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sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, a avut loe 
ședința plenari a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român.

La ședință au participat mem
brii și membrii supleant! al 
Comitetului Central al P.CJL 
și ai Comisiei Centrale de Re
vizie.

Plenara a aprobat in unani
mitate Raportul cu privire la 
activitatea Partidului Comunist 
Român in perioada dintre Con
gresul al XII-Ica și Congresul 
ai XIII-lea și sarcinile de vi
itor ale partidului. S-a hotărit 
ca Raportul să fie prezentat 
Congresului al XIII-lea al par
tidului.

In încheierea plenarei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat activitatea desfășurată 
de Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român in pe
rioada care a trecut de la Con
gresul al XII-lea pentru asi
gurarea Înfăptuirii importante
lor sarcini privind dezvoltarea 
eeonomloo-socială a țării. a 
politicii internaționale de pace 
și largă colaborare promovată 
de România și a adresat mul
țumiri tuturor membrilor Co
mitetului Central pentru acti
vitatea pe care au depus-o In 
vederea transpunerii in viață 
a obiectivelor de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră. 
Exprimind convingerea că, și 
in continuare, se va acționa cu 
aceeași fermitate și răspundere 
pentru realizarea hotăririlor și 
orientărilor ce vor fi adoptate 
de Congresul al XIII-lea al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat tuturor suc
cese in activitatea viitoare și 
multă sănătate.

FIERBINTE RECUNOȘTINȚĂ PARUDULUI,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

PENTRU MARILE ÎMPLINIRI 
ALE MIȘCĂRII SPORTIVE

La întreprinderea de utilaj petrolier Tirgoviște

TINEREȚEA ȘI HĂRNICIA OAMENILOR
Multe dintre orașele țării 

și-au schimbat radical înfățișa
rea in ultimii 20 de ani. Stră
vechea cetate de scaun, Tîrgo- 
viște, este poate cel mai con
cludent exemplu. Cit de puțin 
a rămas din tîrgul de acum 
două decenii, dominat de bă-

20 de ani, locuitorii orașului — 
și în care oameni harnici și Is
cusiți pun în mișcare tehnolo
gii de vîrf in diverse domenii 
—, cu bulevarde și străzi largi, 
asfaltate, cu multă tinerețe-, 

Ce-a fost vechi s-a Înnoit, 
s-a modernizat, a căpătat alte

Complexul de terenuri pentru tenii — o mlndrie a tirgovițtenJor.

Comuniștii, întregul nostru 
popor, trăiesc in aceste zile 
sentimente de deplină satisfac
ție șl de recunoștință pentru 
marile împliniri de pină acum, 
de puternic angajament pentru 
noi și mărețe realizări In ln- 
timpinarea celui de al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, care va inaugura o

patriei, ea tovarășul Ni colan 
Ceaușescu să fie reales ta al 
XIII-lea Congres ta funcția 
supremă de secretar general 
al partidului, garanție deplină 
a înfăptuirii neabătute a Pro
gramului partidului, a obținerii 
de noi și strălucite victorii pa 
drumul Înfloririi continue a 
României socialiste. Este ta

rinul turn al Chindiei ! Astăzi. 
>rașul dimbovițean te intimpină 
la tot pasul cu nouL eu aura 
lui de urbe modernă, cu silue
tele svelte ale blocurilor țlș- 
aind spre Înălțimi parcă sub 
torța nestăvilită a „aurului ne- 
fru* de dedesubt, cu cartiere 
soi, moderne, acoperind vechi
le periferii modeste și murda
re. cu centrul civic de o fru
musețe aparte ridicat pe locul 

•și in'jurul fostei esplanade, cu 
vaste platforme industriale la 
care poate nici nu visau, acum

dimensiuni. Este și cazul în
treprinderii de utilaj petrolier, 
unitate de tradiție, dar care se 
află ln pas cu vremea. Evoca
rea celei ce a fost acum vreo 
20 de ani l-au făcut pe direc
torul tehnic Oprea Banghea să 
surîdă visător. „întreprinderea 
de atunci a rămas departe. A 
străbătui deja patru etape de 
creștere. Azi, produce de 4 ori 
mai mult. Cit despre tehnici
tate, nici nu poate fi vorba 
de vreo comparație*. Și ne vor
bește despre produse noi. de

mare tehnicitate, ca instalațiile 
de foraj-intervenție la sonde, 
armăturile energetice de reglaj, 
precum și despre avantajele in
stalațiilor mobile, despre suc
cesul unor produse ale I.U2. 
pe piața mondială, unele sorti

mente fiind cerute 
la export in pro
porție de 90 la 
sută, despre etapa 
a 5-a a dezvoltării 
întreprinderii—

Ne vorbește și 
despre hărnicia oa
menilor, despre ti
nerețea lor, media 
de vîrstă a perso
nalului scăzînd a- 
cum sub 24 de ani, 
deci și despre 
pasiunea firească 
pentru sport a con
structorilor de uti
laj petrolier, pasi
une care nu le es
te străină nici ca
drelor de conduce
re, in frunte cu 
directorul comer
cial Ion Gavrtlă. 
președintele asoci
ației sportive .Me
talul*. Șl activi

tatea sportivă a parcurs 
ln acești ani mai multe eta
pe de dezvoltare. .Practica
rea exercițiului fizic este e ne
cesitate legată (trim de exer
citarea cu succes a profesiei, 
adaugă directorul tehnic, fi
indcă toți cel ce urmează să 
lucreze, de pildă, la armături 
trebuie să fie bine dotați și 
pregătiți fizic, ea și cei ce lo-

Aurelian BREBEANU

(Continuare fn oao 1-91

nouă perioadă de dezvoltare și 
înflorire a 
pe drumul 
nismului.

Unitatea 
partidului, 
noastre societăți în jurul par
tidului, a secretarului său ge
neral, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, exprimă In modul 
cel mal elocvent entuziasmul 
cu care Întreaga noastră na
țiune participă la 
politicii Interne și 
Partidului Comunist

Este emoționantă șl pe de
plin revelatoare dorința expri
mată unanim 
mergătoare 
comuniști, do

României socialiste 
construirii coitiu-

indestructibilă a 
coeziunea întregii

înfăptuirea 
externe a 
Român.

