĂILA — SE- 
JUD. BACAU

SELECȚIONATA JUD. CON
STANȚA — SELECȚIONATA 
JUD. GALAȚI 6—5.

-■«sg

gustin Culici (Olimpia Bucu
rești) 290 kg (140 kg + 150 kg). 
Două mențiuni : prima — In
tre primii trei a aiuns un sin
gur concurent din Divizia .,B“. 
Dumitru Negreanu (Farul Con
stanța) la cat. 56 kg (92,5 kg + 
115 kg — 207,5 kg), clasat pe 
locul secund ; a doua — la cat 
110 kg a fost un singur con
curent. iar la cat. +110 kg nici 
unul !

In legătură cu acest ultim as
pect. ne întrebăm : de la ju
niori incep 
tla pentru 
mal ales, 
specialiștii 
asa. ce fac ?

necazurile cu selec- 
categoriile crea si, 

supergrea 7 Ce fac 
in materie T Chiar

Toate acestea gra-
minunatelor condiții, în- 

care și celor privind
materială : stadioane,

adevărat palat al spor-

fapte.
tie 
tre 
baza
un
turilor la Tg. Jiu, săli și baze 
sportive in întregul județ. De 
aceea, făcîndu-mă ecoul dra
gostei din inimile miilor și 
miilor de iubitori ai sportu
lui de pe aceste meleaguri, 
care bat fierbinte pentru cti
torul României moderne, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
exprim adeziunea noastră una
nimă la Hotărirea Plenarei 
C.C. ai P.C.R. ca iubitul nos
tru conducător să fie reales, 
la al XHI-Iea Congres. în 
funejia supremă de secretar 
general al partidului, garanția 
și-gură a înfăptuirii viitorului 
luminos al patriei noastre.

BUM TRU SECOTA 
președinte ai C.J.E.F.S. Gorj

Al COMUNIȘTILOR
du-se neîncetat de problemele 
tinerei generații, aiutînd-o ne
contenit. Sportivii — repre
zentând si ei o Darte a noii 
generații — s-au bucurat si se 
bucură de atentia si sprijinul 
conducătorului partidului si sta
tului nostru. Iată de ce tineretul 
sportiv al patriei îsi exprimă, 
cu sentimente de aleasă dra
goste si prețuire, de fierbinte 
stimă si recunoștință, satisfac
ția si adeziunea deplină la Ho- 
tărîrea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român privind realegerea la 
al XIII-lea Congres a tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
în înalta funcție de secretar 
general al partidului. Această 
reinvestire constituie garanția 
ridicării patriei noastre pe noi 
culmi de civilizație si progres.

Marele forum al comuniști
lor. moment de excepție în 
viata si activitatea partidului 
si poporului, ne prileiuieste 
nouă, fotbaliștilor de la Univer
sitatea Craiova, fericita oca
zie de a-i dedica victoriile re
cente obținute în cucele con
tinentale. exprimindu-ne — 
totodată — angajamentul de a 
ne pregăti cu toată rivna pen
tru a obține — atît cu echipa 
reprezentativă, cît si cu cea de 
club — noi performante de 
valoare-

COST1CA ȘTEFÂNESCU 
căpitanul reprezentativei de 

fotbal și al echipei 
Universitatea Craiova I

AL 5-LEA PREMIU CLASIC PENTRU FURMAJIA N. NICOLAE
HI PIS M

impresio- 
din start, 

găsească 
de a doua 

altă 
vlc- 
To- 
lm-

„Premiul Speranțelor", dispu
tat in reuniunea de duminică, a 
revenit iul 
tia nou'.ui 
reușește să 
tă toamnă 
miu clasic, 
pensionarii 
nantă. Pierind lansat 
Diafan a reușit să-și 
alergarea, aducând cea 
victorie aceleiași formații. O 
formație care a reușit două 
torii a fost cea a lui D. 
duță: cu Samalla. care a 
presionat prin finalul cursei, șl 
cu Negoiu, cu care tînărul Cîr- 
stea și-a permis cam multe pen
tru un începător. Intr-o formă 
de zile mari, Hrenița a realizat 
un nou succes pe distanța de 
2 100 m, anunțindu-se ca una 
din protagonistele derby-ului 
1985, s. Ionescu avînd merite 
deosebite în această performan
tă. Cursa rezervată amatorilor a 
revenit lui Hipolit. M. Popescu 
făcînd dovada unui adevărat dri
ver. Au mal cîștigat: Rug, care 
prin valoarea arătată a Intrat în 
rîndul vedetelor generației. Da
niela, condusă fără greșeală de 
G. Popescu, și Bau. în —
Marinescu.

REZULTATE TEHNICE: 
I: L Rug (Oană) 1'35,7, 
nlu, 3. Simiana. Cota: . . 
ord. triplă 64. Cursa a n-a: 1. 
Negoiu (Cirstea) 1:30,4, 2. Hamil
ton. Cota: cîșt. 6, ev. 6. Cursa 
a m-a: 1. Hipolit (M. Popescu) 
138,1, 2. Robust. Cota: cîșt. 18, 
ev, 70. Cursa * rv-a: 1. samaila

Ogor. Astfel, forma- 
antrenor N. Nicolae 
cucerească în aceas- 
cel de al 5-lea pre- 
valoarea arătată de 
săi fiind

StU T.

I SPORTURILE
DE IARNA

(Urmare din nag. 1) AWWWWWWWVi
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parcurs în mare parte nu
mărul de kilometri propuși. în 
alergare, pe schiuri cu role sau 
pe biciclete. Cum șapte din cele 
nouă componente ale centrului 
sint originare din Județele 
Bistrita-Năsăud Suceava si 
Harghita, se poate afirma că 
punctul de greutate al acestei 
discipline s-a deplasat din ju
dețele Brașov si Prahova — 
cam ..obosite" si fără a mai 
prezenta ca acum 10—15 ani. 
acel lăudabil apetit al marii 
performanțe — spre alte me
leaguri dinspre care așteptăm 
să adie un dori» vin» înnoitor 
prin sporturile alergării pe ză
padă.

Cam în aceiași termeni tre
buie pusă si problema schiu
lui alpin.

Supraaglomeratele Valea Pra
hovei si Poiana Brașov nu mai 
pot fi gazde bune Dentru schio
rii de performanță.” Forurile 
de resort. Federația română de 
schi-biatlon ajutată efectiv de 
alte instituții, trebuie să stu
dieze toate posibilitățile de a 
pune pe picioare încă un cen
tru de practicare a probelor al
pine. capabil să asigure un cli
mat de muncă eficientă, fa
vorabil unui progres tehnic cît 
mai rapid ai schiorilor.

Un asemenea loc ar putea fi 
masivul Paring. Există acolo, 
după cum susținea Ia o recentă 
ședință de birou federal pro
fesoara Maria Peterfi de la 
C.S.Ș. Petroșani, spații de ca
zare și posibilități de alimen
tație satisfăcătoare, mijloace 
de urcare aflate exclusiv la 
dispoziția sportivilor, zăpadă 
din belșug, precum si pîrtii 
care pot deveni excelente cu 
doar citeva mici modificări.

Biatlonul pare a fi favorizat 
la acest început de ciclu olim
pic. Baza de ne Valea Rîșnoa- 
vei. rezultat al eforturilor 
C.N.E.F.S.. ale clubului brașo
vean A.S.A.. corespunde cerin
țelor unei pregătiri adecvate, 
atît pe uscat, cît si pe zăpadă. 
Pista de asfalt pentru schiuri 
cu role prelungește substan
tial perioadele de antrena
ment intensiv. A luat ființă si 
un lot de biatlonisti foarte 
tineri, de destinele căruia răs
punde Gheorghe Gîrniță. Ră- 
mîne. deci, de văzut. în ce 
măsură nracticantii biadonului 
si antrenorii lor vor răspunde 
printr-o pregătire asiduă sî. 
mai cu seamă, prin rezultate 
satisfăcătoare acestor condiții.

Ne aflăm înaintea sezonului 
care deschide noul ciclu olim
pie în sporturile de iarnă. Cum 
amintirea neîmplinirii obiecti
velor propuse pentru Olimpia
da de la Sarajevo persistă, lu
mea schiului nostru are datoria 
de a se angaja fără rezerve la 
treabă, pentru ca în următorii 
trei ani să se pună bazele re
intrării schiorilor fondiști si 
alpini si a biatlonstilor români 
în circuitul international. O- 
limpiada albă din 1988 va tre
bui să consemneze acest salt.