In perioada 
Congresului 
către toți

Mii ne,

pre
da 
fiii

in

această înflăcărată opțiune un 
fierbinte omagiu adus tovară
șului Nicolae Ceaușescu, revo
luționar și patriot înflăcărat, 
neobosit luptător pentru trium
ful Idealurilor nobile de liber
tate și independență, progres 
și bunăstare, colaborare ș( 
paee Intre popoarele lumIL

Alături de întregul noctru 
popor, mișcarea sportivă româ
nească este recunoscătoare par
tidului, secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru minunatele condiții da

Comei POPESCU

(Continuare ta pag

Capitala

AMPLE MANIFESTĂRI OMAGIALE
Ca pretutindeni in țară, 

duminică vor avea loe ta 
Capitală ample manifestări 
sportive organizate in cin
stea marelui forum al comu
niștilor — Congresul al 
XIII-lea a! partidului. In 
Parcul Tineretului, Inceptnd 
de ta ora 9, peste 5 000 de 
elevi, tineri din întreprin
derile și instituțiile sectoa-

relor 4 și 5 se vor alinia ta 
startul unor frumoase în
treceri de cros rezervate tu
turor categoriilor de virată. 
Mari întreceri de cros M 
vor desfășura și în celelal
te sectoare ale Capitalei, tar 
numeroși alți competitori tșt 
vor disputa întîietatea ta 
volei, baschet, handbal, șah, 
tenis de masă.

Bogat program la sfîrșit de sâptămînâ Miine, etapa a Xlll-a a Diviziei „A" de fotbal

HANDBALUL NOSTRU ESTE ANGAJAT
iN 11 INTlLNIRI INTERNATIONALE!
Sfirșit de săptămină deosebit 

de bogat pentru handbalul ro
mânesc, cuprinzind nu mai pu
țin de 11 partide internaționa
le, oficiale sau amicale, la ni

vel de formații de club sau de 
reprezentative naționale. Fireș
te, .capul de afiș* al acestui 
program II dețin meciurile pro
gramate în cupele europene.

5 PARTIDE, 5 SPERANȚE PENTRU ASCENSIUNEA 
ÎN „SFERTURILE- CUPELOR EUROPENE

După ce joi seară, în Sala 
sporturilor din Buzău, Dinamo 
București a fost prima dintre 
formațiile noastre de club care 
si-a susținut șansa în meciul 
tur din „optimile" cupelor eu
ropene, cîștigind cu 32—29 in 
fața echipei iugoslave R. K. 
Crvenka (și urmînd să lupte 
cu abnegație în returul progra

mat la 21 noiembrie, la Crven
ka, pentru a-și apăra fragilul 
avans de acasă), alte 5 team- 
uri vor Încerca astăzi și miine, 
pe teren propriu sau în depla
sare, să-și fructifice șansa as
censiunii în „sferturi".

(Continuare In pag a t-a)

FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI EVOLUEAZĂ IN DEPLASARE
• Brașovenii și „specialitatea* băcăuană - contraatacul * 

tarea „replicii Dobrin* • In Copou, atenție mărită in fața

I

I
Brașov :
București

lași : 
București

Craiova : 
Slatina : 
Baia Mare 
Buzău : 
Petroșani :

Toate partidele vor începe la ora 14.

PROGRAMUL ETAPEI
F.C.M. - S.C. BACAU
SPORTUL STUDENȚESC - F.C. ARGEȘ

(stadionul Sportul studențesc) ------------------------- FC B|HOR

A.S.A. Tg. MUREȘ
POLITEHNICA 
RAPID

(stadionul Glulejti)
UNIVERSITATEA 
F.C. OLT 
F.C. 
GLORIA 
JIUL

- CHIMIA
- STEAUA
- CORVINUl
- „POLI" TIMIȘOARA
- DiNAMO

I
g

i

g

Studenții bucureșteni in aștep- 
posibilelor „raiduri* lie • Ra- 

pidiștii au un examen greu i 
cu A.S.A. Tg. Mureș, revelația 
actualului sezon • Craiovenii, 
avertizați de efectele propriilor 
„sincope* • Steaua joacă la 
Slatina : unul dintre meciurile 
de mare atracție ale p-ogra- 
mului • Băimăreni; rtu-s. mai 
pot permite „nici un pas gre
șit* • Gloria și „lecția*... te
renului propriu. Examinato- : 
„Poli* Timișoara • O nomo - 
la Petroșani, sau liderul in 

dispută cu „lanterna*



I (!®>: MARELUI FORUM AL 
| <■»' VIBRANTUL OMAGIU
FIERBINTE RECUNOȘTINȚĂ PARTIDULUI,

COMUNIȘTILOR -
AL SPORTIVILOR
EXPOZIȚIE DE CARTE ȘI TROFEE SPORTIVE

f

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA CLEDTL STEAUA

(Urmare din pag 1)

viață, muncă, Învățătură, cul
tură și sport create întregului 
nostru tineret, pentru gran
dioasele înfăptuiri din „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU", epo
că inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului. Acești 
ultimi 20 de ani ai vieții 
noastre poartă pecetea gîndirii, 
cutezanței și acțiunii revolu
ționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în toate domeniile 
de activitate, care sînt acum 
de necomparat cu ceea ce au 
reprezentat ele înainte cu cî- 
teva decenii.

Asemenea tuturor domeniilor 
de activitate din țara noastră 
Și cel al educației fizice și 
aportului s-a dezvoltat la fla
căra gîndirii creatoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
Secretarul general al partidu
lui a militat consecvent pentru 
ca activitatea sportivă să devină 
un bun al maselor largi de 
oameni ai muncii, al întregului 
tineret. Această idee funda
mentală a călăuzit ani de-a 
rindul acțiunile în acest do
meniu ale conducătorului nos
tru Iubit, idee întruchipată 
minunat în competiția sportivă 
națională „DACIADA", orga
nizată din Inițiativa secretaru
lui general al partidului ca o 
adevărată Olimpiadă a spor
tului românesc. „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU" este 
epoca dezvoltării fără prece
dent a activității de educație 
fizică și sport în țara noastră, 
ajungîndu-se în prezent ca o 
treime din populația țării să 

dpe la acțiuni și compe- 
de masă, iar sportul de

performanță românesc să cu
noască o deosebită consacrare 
ta lume. Reprezentanții Româ
niei au cucerit în ultimii 20 de 
ani de peste patru ori mai mul
te medalii (965) la Jocurile O- 
llmpice, campionatele mondiale 
șl europene decît în primii 20 
de ani de după Eliberare (237), 
bilanț care a culminat cu suc
cesele din acest an. de la Olim
piada de la Los Angeles, prin 
obținerea locului al doilea tn 
clasamentul general pe medalii 
de aur din 140 de națiuni 
participante.