„MAȘ
Meciul c 
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de toată i 
ren si în t 
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va revenită 
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Universitatea

(ju
ichi
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(Toduță) 1:33,7, 2. Tltiana, 3. 
Marcela. Cota: cîșt. 3, ev. 100, 
ord. triplă 141. Cursa a V-a: 1. 
Ogor (Popa) 1:25,8, 2. Răsad. Cota: 
cîșt. 2, ev. 30, triplu HI—IV—V 
637. Cursa a Vl-a: 1. Hrenița (lo- 
nescu) 1:23,3, 2. Rural, 3. Percu
tor. Cota: cșt. 4, ev. 24, ord. 
triplă închisă. Cursa a Vn-a: 1. 
Daniela (Popescu) 1:28,5, 2. Ca
tren, 3. Orsina. Cota: cîșt. 14, 
ev. 42, ord. triplă închisă, tripto 
V—VI—Vil 245. Cursa a VHi-a: 
1. Diafan (Minai) 1:28,4, 2. Kra
uss. 3. Anemona. Cota: clșt. în
chis, ev. închis, ord. triplă 645. 
Cursa a IX-a: 1. Rau (Marines
cu) 1:34,5, 2. Albinita. Cota: cîșt. 
1,60, ev. 25, ord. 10. Pariul 
triac s-a ridicat la suma 
17 412 lei si s-a închis.

3.

aus- 
de

A. MOSCU

Ne-a 
o dată, 
zentat 
ora meciului- 
tenacitatea e 
fan cel Man 
de revanșă . 
Wimbledon, 
sau — de ce 
proape ? — 
nărului ei : 
nu, nu de r 
să-și dea st 
joc.

Din ca 
cu Steaț 
noreze „capt 
șl să rămînă 
rezulte un j 
destule faze-; 
careuri.

Am fi vrut 
semenea Joc 
ma divizie, 
domine timp 
să nu fie s 
Șl-atunci. ar 
fost pe depl 
părăsească g 
sus. sub pri’ 
nenumăratilor 
aplauzele iul 
care, în potlc 
rabll, au luai 
nulul... mic, 
nulul „23 Au

N-a fost în 
în afara duel 
corecte, gener 
tate de publl 
șl destule ini 
pus în peria 
porală a celui 
punct de ved 
„desprins cu ; 
ceilalți aiflațl | 
uneori ca „m 
ne, Iovan și 
la unii dintre 
printr-un pre: 
zel, iar la al 
nică de deco
la punct. Nei 
prețul falr-pl,

Vine, apoi, 
lor", a aoelo: 
inimoșiia&p-o 
ooechipi^” c<

O La 16 noiembrie a.c., A 
DOUA TRAGERE A MARTLOri 
CIȘT1GURI la LOTO, după NOUA 
FORMULA TEHNICA De cîteva 
zile a început vlnzarea pentru 
această atractivă tragere cu o 
serie de elemente demne de luat 
în seamă, printre 
rea a 3 extrageri 
cu un total de 27 
buirea la faza a 
turisme ,,DACIA 
primele 3 numere
ORDINEA; asigurarea a mini
mum 3.500 lei pentru 3 numere 
din toate cele 9, în cadrul că
reia o excursie în R.P. Polonă 
și altele. Biletele de 25 lei par
ticipă la toate extragerile. Pro- 
curațl-vă din timp biletele I

A Cu prilejul ultimului cuplaj 
interbucureștean, ce s-a desfă-

ADMINISTRA

care: efectua-' 
în două faze, 
numere; atri-
Il-a de auto- 
1300“ pentru 
INDIFERENT

șurat duminic 
pe stadionul , 
nistrația de 
sport a înmii 
prietate unul 
cîștlgători car 
cent suto'.uris 
joc. Astfel. c 
DACIA 1300: 
Vulcan — Hz 
Neagu din Bu
toi din Singiot 
Bujor Ancu <S 
rin Mitrache i 
lia Tril din S 
ba. Margareta 
toți la sistem 
Dan Lazăr du 
Ciuciu din M
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DIVIZIA „C" - REZULTATELE ETAPEI A Xl-a
Programul și arbitrii etapei viitoare (duminică 18 noiembrie)

|i — o 
onorată 
(în te

te-a pre- 
k Craio- 
loi — la 
Bin cele 
kdrâznim 
hescu și 
I stadio- 
Ivelul la 
perioada 

Cupa 
fotbal** 
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| forma- 
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au con- 

lioveană. 
i de ac- 
itia for- 
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tlonarea normală. angrenajul 
ei — atit de bine rodat — pre- 
zentîndu-se acum la potențialul 
obișnuit. Dorința oricărui iu
bitor de fotbal — interesat de 
onorabila reprezentare a soc- 
cerului nostru în Cupa U.E.F.A. 
— ar fi aceea ca echipa craio- 
veană să se mențină la poten
țialul cu care s-a reîntîlnit în 
ultimele ci evoluții astfel ca 
dubla partidă cu Zelezniciar 
să-i aducă trecerea in a patra 
etapă a importantei competiții 
continentale.

F. C. Argeș si antrenorii ei.

N. Dobrin si C. Cîrstea. au fă
cut tot ce le-a stat în putintă 
spre a obține un rezultat bun. 
Au avut însă in fată o echipă 
superioară, iar problemele de 
Iot. cu care clubul din Pitești 
se confruntă de cîtva timp au 
influențat omogenitatea for
mației. care se prezintă astăzi 
cu multe inegalități 
Ne-a plăcut — si o 
si aici — atitudinea 
pitestenilor care au 
vadă în eșec în primul rînd 
propriile slăbiciuni.

Eftimie IONESCU

valorice. 
subliniem 
lucidă a 
știut să

LA HUNEDOARA PUTEA FI Șl 12-0
La meciul cu Rapid din etapa 

a 11-a, meci disputat pe teren 
propriu, 0—0. Politehnica lăți a 
avut nu mai puțin de oase ju-

îs-a încheiat 
comentariile 

continuă

• ••

■

te a Iul 
(are pro-

de a re
ct redre-

turnate 
e dubla 
ilympia-

condiții, 
at func-

cători titulari indisponibili. Du
pă o săptămtnă. la Hunedoara, 
trei dintre cei șase au apărut in 
joc, Munteanu, Sigmirean și 
Gheorghiu, două dintre piesele 
grele ale echipei rămânând in 
continuare de recuperat, portarul 
Bucu si fundașul stingă Clocîr- 
lan. „știu că avem azi un meci 
extrem de greu, dar sper mult 
să jucăm așa cum am făcut-o 
la Bacău, la Craiova și Ia Bucu
rești cu Dinamo, 
care ne-am 
punct, deși 
Aceasta era 
nefondată, 
antrenorului 
intea partidei cu 
deși a primit repede un

deplasări din 
întors numai cu un 
meritam mai mult*. 
SPERANȚA (Cit de 
s-a văzut in joc !) 
Constantin Otet lna- 

Corvinul. Și. 
gol

(min. 4), echipa a căutat ime
diat să remedieze „spărtura*, 
dar Burdujan șl Biro au ratat 
inadmisibil de ușor. Apoi a că
zut a; doilea gol (senzațional șu
tul lui Oncu !) și „castelul ie
șean* s-a prăbușit. A greșit por
tarul Cîmpeanu. au greșit ete- 
mentar fundașii (doar căpitanul 
echipei. Ursu. și-a făcut datoria 
pini la capăt), au greșit si mij
locașii; noi nu... greșim Insă da
ca afirmăm că, la Hunedoara, 
Politehnica putea primi O DU
ZINA de goluri ! Sigur, repe
tăm. Bucu și Ciodrlan sint greu 
de înlocuit și absenta lor poate 
fi mereu invocată. Echipa ni s-a 
părut însă fără vlagă, jucători 
ca Sertov. Burdujan. Damaschin, 
Biro I, Sigmirean, Gheorghiu. 
Anton, Paveiiuc evolulnd șters 
fără ambiție, fără dăruire șl a- 
cesta ni se pare a fl aspectul 
cel mai condamnabil. Or. toc
mai de la acest punct trebuie 
pornit în redresarea echipei.

Ajungind la —5 la adevăr sl 
la un golaveraj foarte slab (—14). 
Politehnica se află intr-o situa
ție foarte grea. Dar încă nu-i 
totul pierdut ! Campionatul este 
foarte lung și multe se mai pot 
întîmpla. Asta trebuie să înțe
leagă — foarte repede — jucă
torii ieșeni. Și nu numai el !

Laurențiu DUMITRESCU

MAI PUȚIN SPECTACULOS

idfrarn in 
Șos. ște- 

dorința 
stase la 

tinerețe, 
ta mai a- 
inarea tî- 
ornel Di- 
tător gata 
impui de

corectitudini. Suciu, de pfflda, a 
găsit de cuviință să-l lovească cu 
mingea pe Radu II în timp ce 
aceasta era căzut (și a văzut, din

tegorii de jucători — nu spunem 
o noutate — aduc fotbalului un 
real deserviciu. Și unii și alții 
pot fi cumințiți doar prin inter-

IO

sTOapei 
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ele două
itr-tm a- 
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minute, 
nimic.

■ ar fi 
ițite să 
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Radu II incearcă să pătrundă printre Suciu și Al. Nicolae. Pe 
„fază“. I. Marin stă gata să intervină Foto : Aurel D. NEAGU

1 nefavo- 
cra deju- 
Je stadio-

înaintea o- 
Al. Nicolae. 
pe... decizia 

— ostentativ

ptrucît — 
rige, dar 

faze gus- 
toregistrat 

k care au 
Latea eor- 
k-Jn acest 
Ibescu e-a 
r de toți 
el servind 
lui Ando- 
Faulturile 

Ise explică 
exces de 
Intr-o teh- 
ka nepusă 
a de dis-

această cauză, roșu 
cililor), în timp ce 
supărat, probabil, 
arbitrului, a șutat 
—, cu putere, balonul, trimlțîn- 
du-1 in afara terenului. Șl el a 
văzut, din această pricină, un 
cartonaș, pe cel galben...

...Duri sau nervoși, ambele ca-

vcnția hotărttă a 
ponsabili cei mai 
ANTRENORII și 
Rn DE SECȚII ȘI
Nici aceasta nu constituie, de
sigur, o noutate..,

factorilor res- 
apropiați lor, 
CONDUCATO- 

CLUBUR1.

Gheorghe N COLAESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

k nervoși- 
|6fidîndu-și

• MÎINE, LA CRAIOVA, ME
CIUL RESTANȚA UNIVERSITA
TEA — F.C. OLT. stadionul Cen
tral din Craiova va găzdui mline 
partida restanță din etapa a 
ix-a dintre Universitatea și F.C. 
Olt. întâlnirea va începe la ora 
14 și va fi condusă de M. Salomir 
(Cluj-Napoca), ajutat la linie de 
G. Ionescu (București) și D. Vă- 
tran (Arad).
• consfătuirea medicilor 

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE. în Zi
lele de 14 și 15 noiembrie vă avea

loc la Fraga consfătuirea medi
cilor echipelor naționale din ță
rile socialiste. Din partea 
Fotbal vor participa medicdl 
colae Andreescu și Gheorghe 
tea.
• astAzi în giulești, 

PID — BULGARIA (TINERET). 
Stadionul Giulești găzduiește as
tăzi meciul amical care va opune 
divizionarei „A* Rapid București 
reprezentativa de tineret a Bul
gariei.

Jocul va începe la ora 14,30.

F.R. 
Ni- 

Un-
ha-

STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Imbrie a.c. 
kt“, Admi- 
(oto-Prono- 
p de pro- 
kăr de 16 
tlnut re- 
stemele de 
autoturism 
Irila din 

Grlgore 
Syla Kris- 
Lid. Mureș, 
Mare, Flo- 
ineștl, Ma- 
- jud. Al
in Sibiu, 
IN PLIC; 
ara, loan 
Andrei U-

natinschi din Nădlac — jud. A- 
rad șl Gavril Fior ian din Sighe- 
tu Marmatiel, toți la sistemul 
Loto; Gheorghe Dobrescu din 
Craiova si Stanca Simionov din

comuna 23 August — jud. Con
stanța, la sistemul Pronosport; 
Constantin Lupașcu din Vama — 
jud. Suceava la Loto și Florian 
Galu din Bocșa — jud. Caraș-Se- 
verin au obținut cite un auto
turism OLTCIT

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DIN

Categoria 1: 2 variante 25% 
„Dacia 1300“ 
2: 1 variantă 

33.219 lei și 4 varian- 
a 8.305 lei; cat. 3: 8 
100% a 4.429 lei și 28 
25% a 1.107 lei; cat 
a 655 lei; cat 5; 174,25 

a 381 lei; cat. 6 : 6.962 a 40 lei;

** autoturism 
(70.000 lei); cat. 
100% a 
te 25% 
variante 
variante 
4: 101,50

cat. 7: 182,50
3.528,50 a 40 

REPORT
16.638 lei.

SPECIAL.

7 NOIEMBRIE

200 lei; cat. 8:a .
lei.
CATEGORIA 1:

Autoturismele „Dacia 1300“ 
au fost obținute de Nicolae 
Coteț din Brăila și Petrache 
Feraru din București.

seria i
Minerul Gura Humorului — 

Metalul Rădăuți 1—0 (0—0), Zim
brul Șiret — Constructorul Iași 
4—1 (1—0), Explorări-Viitorul
Cimpulung Moldovenesc — Șire
tul Pașcani 1—1 (1—0), Electro-Sl- 
retul Bucecea — Minerul Vatra 
Dornei 2—1 (1—1), Luceafărul Bo
toșani — Avintul Frasin 2—1 
(0—0), Cetatea Tg. Neamț — 
A.S.A. Cimpulung Moldovenesc 
4-1 (3-4), TEPRO Iași — Câr
pa țl Gălăr.ești 0—0. Ceiuloza-Bra- 
dul Roznov — Relonul Săvlnești 
1—1 (0—0).

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a Xl-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 14 p (20—16), 
2. Zimbrul Șiret 13 p (17—15), 3. 
Electro Bucecea 13 p (13—20) ... 
pe ultimele locuri : 14—15. Ex
plorări Cimpulung 9 p (16—20), 
Avintul Frasin < p (15—10). 16- 
TEPRO lași 9 p (S—16).

ETAPA VIITOARE : Relonul Sâvi- 
nești — AS-A. Qmpulung : N. Me- 
leghi (Vaslui). Carpați Gă-c-er' - 
Celuloza Brodai Rozncv : M. Roda 
(Beclecn). Cetatea Tg. Neamț — E- 
lectro Șiret Bucecec : L Moise (Bu
zău) , Constructsral Ieși — Metalul 
Rădăuți : 1. Dina (Goloți), Minerul 
Vatra Dornei - Z nbrul Șiret: L Ue 
sochi (Bocou). Arintui Frasin - Te
ar o lași : L Rus (Bacău). Explorări 
Cimpulung — Minutul Gura Hjmorw 
iui : N. Petrocbe (Suceava), Șiretul 
Pașcani — Luceafărul Botoșani : D. 
Umș (Brăila).

SERIA A n-a
Petrolul Moineș-.: — Aripile Ba

cău 3—0 (3—6). Mineral Comăaești
— Laminorul Roman 2—1 (2—0), 
Mecanica Vaslui — Textila Bt- 
buși 7—4 0—®. Locomotiva Ad- 
jud — Constructorul-Fiacăra O- 
dobești 1—4 (0—6). Victoria Te
cuci — Inter Vaslui 1—1 (0—1), 
Chimia Mărășești — C.SM. Bor- 
zeștl 2—o (2—0), Unirea Negrești
— Forests Gugeștj 0—4. Letca Ba
cău — Viticol torul Pancdu 2—t 
(1-41.Pe primele locuri : 1. MECA
NICA VASLUI 16 p <23—Ș). 2. 
Aripile Bacău ÎS p (19—139, 3.
Chimia Mărășești 15 p (14—19) — 
pe ultimele locuri : 15. Foresta 
Gogești T p (7—16). 16. Unirea 
Negrești I p (7—23).

ETAPA VIITOARE : C-S-M. Bor
zești — Letee Boccu : G. fouițo 
(Buc u *eșt), Petro*ul Moinești — Uni
rea Neg-ejt : G. Puseu (Castcșd). 
Forests Gogești — Minerul Co»o- 
nești : C Honganu 0ațg, inter Vas
lui — Locoawtva Adjud : S. Marin 
(Brailo). Aripile Bacău — laminorul 
Romen : V. Mocoeei (Cmpuiung), 
Constructcrul Eccăra Odcbești — Vic
torie Tecuci : O. Mangher (Botoșani). 
Viticultorul Pone a — Meconrca Vas
lui : S. Geosu (Corâruși). Textila Bu- 
huți — Orimia Mcrâșești : C. Zolo- 
tușco (Pkrieșîll.

SERJA A m-a
I.M.U.-CA^. Medgidta — D.V_A. 