Toate aceste realizări în 
sport, care au adus o contri
buție importantă la creșterea 
prestigiului României socialiste 
tn tame, nu ar fi fost posibile 
fără sprijinul și îndrumarea 
permanentă din partea parti
dului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De altfel, 
Programul partidului de fău
rire a societății socialiste mul- 
Olateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism cu
prinde prevederea potrivit că
reia .cultura fizică S sportul 
vor face parte Integrantă din 
măsurile privind dezvoltarea 
fizică armonioasă și păstrarea 
sănătății poporului*'. Educația 
fizică și sportul au fost inves
tite eu atributul unor activități 
de interes național ; s-au creat

condiții de dezvoltare și 
afirmare pe plan interna
țional. In documentele de 
partid la a căror bază se 
află aportul creator al secre
tarului general al partidului 
nostru, în cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prilejuit de 
întîlnirile cu sportivii și, în
deosebi, în Mesajele adresate 
participanților la conferințele 
pe țară ale mișcării sportive 
din anii 1975 și 1982 se subli
niază cu consecvență Ideea 
cuprinderii și antrenării în
tregului tineret la practicarea 
exercițiilor fizice, a sportului 
și turismului. în vederea unei 
activități cu adevărat de ma
să. care să cuprindă cele mai 
largi pături de cetățeni. 
Această idee generoasă apare 
ca o necesitate de prim ordin 
pentru ca cetățenii patriei să 
aibă pe lingă un nivel ridicat 
de pregătire profesională și 
politică și o bună dezvoltare 
și pregătire fizică, ca o condi
ție esențială a împlinirii mul
tilaterale a personalității și 
integrării în viața socială. 
„Putem spune, deci, se sublinia
ză în Mesajul din anul 1982, că 
cerințele dezvoltă ii actuale 
și de perspectivă a societății 
noastre socialiste fac in 
mod obiectiv necesară crește
rea rolului culturii fizice și 
sportului in procesul educației 
socialiste și formării omului 
nou, in întărirea sănătății si 
vitalității națiunii noastre. in 
asigurarea condițiilor ca po
porul român, tineretul patriei 
să crească viguros și sănătos". 
Tot în acest Mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere ca „ma
rea competiție sportivă națio
nală ..Daciada" să cuprindă, 
practic, in cadrul ei. întregul 
tineret al patriei, să se afirme 
tot mai puternic ca o uriașă 
mișcare de masă, care să asi
gure participarea celor mai 
largi categorii de oameni ai 
muncii de la orașe si sate la 
praetiearea organizată si siste
matică a exercițiilor fizice, 
sportului si turismului — a- 
eesta fiind obiectivul funda
mental pus de partid în fata 
mișcării noastre sportive tn a- 
eeastă perioadă".

în același timp, secretarul 
general al partidului a trasat 
ca o sarcină permanentă ridi
carea nivelului sportului româ
nesc de performantă la para
metri mondiali, promovarea si 
afirmarea pe scară tot mai 
largă de noi si noi talente din 
rîndurile tinerilor, desfășura
rea unei pregătiri temeinice, 
îndârjite. în vederea menținerii 
locurilor fruntașe obținute si a 
dobândirii altora, o largă acti
vitate educativă care să cul
tive în rîndurile sportivilor 
cinstea si modestia, dorința de 
eutodepăsire. Înaltele calități 
morale ale omului nou. Ne
ticnind in spiritul întregii po
litici de pace si colaborare a 
partidului și statului nostru, 
mișcarea sportivă din România, 
se spune in același Mesaj, toți

sportivii tării trebuie să-si fa
că un titlu de cinste din a mi
lita permanent pentru mai bu
na cunoaștere si apropiere din
tre popoare, din a promova 
susținut, in relațiile cu spor
tivii si organizațiile sportive 
de peste hotare, ideile nobile 
ale înțelegerii, respectului re
ciproc și colaborării pașnice 
dintre națiuni, spiritul de so
lidaritate și conlucrare dintre 
generațiile tinere de pretutin
deni, aducindu-si astfel con
tribuția activă la cauza gene
rală a destinderii, securității și 
păcii în întreaga lume".

într-adevăr. minunate si ne
prețuite îndrumări pentru în
tregul nostru tineret, pentru 
toti sportivii patriei, antrenori, 
profesori de educație fizică, ac
tiviști sportivi si iubitori ai 
sportului, care găsesc în cuvin
tele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu înțelepciune si clar
viziune. pasiune și dragoste 
pentru dezvoltarea multilaterală 
a tineretului, dorința fierbinte 
ca sportivii români să repre
zinte cu cinste culorile patriei 
în întrecerile sportive interna
ționale.

în cele 48 de ore care ne 
mai despart de deschiderea lu
crărilor oelui de al XIII-lea 
Congres al partidului cel mai 
înalt forum al comuniștilor ro
mâni. laolaltă cu întregul nos
tru ponor toti sportivii patriei 
își indreap’ă gindurile lor de 
fierbinte recunoștință și pro
fundă dragoste către Partidul 
Comunist Român si cârmaciul 
său înțelept, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. conducător strălu
cit al națiunii noastre, ctitor 
al României moderne, exem
plu luminos de Om. de Co
munist de Patriot.

întreaga noastră mișcare 
sportivă se angajează să urme
ze in mod neabătut toate ho- 
tărtrile care vor fi luate de 
Congresul al XIII-lea al par
tidului. să nu precupețească 
nici un efort pentru a da o 
nouă dimensiune mișcării spor
tive românești, pentru a con
tribui astfel la progresul ge
neral al României socialiste.

O ACȚIUNE 

SEMNIFICAȚII IN
O acțiune deosebită, cu fru

moase semnificații, a avut loc 
Ieri, în județul Gorj, în cinstea 
apropiatului forum al comuniș
tilor, în organizarea Consi
liului județean al sindicatelor, 
C.J.EF.S, filialelor O.J.T„ 
A.C.R. și asociațiilor sportive 
I.TJL și Victoria. Este vorba de 
fixarea unei plăci de marmură, 
de către alpiniștii de la „Vic
toria", pe cel mai înalt vîrf de 
munte din Cheile Sohodolului, 
cu inscripția „OMAGIU CON-

în cadrul activităților politi
co-educative organizate de că
tre comitetul de partid din 
Clubul sportiv al armatei, Stea
ua, în cinstea celui de al 
XIII-lea Congres al partidului, 
la sediul din Calea Plevnei a 
fost inaugurată o expoziție de 
carte și trofee sportive.