Portul Galați 2—1 (0—9). Delta
Tulcea — Cimentul Medgidia
3— 4 (1—9), Chimia Brăila — Pro
gresul Isaccea 3—0 O—0). Voința 
C<mstanța — Chlmpex Constanța 
1—1 (1—9). Ancora Galați — Pe
trolul lanca 0—0. Arrubium Mă- 
Cin — T-un.lnne.rt ViZjTU 1—9 
(0—0, Avlntui Matca — Portul 
Constanța 0—6. ut^r*-^ Mj-yja
— ȘJ7. Tulcea 0—2 (9—1).

Pe primele locuri : 1. DELTA 
TULCEA 16 P (13—4|. 2- LM.U. 
Medgidia 1« p (13—6), 3. Portul 
Constanța 15 p (T7—9). 4. Chimia 
Brăila 14 p (14—7)-. pe ultimele 
locuri : 14. Ancora Galay 1 p 
(7—17), 15. Marina Mangalia i p 
(9—24) 16. Chimpex Constanța
5 p (8—19).

ETAPA VIITOARE : Arrub um Moon
— Chime Bră/e : L Ezroche (P. 
Neamț), Portul Constanța — Delta 
Tulcea : M. Lică (București), Petrolul 
kmca — Marina Manga .a : G. Io- 
nescu (Tirgoviște). Voința Constanța
— laminorui Vixiru : S. Hluțcu (Foc
șani), Ș. N. Tulcea — LM.U. Medgi
dia : C. Diaconescu (Bocâu). Gmeo- 
tul Medgidia — Chhnpex Constanța : 
A Păun (Bucureșt). D-V-A Portul 
Galați — Progresul Isoccea : R. Cotu- 
țiu (București), Ari Mul Matca — An
cora Galați : L Bartolomeu (Pațccnl).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — A.S.A, Bu

zău 4—1 (2—0). Chimia-Victoria
Buzău — Constructorul Giurgiu
4— 0 (2—0). Carpați Nehota —
Victoria Țăndărei 3—9 (2—0).
Metalul Buzău — Olimpia 
Slobozia 1—1 (1—1), I.C.P.B. Bo- 
lintln — S-N. Oltenița 3—0 (1—4), 
Viitorul Chirnogi — Victoria Leh- 
llu 3—1 (2—0). Unirea Slobozia
— I.S.C.I.P. Ulmenl 1—0 (1—0),
Petrolul Berea — Rapid Fetești 
3—1 (3—0).Pe primele locuri : L DUNĂ
REA CALARAȘI 16 p (21—10), 2. 
Chimia Buzău 15 p (27—15), 3. 
Carpați Neiioiu 13 p (18—3). 4. 
Unirea Slobozia 13 p (16—15)... 
pe ultimele locuri : 14. A.S.A. 
Buzău 8 p (13—20), 15. Victoria 
Lehliu 8 p (12—21), 16. I^.C.I.P. 
Ulmeni 6 p (11—19).

ETAPA VIITOARE : I.S.C.t.P. Ulmeni
— Petrolul Berea : Z. Erdei (Slatina). 
Ș. N Olțenita— Rapid Fetești: G. 
Neaga (Ploiești), A.S.A Buzău — 
Chimia Victoria Buzău : G. Manea 
(Constanța), Unirea Slobozia — Victo
ria Lehliu : V. Turcltu (Galați), Car
pați Nehoiu — Viitorul Chirnogi : 
I. Somoilâ (Galati). ' Constructorul 
T.C.I. Giurgiu — Olimpia Slobozia : 
I. Bălan (Craiova), Metalul Buzău — 
Victoria Țăndărei : J. Bratu (P. 
Neamț), Dunărea Călărași — I.C.P.B. 
Bolintln : D. Catrinescu (Ploiești).

SERIA A V-a
T.C.S.I.M. București — Aversa 

București 0—0, Danubiana Bucu
rești — Vlscofil București 1—0 
(1—0), I.U.P.S. Chi-tila — Sportul 
„30 Decembrie* 3—0 (1—0), Teh- 
nometal București — MECON 
București 3—0 (1—0), Luceafărul

București — Petrolul Băicol 0—2 
(0—1), Flacăra roșie București — 
Abatorul București 0—2 (0—0),
Carpați Sinaia — Minerul Flli- 
pești 2—0 (1—0), Avicola Creve- 
dia — Poiana Cîmplna 3—0 (1—0), 
Chimia Brazl-Ploiești nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. I.C.S.I.M. 
BUCUREȘTI 16 p (30—12). 2. Da
nubiana București 16 p(18—15), 3. 
Petrolul Băicol 16 p (14—15)... 
pe ultimele locuri : 15. Luceafă
rul București 9 p (17—27), 16.
Flacăra roșie București 9 p 
(8—18). 17. Aversa București 7 P 
(12—16).

ETAPA VIITOARE : Flacăra roșie 
București — Carpați Sinaia : 1. Crețu 
(Slatina), Minerul Filipeștl — Avicola 
Crevedia : G. lepodatu (Mediaș). 
Abatorul București— I.U.P.S. Chltila : 
N. Barbu (Constanța). Viscofil Bucu
rești — Luceafărul București : M. Dra- 
gomir (București), Poiana Cîmplna 
— Danubiana București : L. Frunză 
(Sibiu), Petrolul Boicot — Tehnome- 
tal București : I. Alexe (Cimpulung). 
Aversa București — Chimia Brazi : 
L Radu (Craiova), Sportul „30 De
cembrie* - MECON București : D. 
Despa (Gmpuiung), I.C.S.I.M. Bucu
rești stă.

SERIA A Vl-a
Electrica Tlui — Muscelul Câm

pulung 1—2 (4—1), Dunănea-Ve- 
nus Zimnicea — Cimentul Fieni 
2—0 a—0). Electronistul Curtea 
de Argeș — Știința Drăgăneștl-Olt 
2—4 <0—4). Sportul muncitoreso 
Caracal — Textila Roșiori 2—0 
<9—9), Progresul Corabia — Chi
mia Găești 6—0 (3—0). Metalul 
Mija — Recolta Stoicănești 2—4 
(1—0), Metalul Alexandria — Chi
mia Tr. Măgurele 1—1 (0—1). 
ROVA Roșiori — Dacia Pitești 
2—0 <2—C)
• Mec: restanță din etapa a 

Vm-a : Sportul muncitoresc Ca
racal — Știința Drăgănești-Olt 
*—0.Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CIMPULUNG U P (22—6), 
2. Textila Bosiori 13 p (ÎS—12), 3. 
Metalul Mija 13 p (10—8). 4. Chimia 
Găețti 13 p (17—16)... pe ultimele 
locuri : 15. Electronistul Curtea 
de Argeș 9 p (9—19), 16. Știința 
Drăgănețti-Olt 5 p <5—1®.

ETAPA VIGOARE : Electronistul
Curteo de Argeș - Chimia Găești : 
T. Chelu (Giurgiu), Metalul Alexan
dria — Cimentul Fieni : A Loțan 
(Rm. Vitcea), Dunărea Venus Zimni- 
cea — Rovo Roșiori : llie Coț (Plo
iești). Stiinta Drăgănești Olt — Re
colta StoiconeșȘ : N. Stelescu (Tg. 
Jar). Eectrico Titu - Progresul Cora
bie : G. Vosile (București), Chimia 
Tr. Măgurele — Metalul Mija : S. 
Chhru (București), Dacia Pitești - 
Sportul muncitoresc Caracal : G. To
tuna ra (Tg. Jiu), Textila Roșiori — 
Muscelul Cmputang : N. Tenea (Dro- 
beta Tr. Severin).

SERIA A VH-a
Electroputere Craiova— Pandu

rii Tg. Jiu 4—0 (3—0), Forestierul 
Băbeni —Jiul Rovinari 1—0 (4—0), 
Viitorul Drăgășani — CȚ.R. Cra
iova 3—9 (2—0). Dunărea Calafat 
— Petro hal Țiclenl 4—1 (1—U, 
Metalurgistul Sadu — Metalul 
Rm. VDcea 4—0 (1—0). Mecaniza
torul șimlan — A.S.A.-Victoria 
Craiova 4—0 (2—0), Armătura
Strehala — Progresul Băilești 1—0 
(4—9). Constructorul Craiova — 
Diema Orșova 1—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 20 p 
<31—T), 2. Constructorul Craiova 
15 p (16—M), 3. Metalurgistul 
Sadu 13 p (22—6), 4. Dierna Or
șova 12 p (17—13)... pe ultimele 
locuri : M. A.S.A. Craiova 8 p 
<14—2®, 16. Metalul Rm. Vîlcea 
I p (9—22), 16. Petrolul Țiclenl 
7 p a 0—201.

ETAPA VIITOARE : Mecanizatorul
Șimian — Armătura Strehaia : T. Tuiu 
(Caransebeș). Metalul Rm. Vîlcea — 
Forestierul Băbeni : P. Peană (Bucu
rești), Progresul Băi Iești — C.F.R. 
Craiova : V. llie (București), Con
structorul T.C.I. Craiova — Petrolul 
Țudeni : V. Dascălu (București), Vii
torul Drăgășani - Diemc Orșova : 
L Rie (Tirgoviște), Electroputere Cro- 
rovo — Metalurgistul Sadu : P. Iliescu 
(București). Jiul Rovinari - Dunărea 
Calafat : F. Toodor (Alexandria), 
Pandurii Tg. Jiu - A.S.A Victoria 
Craiovo : C. Bălănescu (Timișoara).

SERLA A VHI-a
Lugoj Metalul Bocșar- m__ _  ____

2—0 (0-^—0). "Rapid Arad — U.M. 
Timișoara 1—1 (0—0), Unirea 
Tomnatic — Obilicl sinmartlnu 
Sirbesc 3—1 (2—9), Metalul Oțelu 
Roșu — C.F.R.-Victoria Caranse
beș 3—0 (9—0), C.S.M. Caranse
beș — Victoria Ineu 1—0 (0—0). 
Minerul Anina — Unirea Sînnl- 
colau 4—1 (2—0), Minerul Mol
dova Nouă — C.F.R. Arad 3—0 
(1—0), șoimii Lipova — Minerul 
Oravița 2—0 (2—0).Pe primele locuri : 1. META
LUL BOCȘA 17 p (19—10), 2. Mi
nerul Moldora Nouă 12 p (18—13),
3. C.S.M. Caransebeș 12 p (14—11),
4. Minerul Oravița 12 p (17—18)...
pe ultimele locuri : 14. Șoimii 
Lipova 10 p (12—15), 15. C.F.R. 
Arad 10 p (12—22). 16. Unirea
SJnnicolau 9 p (16—14).

ETAPA VIITOARE : Metalul Oțelu 
Roșu — Unirea Tomnatic : P. Abrudan 
(Cluj-Napoca), C.F.R. Arad - C.F.R. 
Victoria Caransebeș : A. Polner (Că
rei) — se dispută în ziua de 17 no
iembrie, Obilici Sînmartinu Sirbesc 
- U.M. Timișoara : C. Cirnaț (Aiud), 
Minerul Anina — C.S.M. Lugoî ,: 
I. Ungureanu (Orșova), Unirea Sîn- 
nicotou Mare — Rapid Arad : L. Co- 

'dre (Salonta), 
Victoria Ineu : 
Metalul Bocșa 
pova : C.

Oravița —
(Oradea), 

Strungul Li-
(Oradea),

Minerul
I. Barna
— Șoimii

. _. Pădurăriței . _ _
C.S.M. Caransebeș - Minerul Moldo
va Nouă : F. Modîriac (Craiova).

SERIA A IX-a
înfrățirea Oradea — Someșul 

Satu Mare 3—0 (2—0). Recolta 
Salonta — Olimpia Gherla 5—0 
(4—0), Chimia Tâșnad — Minerul

Or. dr. Petru Groza 3—0 (2—0), 
Oțelul Or. dr. Petru Groza — Vo
ința Oradea 2—0 (1—0), Minerul 
Șuncuduș — Constructorul Satu 
Mare 1—1 (1—0), Minerul Sărmă- 
șag — Oașul Negrești 1—0 (0—0), 
Silvania Cehu Sllvaniei — Unirea 
Valea lui Mihal 1—1 (0—1), Unio 
Satu Mare — Victoria Canei 2—0 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 17 p (16—5), 2. 
Recolta Salonta 16 p (15—5), 3. 
Minerul Sărmășag 14 p (16—12)... 
pe ultimele locuri : 15. Oașul Ne
grești 8 p (8—17), 16. Constructo
rul Satu Mare 7 p (8—19).

ETAPA VIITOARE : Minerul Sărmă- 
șag — Recolta Salonta : M. Mihalca 
(Baia Mare), Unio Satu Mare — 
Constructorul Satu Mare.: G. Cîm
peanu (Arad) — se dispută în ziua 
de 17 noiembrie, Victoria Cărei — 
Olimpia Gherla : 1. Naghi (Baia
More), Someșul Satu Mare — Oțelul 
oraș dr. P. Groza : M. Roșea (Arad)
— se dispută in ziua de 17 noiembrie, 
Voința Oradea — Unirea Valea Iul 
Mihal : I. Muntean (Timișoara), Oa
șul Negrești — Chimia Tășnad : I. 
Stan (Sighet), Minerul oraș dr. P. 
Groza — înfrățirea Oradea : I. Dan- 
clu (Petroșani), Minerul Suncuiuș — 
Silvonia Cehu Silvaniei : N. Mitu 
(Că Ion).

SERIA A X-a
Electromureș Țg. Mureș — 

C.I.L.-Mecantoa Sighet 0—2 (0—1), 
Minerul Bălța — CUPROM Baia 
Mare 5—1 (3—0), Bradul Vișeu
— Minerul Baia Sprie 3—1 (0—1), 
Mureșul Luduș — Minerul Borșa
2— 1 (2—0), Minerul Rodna — Me- 
talotehnica Tg. Mureș 2—1 (1—1), 
Energia Prundu Bîrgăului — 
CHIMFOREST Năsăad 1—0 (0—0), 
Minerul Băiuț — Lăpușul Tg. 
Lăpuș 1—0 (0—0), I.S.S.M. Sighet
— Oțelul Reghin I—0 (0—0).
• Meciul Metalotehnica Tg. Mu

reș — Energia Prundu Bîrgăului, 
din etapa trecută. întrerupt din 
cauza ceții. s-a rejucat șl a fost 
cîștigat de Metalotehnica cu 2—0.

Pe primele locuri : 1. C.I.L. SI
GHET 20 p (21—3), 2. Metaloteh
nica Tg. Mureș 14 p (20—9), 3. 
Minerul Rodna 14 p (17—16)... pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Bor
șa 7 p (14—19). 16. Bradul Vișeu 
6 p (11—25).

ETAPA VIITOARE : Minerul Baia 
Sprie — Minerul Băiuț : C. Popovici 
(Cimpia Turzii), CHIMFOREST Nă- 
săud — Minerul Rodna : V. Mocanu 
(Si. Gheorghe), CUPROM Baia Mare
— Bradul Vișeu : V. Stan (Gherla), 
I.S.S.M. Sighet — Mureșul Luduș : 
M. Vinceler (Cluj-Napoco), Metaloteh
nica Tg. Mureș — Minerul Băita : 
V. Chiran (Lugoj), Oțelul Reghia — 
Electromureș Tg. Mureș : A. Bălescu 
(Brașov), Lăpușul Tg. Lăpuș — Ener
gia Prundu Bîrgăului : A. Budai 
(Satu Mare), Minerul Baia Borșa. — 
C.I.L. Mecanica Sighet : T. Demian 
(Zalău).

SERIA A Xl-a
IM.I.X. Agnita — Minerul Pa- 

roșeni — nu s-a disputat, Meca
nica Alba lulia — Victoria Călan
3— 0 (2—0). Soda Ocna Mureș — 
Minerul-Știința Vulcan 2—1 (1—1), 
Metalul Sighișoara — Dacia O- 
răștie 1—0 (0—0), Tîmavele Blaj
— Unirea Ocna Sibiului 1—1 
(1—0), Viitorul I.R.A. Cluj-Napoca
— Metalul Aiud 2—0 (1—0), Meca
nica Orăștie — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca 2—0 (1—0). Minerul 
Certej — Inter Sibiu 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL PAROȘENI 16 p (13—6), 2. 
Mecanica Orăștie 13 P <13—9). 3. 
Soda Ocna Mureș 13 p (13—11) — 
6 victorii, 4. Unirea Ocna Sibiu
lui 13 p (19—17) — 5 victorii... pe 
ultimele locuri : 15. Mecanica
Alba lulia 8 p (15—19), 16. Inter 
Sibiu 8 p (8—13).