Cu acest prilej, secretarul 
comitetului de partid din clu
bul Steaua, col. Constantin 
Brancu, a prezentat bilanțul 
acestui an.

Au fost prezenți componenți 
ai secțiilor sportive, tineri mi
litari, precum 
timei ediții a 
pice, Vasile 
Stingă, Sofia

și medaliații ul- 
Jocurilor Olim- 
Andrei, Vasile 
Corban, Elena 

Horvat, Costică Olaru, Anișoa- 
ra Cușmir-Stanciu, care 
acest an jubiliar, marcat

în 
de

sportive deosebite, 
marea bucurie de 

rîndurile membrilor

1984 îl 
marilor 
cucerit

au 
a 

de

pot considera 
mele satisfac- 
titlul olimpic, 

o familie și

rezultate 
avut și 
intra în 
partid. .

„Anul 
ca anul 
ții: am
mi-am întemeiat 
am primit calitatea de membru 
de partid. Cind după cuceri
rea titlului olimpic am primit 
o telegramă din partea comi
tetului de partid, am avut sa
tisfacția că mi-am onorat car
netul roșu de partid cu o ma
re performanță", a ținut să ne 
spună campioana olimpică A- 
nișoara Cușmir-Stanciu.

Reprezentanții clubului Steaua 
au dedicat salba de 
cucerite în anul 1981 
al XIII-lea Congres 
dului.

medalii 
celui de 

al parti -

TINEREȚEA Șl HĂRNICIA OAMENILOR
(Urmare din pag. 7)

masă, 
performanță 
a bazei ma- 
Amplificarea 
s-a datorat

erează, la înălțimi amețitoare, 
pe instalațiile de foraj. Ei sini 
supuși, de altfel, in prealabil 
unor pretențioase tesle... O da
tă cu avîntul remarcabil din 
ultimii ani al întreprinderii, 
sportul a marcat o viguroasă 
ascensiune, mai ales in ceea ce 
privește activitatea de 
dar și in cea de 
sau de amenajare 
teriale necesare, 
activității sportive
mai ales transpunerii in fapt 
a prețioaselor indicații date de 
secretarul general »al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cu privire la 
implicarea mai fermă în a- 
eeasiă activitate a orga
nelor cu atribuții, sub con
ducerea organizațiilor de par
tid. La noi, această implicare 
se reflectă in sprijinul direct 
acordat de Comitetul de partid, 
de secretarul acestuia, Ion 
Bărbieru, el însuși un pasionat 
practicant al exercițiului fizic, 
în conlucrarea asociației cu 
organele U.T.C. și sindicale".

Secretarul asociației, Nicu 
Petre, ne detaliază realizările 
cu care constructorii de utilaj 
petrolier se mindresc pe tărim 
sportiv. Un puternic și diversi
ficat campionat intern la nive-

CU FRUMOASE

JUDEȚUL GORJ
GREȘULUI AL XIII-LEA AL 
PARTIDULUI".

O mare caravană de sportivi 
a plecat din Tg. Jiu cu bicicle
te, motociclete și automobile 
spre frumoasa zonă turistică a 
Sohodolului. O dată ajunși a- 
colo, în timp ce placa era ur
cată pe munte, în chei s-a des
fășurat un atractiv concurs de 
îndeminare, cu participarea 
sportivilor respectivi.

Manole BALOI — coresp.

Iul nucleelor de bază — al sec
toarelor, atelierelor, secțiilor — 
în care s nt angrenați circa 
3 500 de oameni ai muncii; fru
moase crosuri, desfășurate frec
vent pe aleile interioare; ini
țiativa cineclubului întreprin
derii de a filma activitățile 
sportive și. a le prezenta apoi 
masei de lucrători, realizînd 
astfel un frumos model de pro
pagandă; cîteva secții de per
formanță care își croiesc drum 
spre afirmare, cum sînt cele 
de rachetomodele (chiar cu 
campioni europeni), de oină și 
box. Și nu în ultimul rînd ba
zele sportive, realizate — toa
te — in ultimul timp: com
plexul de terenuri pentru te
nis de lingă Chindia, platforma 
bituminată din incintă, sala 
pentru pregătirea boxerilor și 
popicăria...

în vizita la I.U.P. Tirgoviște, 
am stat de vorbă și cu câțiva 
lucrători întâlniți la întâmplare. 
Tehnicianul principal Gh. Da
vid ne spunea: „Există o ma
re pasiune pentru sport în 
treprindere. Se vede și 
participările la competiții, 
și din tragerea de inimă 
care oamenii pun umărul 
amenajările de baze 
Simțim deja 
buie să fie 
de viață tot 
menilor"; în 
Alexandru Luxanda, 
pătimaș, dar și „participant de 
trei ori pe săptămînă la me
ciurile de fotbal 
natul intern", ne 
sfătuiește pe toți 
special cei tineri, 
Ia crosuri și alte 
tive. Iar strungarul 
Stancu, controlor de calitate, 
secretarul organizației U.T.C. 
la „Vane 6", se mîndrește că 
secția sa a fost prima în care 
s-a introdus gimnastica la lo
cul de muncă, că la I.U.P. 
„cam jumătate dintre oamenii 
muncii fac sport", remarcind 
și el faptul că prezența oa
menilor din conducere la ma
nifestațiile sportive constituie 
un exemplu și un îndemn la 
mișcare pentru toată lumea.
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CAMPIONATUL Pf ECHIPE 
IA LUPTE (juniori și cădeți)

La Pitești și Brașov au avut loc 
turneele finala de lupte greco-ro- 
m<ane șl, respectiv, liberei pentru e- 
chipele de juniori (17-20 de ani) și 
cădeți (13—16 ani), latâ clasamen
tele : greco-romane, juniori : 1. Di-
bamo București, 2. Steaua, X Meta 
krf Rădăuți, 4. Progresul București, 5. 
Blectnoputere Craiova, 6. C.S.M. Cro- 
)ova, 7. Pandurii Tg. Jiu ; cădeți : 1. 
C.S.Ș. Râdâuțl, 2. C.S.Ș. 2 Galați, 
3. C.S.Ș. Viitorul Pitești, 4. C.S.Ș. 
Olimpia Constanța, 5. C.S.Ș. Timișoa
ra, 6. C.S.Ș. Slatina ; libere, ju
niori : 1. Dinamo Brașov, 2. Steaua, 
3. Steagul roșu Brașov, 4. Jiul Pe- 
triîa, 5. Dunărea Galați, 6. Hidroteh
nica Constanța • cădeți : 1. C.S.Ș.
Dinamo Brașov, 2. C.S.Ș. 2 Galați, 3. 
C.S.Ș. 2 Constanta, 4. C.S.Ș. Câlâ- 
mșl, 5. Mureșul Tg. Mureș, 6. C.S.Ș. 
SL Gheorghe.