ETAPA VIITOARE : Minerul Paro- 
șeni — Sodc Ocno Mureș : T. Vă- 
caru (Crotova), Viitorul I.R.A. Cluj- 
Napoca — Tirnavele Blaj : A. Cociș 
(Oradea), Metalul Aiud — Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca : L Pop (Arad), 
Minerul Știința Vulcan — Minerul 
Certe) : M. Pâunescu (Reșița). Dacia 
Orăștie — Victoria Călan : G. Tău- 
lea (Făgăraș), Inter Sibiu — Meca
nico Alba talia : C. Ene (Cîmplna)
— se dispută la Copșa Mică, I.M.I.X.
Agnita — Metalul Sighișoara : A.
Vaida (Odorheiu Secuiesc), Unirea 
Ocno Sibiului — Mecanica Orăștie : 
P. Cadar (Brașov).

SERIA A XII-a
Progresul Odorhei — Metalul 

Tg. Secuiesc 2—0 (1—0), I.C.I.M. 
Brașov — Cimentul Hoghiz 3—0 
(1—0), Unirea Cristuru Secuiesc
— Nitramonla Făgăraș 0—3 (0—1),
Mureșul Toplița — Mobila-Măgu- 
ra Codita 1—0 (1—0), Electro Sf. 
Gheorghe — Precizia Săcele 3—0 
(2—0), Utilajul Făgăraș — Metrom 
Brașov 1—1 (0—0), Viitorul Gheor- 
gheni — Minerul Baraolt 1—1 
(0—0), Celuloza Zămești — Tex
tila Prejmer 2—0 (1—0), Minerul 
Bălan nu a jucat. „„„„Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI 20 P (19—8), 2. 
Metalul Tg. Secuiesc 17 P (23—9), 
3. I.C.I.M. Brașov 15 P (16—10)... 
pe ultimele locuri : 15. precizia
Săcele 9 p (14—18), 16. Unirea
Cristur 9 p (9—17), 17. Textila 
Prejmer 6 p (3—17).

E7APA VIITOARE : Matrom Broțov
— Viitorul Gheorghenl : N. Dumitrescu 
(București), Metalul Tg. Secuiesc - 
Minerul Bălan : C. Geambațu (Bucu
rești), Mureșul Toplița — Celuloza 
Zărnești : A. Cikmantcri (Tg. Mureș), 
Cimentul Hoghiz - Utilajul Făgăraș : 
G. Schiano (Rm. Vîlceal - se dispu
tă Io Rupea, Mobila Măgura Codlea
— Minerul Baraolt : F. Brînzoi (Bucu- 
reștl) Precizia Săcele — Progresul 
Odorheiu Secuiesc : I. Vasile (Bucu
rești), Textila Prejmer — Unirea Cris
turu Secuiesc : V. Argăseală (Bucu
rești), Nitramonla Făgăraș — Electra 
Sf. Gheorghe : M. Circa (Brad), 
I.C.I.M. Brașov stă.

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții nnștri volun
tari. S'
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elipsa de luciditate —intre priacipaiele cauze ale insuccesului
© Echipa noastră e prea tributară jocului cu piciorul Pină cind 

datoare cluburile?!?
bălă, privind înregistrările sta
tistice. se remarcă lesne că 
francezii au avut mai multe 
baloane. Depășiți net la mar
gini in prima repriză, ei au 
mai echilibrat disputa aeriană 
după pauză, iar cind au pier
dut-o au știut să facă un pre
sing susținut Superioritatea 
oaspeților a apărut insă covâr
șitoare in grămezile ordonate 
și aglomerări, pachetul k>r ie 
in abrași insumind mai bine 
de 800 de kilograme, demon- 
strind, pe lingă deosebita tor
ță de împingere, o excelentă 
știință de a juca aceste foarte 
importante momente ale mgby- 
uîui modern. Șs ia asemenea 
eaodîtu- cind mgbyștii români 
au avut naai puține mingi de
cât adversarii (cu 11. după evi
dența noastră). <Ln margini 
sau grămezi, mi existat pentru 
ei suficiente pocibăiităti de a 
construi. Dar baioanele ajunse 
la centri poc C numărata pe 
degete ! în loc de pase — șut 
după șut. in loc de atac — o 
adevărată teamă de a desfă- 
țcra acțiuni iuți, combinative. 
L-am întrebat pe antrenorul 
Valeria Irimesca cum iți ex
plică aceasta- Xe-a răspuns 
doar atit : -Lț. văzat aatrena- 
r-ieelrir. ați ’ ăzoi ce. ril și 
roa s-a IwmL Vaa am ficat 
ti am tot repetaL alte a teșit 
pe terța*. lata -adevăr, ia de
plină cuao^icță de cauză, pu
tem spune că s-a lucrat ru 
:3te£s.tate. angajare și hseMi- 
taSe ia antrerxtanente : placaj 
după placaj, dar și schemă 

schemă, intr-o varietate 
'■~rubii Pentru ea ia

«or râsioe
Aliată sub semnai unei res

pectabile tradiții, devenită tot 
mal limpede un moment de 
referință in rugbyul in tema- 
țional, partida România — 
Franță și-a mai consumat o 
ediție. Jocul de sîmbătă de pe 
stadionul ..23 August* din Ca
pitală, a fost cel de al 15-lea 
disputat, de-a lungul anilor, pe 
terenurile noastre. înaintea 
primului fluier al irlandezului 
J. West, bilanțul era c-gal. cu 
cite șapte succese de o parte 
și de alta. După fluierul finaL 
balanța s-a înclinat in favoa
rea reprezentativei „cocoșului 
galic", care s-a re.anșaL tot- 
odaiâ, pentru cea mai severă 
infringer? sivportatâ la Bucu- 
rești ia 1330. cind România a 
ciștigat cu 15—8 : Franța a în
vins acum cu 13—3 _

Insuccesul de sîmbătă al 
rugby>**țor noștri nc-1 î Wit 
un gus» arir. Tta atit rezul
tatul in sine — o întriugere 
trebuie pr.mxă dems, sut >- 
Ies in fata une: man forțe a 
aCestuî ..part, cu o 
nosiâă tradiție, cu mîî de du- 
buri și sute de mi de legiti
mați —. cit evoluția pa»dă. 
Lțksa de decizie ți inspirație, 
echipa părind doar o umbră a 
mult apreciatei in* ngâ:oare a 
Țârii Galilor sau Scoției- Degi 
era ram aceeași ech:pă_

” drept ci programarea ae
dului nu ne-a avaatajâL în 
vreme ce oaspeții c-au aflat te 
acest an mat tot timpul te 
.priză*, jucind in Turneul ce
lor cinri națiuni, apoi in Nana 
Zecsîîtdă ?i. recent, ia Japo
nia. ariad deci ryecne suE-

w

Tn

ca Parwschiv și L. Con
icei. Foto: îorgu BĂNICĂ

Xl. Lx.
toc Ia 23

Ti

ni- 
ră- 
za- 
|u-

axri

i—e.
n formâ tot 
sta, r z-petâm.

rrs3 di- 
i sa parudă 
ai (28—22 cu

e’eriionabflil
Iu-se la trial ș: antre- 
e!e lotului după — să 
im ! — neeoovjcgâtaare 
ii in camp:onaL Daz 

in campiaoat. in
munca defletarâ. in rele mai 
tr.uîte cazuri la clubart tace- 
pind cu juniorii șt term nind 
cu divizionarii „A* se află 
punctul nevralgic al rugbyuJut 
nostru ! „Avem doaă-trei me
ciuri tari intr-uo sezon divi
zionar, remarca pe bună drep
tate unul d.otre tricolori. Ale
xandru Rădoîeseu. și încercăm 
apoi depâ-irea condiției din 
campionat in eiteva iniilniri 
internaționale*.

Revenind la parttda de sim-

■ I

TELEX • TELEX £ TELEX

ATLETISM 3 Campionatul 
mondial feminin in proba de 19 
km (pe strr"; z *" * ‘ " *
Madrid de sportiva 
Aurora ~ 
33:04.0. _ ______ _________
Rosa Mota (Portugalia) — 33:18.0 
și Carole Bradford^ (Anglia) — 
33 :25,0 9 Maratonul'de la Macao 
a avut ca învingător, pentru a 
treia oară consecutiv, pe " " 
nul Antonio Erotavo cu 
de 2h 24:27.

cAlArie q Elvețianul 
Meliger cu Beethoven II 
tigat, după baraj. „Marele 
miu" al C.S.l. de la Amsterdam, 
prima întrecere dm cad-ul circui
tului european contînd pentru 
„Cupa Mondială" 1035. Tn cadrul 
aceluiași concurs, austriacul Tho
mas Fruhmann ci: Dnrid a ocu-

stradă) a fost ciștigat la 
portugheză 

Cunha- cu t.mput de 
Pe locurile următoare :

italia- 
timpul

Willi 
a cîș- 

pre-

teoocho StlfT r sfrclto t 
cfrdincteu ib3

meci să nu vedem aproape 
mic. efortul din pregătiri 
minind astfel, paradoxal. 
±am.c. „Echipei i-a lipsit 
riditatea. susține antrenorul
Theodor Radulescu. La toate 
nivelurile. Defectuos a fost, în 
primul rind, jocul in grămezile 
ordonate și in aglomerări. A- 
poi șuturile tactice, transfor
mările, deschiderea cu mișcări 
in plus. Lipsa de curaj Ia ca
pitolul construcție e o meteah
nă eu rădăcini vechi și adinei 
la cluburi, de unde jucătorii 
via adesea nepregătiți la na
țională. Un asemenea duș rece 
trebuie să ne trezească la rea
li Late. pentru 
de îndreptat 
nostru".

Am dtarutat 
nenții echipei. _____ .____
idei sint punctate în luarea de 
cuvin* a lui Mircea Paraschiv, 
căpitanul formației : „Cu toate 
eă am ciștigat foarte multe 
baloane in margini, linia dina-

ci sint 
in

destule 
rugbyul

compo-Și cu 
Principalele

poi nu a știut să Ie fructifice. 
Treeind peste momentele psi
hologice — dacă marcam pu
team relansa disputa —, să re
cunoaștem că nu știm, cu a- 
devărat, încă să jucăm gră
mada spontană, în cea ordo
nată oaspeții manevrînd cu noi 
cum au vrut. Ne lipsește per
sonalitatea treisferturiîor, fiind 
prea tributari loviturii de pi
cior, deși sîmbătă nc-am pro
pus să atacăm. Pentru a ne 
exprima Ia cel mai ridicat ni
vel internațional trebuie schim
bată maniera de antrenamente 
la cluburi. Rugbyul nu mai 
este eel de acum 15 ani..."

Schimbări mari nu se pot 
produce peste noapte. Turneul 
de premieră in Anglia e foar
te aproape. Dac puținul timp 
trebuie folosit Ia maximum, 
chiar de azi. Se reia campio
natul, acest criticat campionat, 
iar ei trebui subordonat cu 
adevărat intereselor naționalei, 
pregătirii internaționalilor noș
tri, care sint cei de sîmbătă și 
inel cițiva, foarte puțini. Rug- 
byut românesc trebuie să-și 
siringă rindurile : prea lung și 
anevoios e drumul afirmării 
Penii u a greși chiar marele 
pas !

Geo RAEȚCHI

SUEDIA. Cea de a 4-a e- 
di.ție a „Tutrului Ciclist" al 
țării va avea loc anul vii
tor între 12 și 19 iunie. 
Este, cum se vede, vorba 
de o întrecere scurtă, care 
va măsura în totalitate doar 
1260 km. Competiția va cu
prinde opt etape, prima 
dintre ele, contra cronometru 
individual, diisputîndu-se 
chiar la startul întrecerii, la 
Goteborg. Organizatorii do
resc să invite opt formații 
amatoare, dintre care două 
suedeze și cinci echipe pro
fesioniste.

OLANDA. în localitatea 
Amersfoort s-a disputat o 
atractivă competiție... spor
tivă. Este vorba de campio
natul european de biliard 
pe echipe, în care victoria 
finală a revenit reprezenta
tivei R. F. Germania, care 
a învins în finală prima se
lecționată a Olandei 
3—2. Pe locul 3

NOUA ZEELANDA.
cu mult timp în urmă a- 
preciatid __
Rope, antrenorul reprezen- 
tatilvei de rugby a țării, 
care sub conducerea lui a 
obținut nouă victorii în 12 
meciiari-test în ultimii doi 
ani, a fost înlocuit din a- 
ceastă funcție fără nici un 
fel de explicație din partea

CU 
Austria. 

Nu

tehnician Bryce

federației respective. Noul 
antrenor al celebrei formații 
„AH Blacks" este fostul ei 
căpitan, Brian Lachore, ca
re — la aflarea veștii — a 
declarat că „...este puțin 
surprins".

FRANȚA. în cinstea co
memorării a 200 de ani de 
la nașterea lui Jean- 
Franeois Pilaitre de Rozier, 
născut la Metz, primul om 
care s-a ridicat de la pă
ruitul la bordul unei „mont- 
golfiere" (balon cu gaz), 'în 
acest oraș se va disputa a- 
nul viitor cea de a 3-a edi
ție a cursei „Pilatre de Ro
zier". Și-au anunțat parti
ciparea 130 de „montgol- 
fiere", competiția urmând 
să se dispute în șase man
șe. Aceasta dacă vremea o 
va permite...

STATELE UNITE. Atletul 
grec Yannis Kouros a sta
bilit, în împrejurimile ora
șului New York, un nou 
record mondial alergînd în 
24 de ore 177 mile, depă
șind cu 7 mile vechiul re
cord , deținut de francezul 
Bernard Goudin. Noul per
former, în vîrstă de 28 de 
ani, a îmbunătățit în a- 
ceeași cursă și recordurile 
mondiale în probele de 100 
mile (llh46:37,0) și 200 km 
(I5hll:48,0).

MAȘINA ..ARO' CU ECHIPAJUL SARRAZIN-MORIN
CONDUC IN RALIUL ALGERIEI

De citeva z3e se dispută pe 
rute foarte dificile „Ra!_U Al
geriei*, o probă automobilistică 
și motocăcUstă grea, care pune 
la Încercare nu numai abili
tatea piloților, ci și calitatea 
rr.yșjrulor pe care ei aleargă, 
în întrecerea automobilistică, 
etapele a 5-a și a 6-a (ultima 
fwrxi o probă specială de in- 
deminare) au fost ciștigate de 
echipajul Sarrazin — Morin 
din Franța, pe aceeași mașină 

ARCr care a învins, nu de 
mult, in „RaLul Faraonilor*.

Cuplul francez esîe urmat, in 
clasamentul general, de : Phi
lippe — Hanssens (Franța, pe 
Citroen) la 1 oră și 59 de mi
nute, Cavallo — Bertrand 
(Franța — Citroen), Sorghini 
— Bardini (Italia — Range 
Rover), Villa — Delfino (Ita
lia — Toyota) și Serir — 
Khermiche (Algeria — Nissan).

.INTERNAȚIONALELE" DE TENIS
DE MASĂ ALE IUGOSLAVIEI
Reprezecta:-.ete de tenis do 

masă ale României vor participa 
la cea de a ’f-a ediție a campio
natelor Internationale ale Iugo
slaviei. programate la Ljubljana, 
intre 15 și 18 noiembrie. Au fă
cut deplasarea : Maria Alboiu, 
Dulia Bâdescu, Rodica Urbano- 
viei, Kinga Lohr (antrenoare, 
Maria Alexandru), Andras Fejez*. 
Vasile Florea, Eugen Florescu, 
Simlon Crișan. Călin Toma (an
trenor. Virgil Bălan).

SPORTIVE ROMÂNCE LA CE.

DE GIMNASTICĂ RITMICĂ
Au plecat la Viena. pentru a 

participa la Campionatele euro
pene de gimnastica ritmică, Doina 
Stăiculescu, Alina Drăgan, Pe- 
truța Dumitrescu ș! Mirela Dră- 
gulici, insolite de antrenoarea 
Maria Gârbâ. Întrecerea va avea 
Ioc la finele acestei săptămînl 
șl va reuni sportive din Bulga
ria, Uniunea Sovietică. Cehoslo
vacia, R.F. Germania, Spania șl 
din alte țări ale continentului.

Med (imitai internațional de handbal (m)

H. C. MINAUR B. MARE - R. P. CHINEZĂ 38-25
Reprezentativa masculină de 

handbal a R. P. Chineze si-a 
continuat turneul 
noastră susținînd

in
__  ______ o

partidă amicală, in sala
Baia Mare în 

i H. C. Minaur.
băimâreni au 
38—25 (21—11).

realizatori au

tara 
nouă 
„Da- 
com- 

Hand- 
cis- 

Prin- 
fost :

Zhiwei 9 și Xue Mancang 8 
Dentru oaspeți, 
coresp.).