W1IN1STRAIIA DI SUI LOTO PPOMISPORI IVTOR'IEAZA
• ASTÂZI ESTE ULTIMA ZI 

de participare la cea de a doua 
tragere LOTO 2 din această lu
nă, la care partid panțil au po
sibilitatea obținerii de autotu
risme „DACIA 1300- (în cadrul 
valorii unitare a cîștigulud 
maxim), precum și importante 
sume de bani. Operațiunile de 
tragere vor avea loc mîine, 18 
noiembrie a.c., în sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. Dr. Staicovici nr. 42, înce- 
pînd de la ora 16. Numerele ex
trase vor fi radiodifuzate la ora 
20,15 pe programul I, precum și 
luni, la ora 8.55, tot pe progra
mul I.

• Reamintim că tot astăzi, 
sîmbătă, este ultima zi de depu
nere a buletinelor pentru con
cursul PRONOSPORT de mîine, 
care cuprinde următoarele 13 me

ciuri: I. F.C. Olt — Steaua; II. 
Jiul — Dinamo; III. Sportul stud. 
— F.C. Argeș; IV. Politehnica 
Iași — F.C. Bihor; V. Ascoli — 
Napoli; VI. Atalanta — Lazio; 
VII. AveClino — Milan; VIII. In- 
ternazionale — Udinese; IX. Ju
ventus — Torino: X. Roma — 
Fiorentina; XI. Verona — Samp- 
doria; XII. Empoli — Catania; 
XIII Pescara — Lecce.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA MARILOR CÎȘTIGUR1 
LA LOTO DIN 16 NOIEMBRIE

FAZA I î EXTRAGEREA I : 
38 36 80 71 10 64 76 32 85 ; EX
TRAGEREA A U-a : 83 50 19 60 
48 17 14 82 25.

FAZA A II-a : EXTRAGEREA 
A m-a : 48 28 11 22 50 86 23 88 56.

FOND TOTAL DE ClSTIGURI : 
2.020.737 led, din care 233.069 lei, 
report la categoria 1 (faza I).
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ÎN PROGRAMUL HIPIC DE MÎIfcE - TOATE VEDEltl
Reuniunea de mîine diminea

ță de pe hipodromul din Ploiești 
are o participare de zile mari. 
Astfel, în „Premiul Tîmăveni* 
vom vedea la lucru pe Hemeiuș, 
campionul turfuTui, alături de 
Intim, câștigătorul derbyului 1984, 
Trifoi. Copist, Ti tu șl alții, în- 
tr-o alergare de semifond, în 
care misiunea c .mplonului este 
destul de dificilă. Intr-o altă 
cursă pe distanța de 2100 m se 
vor întrece Ogor, laureatul ulti
melor curse c’asice. alături de 
Manuc, Bon, campionul genera
ției de 3 ani, și alții (.Ogor avind 
de suportat un greu handicap).'

In reuniunea de joi după-amia- 
ză, partea leului a revenit for
mației antrena-te de valorosul I. 
Oană, care a reușit trei victorii, 
una mai frumoasă ca alta. Ast

fel, Viclean. în completă transfor
mare, și-a dominat cu autoritate 
adiversairii în finalul cursei, Hăr- 
man, prezentat în formă de zile 
mari, nu a avut nici o proble
mă spre a cîștiga, iar Pendufla, 
revenită la conducătorul ei pre
ferat, A. Vasile, a produs sur
priza zilei. O altă formație re
marcată a fost aceea a lui R.I. 
Nicolae, cîștigător a două aler
gări, cu Daciada. într-un nou 
record al carierei, și cu Halmeu 
după o suită de bune perfor
manțe. Negostina, condusă în 
frumoasă cursă de așteptare de 
R. Arscne, a învins pe Suvan. 
Lista învingătorilor a fost com
pletată de Deda, care a reali
zat un nou record al carierei.

REZULTATE TEHNICE î Cursa 
I: 1. Daciada (R.I. Nicolae)

1:31,4, 2. Sim1 
cîșt 2, ord .1 
a II-a: 1. I 
1:33,4, 2. VIU 
ev. 50. Cursa 
tina (R. Ars 
van, 3. Cocht 
închis, ord.
!V-a: 1. Vide
Tușina, 3 A: 
ev. 110, ord.
a V-a: i. Hs 
1:31,5, 2. Viu 
Cota: cîșt 2 
673. Cursa a 
ciun) 1:36.8.
Cota : dșt. 7 
723. Curra a 
(Oană) 1:31 5 
cîșt. 1,60. ev. 
II—IV—V 726.



Divizia de baschet feminin I
G. MUREȘ LA A DOUA VICTORIE CONSECUTIVA I a

Mîine, In etapa
13-a a Diviziei

In telefon). 
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decisiv, 
organi- 

pre-
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echi-- 
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vre-

alternează permanent și sînt 
completate de o apărare destul 
de agresivă Studentele au cu
cerit vineri a 9-a victorie în ac
tualul campionat la capătul unei 
întreceri pe care au dominat-o 
cu autoritate, în fața unor adver
sare mai puțin organizate și mai 
puțin combative în apărare 
cit în ziua anterioară Au 
scris: Armion 20, Rodea-20, 
dinaru 17, V, Chepețan 15, 
min 11 pentru învingătoare 
pectdv Barbu 18, Petre 17, Misă- 
ilă 15, lonescu 8, Nicolescu 4, 
Preduțoiu 2.