(A. CRIȘAN,

cia“ din 
Dania lui 
balistii 
tigat cu 
cipalii i
Mironiuc 12. Covaciu. Boroș și 
Flangea — cite 5. M. Voinea 
4 pentru H. C. Minaur. Zhao

ECHIPA DE HOCHEI (t)
A fRANJfl, LA GALAȚI

ta <le 
care

REZULTATE DIN MECIURILE-RETUR
IN CUPELE EUROPENE LA VOLEI

Txnp de 3 zile, selecții 
hochei tineret a Franței, 
a sosit Luni tn țară, va evolua pe 
patinoarul din Galați, urmând să 
intlneascâ Ln două partide echipa 
similară a României și, intr-un 
alt joc, formația noastră, de „1« 
ani". Primul meci are loc azi, 
mcepînd de la ora 18, tn com
pania reprezentativei de tineret 
(20 de ani) a României, care va 
juca anul viitor în cadrul gru
pei B a C.M.

La sfîrțitul sâptâmînii trecute au 
fost programate meciurile retur din 
prima fazâ a cupelor europene la 
volei, lată rezultatele care ne-au 
porvenit pină acum (intre paranteze, 
rezultatele din tur) :

GC.E., feminin : Leixoes Matosin- 
hos (Port.) - C.S.M. Clomort (Fr.) 
0—3 (0—3), Philathlitikos Salonic — 
Levski Spartak Sofia 0-3 (0-3). Mio
ri ost Zagreb — Ruda Hvezda Praga 
1—3 (0-3). Universite Lausanne - 
Olympic Luxemburg 3—0 (3—0), Llb-
bink Orion Doetinchem (Ol.) - Hel- 
slngor (Norv.) 3—0 (3—1), S.C. Traktor 
Schwerin — Euran Raîku (Find) 3—0 
(3-0) ; masculin : Brother Martinus 
Amstelreen (Ol.) — Sollentuna (Sue
dia) 3-0 (3—2). Loimu '79 (Fin.) — 
Asnieres Sports (Fr.) 3-2 (3-2), Ecza- 
c.’bori Istanbul — Ruda Hvzzda Pra
ga 3-2 (0—3). Esmoriz Porto — T.S.G 
Berlin 0-3 (0-3), Tungsram Budapesta 
— Ibis Courtrai (Belgia) 3-1 (2—3).

CUPA CUPELOR, feminin : Kaufhaus 
Innsbruck - V.T.B. Lucerna 2-3 (3-0) ; 
masculin : V. C. Luxemburg — Sokol 
Viena 0—3 (0-3), Tromsoe (Norv.) — 
Hamburg (R.F.G.) 1—3 (0—3), Olym- 
piakoi Pireu — Kecskemet (Ungaria) 
3-0 (0—3) — punctaveraj 73—74), Stav- 
bar Moribor (!ug.) — Galatasaray
Istanbul 3-0 (0-3) - punctaveraj
68—71, Elite Geneva — Ijsboerke (Bel
gia) 0-3 (0-3).

Echipele subliniate s-au calificat în 
turul următor al competiției.

CUPA MONDIALĂ LA LUPTE
La Selnejokl (Finlanda) s-a ter

minat „Cupa Mondială" La lupta 
greco-romane. Clasament final : 
1. U.R.S.S. 10 P ; 2. Finlanda 7 p; 
3. S.U.A. 6 p ; 4. Europa 4 p (din 
echipa Europei au făcut parte și 
românii Șt. Negrișan și V. An
drei) ; 5. Japonia 3 p ; 6. Egipt 
0 p.

F O V E L mei'i d ia ne
CAMPIONATE

• TELEX > TELEX • TELEX > TELEX • TELEX

pat locul tatii. fără greșeală, hi 
proba de forță, treeind ’ “
de 2.2» m. după patru 

CICLISM • Cursa de 
de la Gieten (Olanda) 
cehoslovacului Radomir 
urmat de olandezii Frank 
Bake! și Reinler

HANDBAL >
Trondheim In Norvegia, „Cupa 
Polară-, rezervată echipelor fe
minine. s-a încheiat cu victoria 
echipei Uniunii Sovietice, care a 
terminat neînvinsă această între
cere. în ultimul meci : 
— Iugoslavia 26—24 (15—12). 
rezultate: R.F.G. — Norvegia .. _ 
(14—11) și Olanda — Franța 17—14 
(7-7).

HOCHEI PE gheața o Echi
pa R. D. Germane, aflată în tur
neu în R, P. Chineză, a tntîlnlt

un „zid“ 
baraje, 
ciclo-cros 
a revenit 
Simunek, 

van 
*G r oen n en daal.

_ Disputați la 
în Norvegia,

U.R.S.S.
Alte

27—23

Ia Harbin selecționata țării gazdă, 
de care a dispus cu 6—4 (2—#, 
1—2. 2—2).

ȘAH • Cea de a 23-a partidă 
dtatre Anatoli Karpov și Garri 
Kasparov s-a Încheiat remiză 
la mutarea a 22-a (la propu
nerea Iul Karpov). Scorul 
mine 4—6 In favoarea 
mulai. Partida a 24-a va ___
loc miercuri, cind Kasparov va 
juca cu piesele albe.

TENIS • în finala turneului 
de la Wembley : Lendl — Gomez 
7—6. 6—2. 6—1 • în finala femi
nină de la Tokio : Cummings — 
Kijinuta 2—6. 6—2. 6—2.

VOLEI 0 în „Cupa Japoniei- : 
U.R.S.S. — R. p. Chineză 3—0. 
S.U.A. — Japonia 3—0 Coreea de 
Sud — Mexic 3—0. Polonia — 
Bulgaria 3—1.

ră- 
pri- 

avea

IUGOSLAVIA (et. 12). Viitoarea 
adversară a echipei Universitatea 
Craiova tn „optimile* de finală 
ale „Cupei U.E.F.A.*. Zelezniciar 
Sarajevo, a învins greu, pe teren 
propriu, pe Dinamo Vinkovlci. 
echipă aflată pe locul 16, cu 2—1. 
Iată celelalte rezultate : partizan
— Steaua roșie 2—1, Vojvodlna
— Sloboda Tuzla 0—0, Buducnost
— Vardar 2—0. Pristina — Iskra 
Bugojno 2—0, Hajduk — Sutjeska 
1—0, Dinamo Zagreb — Rijeka 
4—1, Radnickl — Sarajevo 0—4, 
Osijek — Velez 3—1. tn clasa
ment : 1. F.C. Sarajevo 18 p. 2—4. 
Hajduk, Partizan șl Zelezniciar cu 
cite 16 p : pe ultimele locuri : 16. 
Dinamo Vinkovlci 9 p. 17. Vojvo
dlna 9 p, 16. St. roșie 8 p.

UNGARIA (eh 11) : Honved — 
Eger 2—1. Pecs — Debrețin 1—2, 
Ferencvaros — Csepel 1—1, 
M.T.K. — Raba Eto Gyor 3—1. 
Tatabanya — Haladas 0—0. Vi
deoton — Szeged 1—0, Zalaegers- 
zeg — Uj pești Dozsa 1—1. Bekes- 
csaba — Vasas 0—1. tn clasament: 
1. Videoton 17 p : 2. Debrețin

13 p ; 3. Honved 14 p : pe ulti
mele locuri : 14. Vasas 8 p ; 15. 
Ferencvaros 8 p șl 16. Szeged 2 p.

GRECIA (et. 6) : Kalamaria — 
P.A.O.K. 1—2, Panathinaikos — 
Ethnikos 3—L, O.F.I. — A.E.K. 
1—2, Panlonios — Olympiakos 
0—0. Larissa — Pierikos 5—1, A- 
pollon — Aris 2—0, Aigaleo — Pa-- -- - - - ----- - — Doxa

P.A.O.K. 
Larissa. 

_____ _ _____ __ ______ ș'i cite 
9 p ; pe ultimele locuri : 14. Ai
galeo 3 p ; 15. Doxa 3 p : 16.
Pierikos 1 p.

PRELIMINARIILE C.M.
Mîine, miercuri, sint programat© 

mal multe întîlnirl 
preliminariilor C.M.

Desigur, cele mal 
sînt cele din grapa 
care face parte și .
țării noastre) : Irlanda de Nord 
— Finlanda și Turcia — Anglia.

Celelalte meciuri : GR. 2 : Por
tugalia — Suedia : GR. 5 : Aus
tria — Olanda ; GR. 6 : D-ine- 
marca —- Irlanda ; GR. 7 ; Sco
ția — Spania și Tara Galiîor — 
Island*.

nahalkl 1—1, Heraklis 
3—1. In clasament : 1. 
LI p, 2—5. Olympiakos, 
A.E.K., Panlonios toate cu

din cadrul
interesante 

a 3-a (din 
selecționata
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