Competent arbitrajul prestat 
de N. Zdrula și C. Cătănescu.

OLIMPIA BUCUREȘTI — RA
PID 74—58 (43—22), CRIȘUL —
VOINȚA BRAȘOV 86—76 (43—44), 
.... -------- NAPOCA — POLI-

BUCUREȘTI 85—60

de- 
în- 

Gră- 
Sta- 
res-

„U“ CLUJ 
TEHNICA 
C53—38).

COMERȚUL CSS TG. MUREȘ 
— ICEMENERG 73—62 (40—S3). O 
frumoasă victorie (a doua în 
acest turneu) a tinerei șl talen
tatei echipe antrenată de fostul 
internațional Nicolae Viciu, da
torată in cea mai mare măsură 
ambiției pe care este de dorit 
ca învingătoarele de azi (n.r. 
ieri) să o manifeste în fiecare 
meci. Bucureștencele au menți
nut scorul strîns, dar în final au 
fost depășite de impetuozitatea 
șl precizia muneșencelor. Au 
marcat: Nagy 18, Mathe 14, 
Csenteri 14, Szocs 12, Fărcaș 10, 
Benko 5 pentru învingătoare, 
respectiv Nicola 22, Cirstoiu '* 
Nicolau 9, Tomescu 8, Iatan 
Agapie 2.

Foarte bun arbitrajul iul 
Dumitrache șl V. Ilin,

10,
4,

c,

| SPORTUL STUDENȚESC Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA

| CU GINDUL LA PARTIDELE DE LA... PETROȘANI Șl SLATINA
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Final în prima Iară a campionatului icminin de volei
I
I

OARA — 
EA 83—64 
leană (an- 
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I bine pre- 
I în care 
ntraatacu- 
p. distantă

Mîine. în cinci orașe din ta
ră. se desfășoară ultima etapă 
din cadrul fazei I a campiona
tului feminin de volei, care 
urmează să desemneze structu
ra grupelor valorice în faza a 
II-a a competiției. ..Clasamen
tele la zi“ ne arată că patru 
dintre cele șase echipe care 
vor juca în prima grupă valo
rică (locurile 1—6) si-au asi
gurat calificarea: Dinamo Bucu
rești. Farul Constanta (seria 
I), C.S.U. Galați, Chimia Rm. 
Vîlcea (seria a II-a).

Etapa de mîine — de aici si 
importanta ei deosebită — ur
mează să se stabilească și cele
lalte două formații care se vor 
alătura celor amintite. adică 
cele clasate pe locurile trei în 
cele două serii. Verdictul îl

vor da partidele: Universitatea 
Craiova — Dinamo si C.S.M. 
Libertatea Sibiu — Farul Con
stanța (seria I-a). Calculato
rul București — C.S.U. Galați 
și Chimpex Constanta — Știin
ța Bacău (seria a II-a). Pro
gramul etapei:

SERIA I : FLACĂRA ROSIE 
BUCUREȘTI — RAPID BUCU
REȘTI (sala M.I.U.. ora 10) ; 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— DINAMO ; C.S.M. LIBER
TATEA SIBIU — FARUL 
CONSTANȚA

SERIA A II-a : CHIMIA RM. 
VÎLCEA — C.S.S. EXPLOR- 
MIN CARANSEBEȘ ; CHIM- 
PEX CONSTANȚA — ȘTIINȚA 
C.S.Ș. BACĂU ; CALCULATO
RUL BUCUREȘTI — C.S.U. 
GALAȚI (Sala Olimpia, ora 
9.30).

I
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mpionatul de In restanta de volei (m) I
ȚA ROȘIE STEAUA, DINAMO A fĂCUT SPECTACOL...
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BÎRLAD, stadion Dumbrava, 
ora 9,30 ; M. Voina (Săcele) ; 
Constanța : FARUL — POLI
TEHNICA IAȘI, stadion Farul, 
ora 9,30 : C. Udrea (Buc.).

SERIA A n-a
Suceava

TEHNICA TIMIȘOARA, 
dion Unirea, ora 9.30 ; P. Soa
re (Buc.) ; Năvodari : T.C. IND. 
MIDIA — „U“ 16 FEBRUARIE 
CLUJ-NAPOCA, stadion Chi
mia. ora 10,30: M. Vătui (Buc.); 
Buzău : RAPID CHIMIA — 
MILCOV FOCȘANI. stadion 
Chimia, ora 10 : AL Pavlovici 
(Buc.) : București : OLIMPIA 
MAȘINI GRELE — GLORIA 
BUCUREȘTI, sîmbătă. stadion 
Olimpia, ora 15 : P. lonescu 
(Buc.) : Cugir : METALURGIS
TUL — C.S.U. CONSTRUCm 
SPORTUL STUDENȚESC, sta
dion Metalurgistul, ora 13; O. 
lonescu (Constanta).

C.S.M. POLI- 
, sta-

Aseară, în sala Dinamo din 
Capitală, s-a desfășurat ultima 
partidă din cadrul fazei I a cam
pionatului masculin al Diviziei 
„A“ de volei, între Dinamo și 
Universitatea C.F.R. Craiova. Un 
med care nu mal schimba cla
samentul seriei, ambele echipe 
fiind deja calificate tn grupa va
lorică a fruntașelor (locurile 
1—6), dar de la care se aștepta 
un spectacol sportiv de calitate. 
Șl mal ales Dlnamo l-a oferit 
consecvenților iubitori al voleiu
lui prezenți în număr destul de 
mare în tribune.

Campionii au obținut victoria 
conform așteptărilor, cu 9—# (8, 
3, 7). judnd în mal ori ta tea tim
pului la nivel ridicat — ca ur
mare a stimulului »n pregătire dat 
de participarea la Cupa campio
nilor europeni — șl creînd ade
sea faze de mare frumusețe. 
A lăsat o impresie bună nu nu
mai atacul, a cărui tortă este 
recunoscută, el mal ales apărarea 
în cele două linii a sextetului dl- 
namovist : Căta-Chițlga, Enescu, 
Gârleanu, Pop. Vrîncuț, Pănșes- 
eu. Oaspeții, cu mal puțin e- 
lan ca de obicei, au contribuit to
tuși la unele faze de spectacol 
Foarte bun arbitrejuT: N. Gă’.e- 
șeanu — L Covad țA.B.).
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Campionatul national de box pe echipe |

AZI Șl MUME, PRIMA ETAPĂ A RETURULUI I
Azi și mîine se 

i prima etapă a 
campionatului

dispu- 
returu- 

național
tă
lui
de box pe echipe, urmînd ca 
la__ 1—2 decembrie să se în
cheie această fază a întrecerii, 
iar între 12 și 15 decembrie să 
se dispute turneul final. Retu
rul debutează cu următoarele 
întîlniri : Sel. jud. Prahova — 
Sel. jud. Cluj, Metalul Bucu
rești — Steaua, Sel. jud. Iași— 
Sel. jud. Brașov + Sibiu, Sel.

DUMINICĂ

— Dinamo Bucu- 
Voința + Rapid 
Sel. jud. Dolj + 
Metalul Bocșa —

jud. Buzău 
rești, SeL 
București — 
Mehedinți, 
Sel. jud. Argeș, Sel. jud. Cons
tanța — Sel. jud. Brăila, Sel. 
jud. Galați + Vrancea — Sel. 
jud. Bacău.

• Sîmbătă, de la ora 17, tn 
sala Prahova din Ploiești, are 
loc finala campionatului națio
nal de box pe echipe pentru 
juniori.
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PERSEVERENȚA ESTE 
CHEIA SUCCESULUI !

mai multe bilete jucate, 
mai multe 

șanse decîștig!

Duminica 18 noiembrie
1984

suma de numai 10 
□ricine joaca poete 

obține :
• AUTOTURISME „DACIA 

1300*.
• MARI CIȘTIGUR! IN 

BANI.
ASTĂZI - ULT.MA ZI 

pentru procurarea biletelor.
NU PIERDEȚI PRILEJUL DE 

A VĂ NUMĂRA PRINTRE 
MARII CÎȘTIGÂTORI !
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Mîine. etapa cu 
campionatul Diviziei 
etapă care cuprinde 
partide deosebit de 
pentru configurația 
clasamentului.

Captează atentia. 
rind. meciurile 
din „solistele" 
namo si Steaua, 
în deplasare. __ _ __
Șoseaua Ștefan cel Mare evo
luează la Petroșani, acolo de 
unde. în aprigele dispute 
Jiul, a mai plecat cu 
prețioase. în timp ce

nr. 13 în 
,.A“. O 

o serie de 
interesante 
viitoare a

în primul 
care două

Di-
Pe 
întrecerii, 
le vor susține
Formația din

CLASAMENTUL
1.
2.
3.

DINAMO 
Steaua
Sportul stud.

4. Univ. Craiova 
A^.A. Tg. M. 
Chimia Rm. V. 
Gloria Buzău 
Corvinul 
F.C. Argeș 
F.C. Bihor 
,,PoQi“ Timiș. 
Rapid 
S.C. Bacău

14. F.C.M. Brașov
15. “ “ “
16.
17.
18.

5. 
s.
7. 
>.
9.

10.
11.
12. 
13.

F.C. Olt
F.C. Baia 
Polit Lași

Jiul

M.
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12
12
12
12
12
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CU 
puncte 
echipa

24- 13
25- 7 
30-14 
20-17 
11-10
12- 13 
17-22 
23-16 
17-13 
15-17
13- 16 
15-13 
13-17 
13-15 
13-18 
11-20 
13-27

7-24

20
18
16
15
13
13
13
12
12
12
12
10
10

9
9
8
7
7

timp, miercuri. în restanta de 
la Craiova.

Vin apoi, cu destule ele. 
mente de atracție. jocurile 
Sportul studențesc — F.C. Ar
geș (un veritabil derby de e- 
tapă) si Universitatea Craiova 
— Chimia Rm. Vîlcea. Amîn- 
două echipele organizatoare au. 
desigur, șansă si sînt gata să 
profite de pe urma unor e- 
ventuale eșecuri ale celor din 
fată. Dinamo și Steaua.

Așteptat (ca întotdeauna) cu 
interes este si meciul pe care 
Rapid îl va susține, acasă, cu 
A.S.A. Tg. Mureș. Suporterii 
alb-vișiniilor vor umple din nou 
tribunele ..Giuleștiului" în spe
ranța de a-și vedea formația 
favorită scăpată oarecum de 
grijile care au cuprins-o după 
ultimele apariții pe terenurile 
Capitalei.

Prin griji si emoții trec. în 
această ultimă porțiune a tu-

rului. destule echipe, printre 
care Si F.C.M. Brașov, F.C. 
Baia Mare și Politehnica Iași. 
Noi eșecuri, mîine pe pro
priile terenuri în întîlnirile pe 
care Ie vor susține în compa
nia echipelor S.C. Bacău. Cor- 
vinul Hunedoara si. respectiv. 
F.C. Bihor — le-ar atrage ne
plăceri și mai mari în disputa 
pentru evitarea zonei din apro
pierea ..lanternei roșii".

în sfîrșit. o partidă de... 
locul clasamentului, fără 
plicatii imediate la cei 
..poli" de mare interes, 
vorba de partida care va ___
ne Gloriei Buzău pe Politeh
nica Timișoara. Buzoienii re
velația primei jumătăți a cam
pionatului. si-au luat măsuri 
pentru a evita o surpriză, așa 
cum, de altfel, coechipierii lui 
Dumitru au mai produs. în 
această toamnă. în postură de 
echipă vizitatoare.

mii- 
im- 
doi

Este 
ODU-

In etapa de mîine a Diviziei ,,B"

J enei si Iordă- 
să recupereze

pregătită de 
nescu. dornică 
din terenul pierdut (duminica 
trecută. în confruntarea direc
tă cu principala rivală la titlu), 
va lupta, la Slatina, din răs
puteri pentru a obține victo
ria. O sarcină dificilă, date 
fiind pofta de ioc si buna or
ganizare a jocului demonstrate 
de F.C. Olt. o bună parte din

• Eliminat de pe teren în me
ciul Steaua — Dinamo, după co
miterea unui gest nesportiv, Su- 
ciu (Dinamo) a fost sancționat 
de comisia de disciplină cu „a- 
vertisment**. El are, deci, drept 
de joc în meciul de duminică cu 
Jiul, în schimb Dinamo nu va 
putea beneficia în acest meci de 
serviciile lui Moraru și Andone, 
suspendați în urma acumulării 
a două cartonașe galbene.
• Meciul Minerul Paroșeni — 

Mecanica Orăștie, încheiat pe te
ren cu scorul de 1—0 în favoa
rea gazdelor, a fost omologat cu 
rezultatul de 3—0 pentru Meca
nica Orăștie, mai mulți jucători 
de la Minerul Paroșeni făcîndu-se 
vlnovați d© abateri grave. Bine
înțeles că și aceștia au fost sanc
ționați.

• ȘTIRI 0 ȘTIRI •
• MASURI ORGANIZATORICE LA 

POLITEHNICA IAȘI. In plenara de 
joi a clubului ieșean ca fost adop
tate următoarele măsuri : președinte 
de onoare al clubului a fost ales 
conf. dr. ing. C. Șerbescu, președinte 
activ L Leonte, președinte ol secției 
de fotbal Gr. Elisei, antrenor secund 
a fost numit K. Gros», iar la echipa 
de speranțe Em. Lupul eseu. (A. 
NOUR — coresp.).
• PARTIDA UNIVERSITATEA CRA

IOVA - F.C BIHOR, din etapa a 
14-a, programată inrțiol la 25 noiem
brie, a fost de von setă și se va dis
puta joi 22 noiembrie.

„U" CLUJ-NAPOCA Șl GLORIA BISTRIȚA
SUSȚIN EXAMENE DIFICILE

Etapa de mîine a campionatu
lui secund ne prilejuiește trei 
Întrebări, valabile, fiecare, pen
tru respectivele serii ale competi
ției de la care — trebuie s-o spu
nem mereu — așteptăm mai mult. 
Care sînt aceste întrebări ? 1) Se 
poat© vorbi despre o ,.desprin
dere “ a Dunării C.S.U. Galați 
date fiind rezultatele ei cu cel 
mai importanți con cu ren ți și ți- 
nînd cont de programul din re
tur ? 2) Va rezista Dinamo Vic
toria București — cu adevărat re
velația actualului sezon de „B“ 
— ofensivei pe care urmăritoarele 
liderului (Automatica, Șoimii 
IJ’.A. Sibiu, Progresul-Vulcan) o 
vor lansa ? 3) La ce se poate aș
tepta ,,U“ Cluj-Napoca, un con
curent care a realizat integral 
„calculele hîrtiei**, din partea 
Gloriei Bistrița, a ineditei pre
zențe reprezentată de formația 
din Cavnic și, bineînțeles, a 
CJS.M.-ului din Reșița ?

La prima întrebare s-ar putea 
răspunde că Dunărea C.S.U. Ga
lați deține un procentaj de 50% 
din șansele- de a rămîne pe pri
mul loc. Modificări ale... antici
părilor pot veni însă prin replici 
superioare ale Petrolului Ploiești, 
echipă capabilă de un sprint în 
partea a doua a campionatului. 
Dinamo Victoria București (care 
se angajează cu toată convinge
rea meci de meci, o dovadă 
fiind și neta ei victorie în meciul 
de joi din „Cupa României") are 
și ea toate atuurile de a-și apăra 
poziția de lider, mai cu seamă 
că în retur va juca la București 
cu Șoimii I.P.A. Sibiu, In pri
vința unsprezece Iul clujean el 
are, lată, chiar mîine de trecut 
un examen important, la Satu 
Mare, în vreme ce principala sa 
rivală, Gloria Bistrița, va evo
lua la Deva. Aceste două partide 
sînt punctele de atracție ale eta
pei Diviziei ,,B“ și ele pot spune 
mult în privința modului cum va 
arăta Clasamentul seriei a LH-a 
la încheierea turului.

SERIA I : FEPA '74 Bîrlad - Pra
hova Ploiești : I. Vereș (Sf. Gheor
ghe), Olimpia Rm. Sărat — Oțelul 
Galați : I. Ghorgheli (Baia Mare), 
Unirea Dincmo Focșani — C.F.R. Paș
cani : N. Milea (București), F.C.M. 
Progresul Brăila — F.C. Constanța : 
R. Matei (București), Petrolul Plo
iești — Chimia Fălticeni : J. Grama 
(București), Metalul Mangalia — 
Ceahlăul P. Neamț : L. Pantea 
(București), Dunărea C.S.U. Galați — 
C.S.M. Suceava : M. Stoenescu 
(București), C.S. Botoșani — Metalul 
Plopeni : Gh. Vișinescu (București), 
Partizanul Bacău - A.S. Mizil ; I. 
Târcan (Reghin).

SERIA A ll-a : Tractorul Brașov — 
Minerul Motru : St. Rotârescu (lași), 
Carpați Mîrșa — Automatica Bucu
rești : M. Axente (Arad), C.S. Tîr- 
goviște — Șoimii I.P.A. Sibiu : V.
Curt (Medgidia), l.P. Aluminiu Sla
tina — Progresul-Vulcan București : 
D. Vâtran (Arad), Autobuzul Bucu
rești — Flacăra Automecanica Moreni : 
Ad. Nicolescu (Pitești) — stadionul 
Autobuzul, Chimica Tîrnâveni — Me
talul București : D. Pura (Dej), Me
canica fină Steaua București — Uni
rea Alexandria : M. Nicolau (Bacău),
— stadionul Mecanică fină, IMASA
Sf. Gheorghe _.?.?? Z '___
Severin : N. Georgescu (Buzău), 
namo Victoria București — 
tan Mediaș “ “
— stadionul

C.S.M. Drobeta Tr.
.. Di- 

Gaz me- 
(Tecuci): T. Cruccanu 

Dinamo
SERIA A

F.C.M. U.T
Lupe ni!ll-a : Minerul

Arad : G. lonescu (Bucu
rești), Strungul Arad — Avîntul Re
ghin : P. D. Manole (București), Mu
reșul Deva — Gloria Bistrița : V. Ti- 
torov (Drobeta Tr. Severin), Unirea 
Alba lulia — Sticla Arieșul Turda : 
C. Nistor (Vaslui), Metalurgistul Cu- 
gir — Gloria Reșița : M. Pencea (Ro
șiori), Olimpia Satu Mare — „U"
Cîuj-Napoca : Ș. Necșulescu (Tîrgo- 
viște), Armatura Zalău — Minerul 
Ccvnic : N. Bițin (Salonta), C.S.M. 
Reșița — C.F.R Timișoara : A. Mițaru 
(Rm. Vîlcea), Ind. sîrmei C. Turzii — 
Aurul Brad : V. Alexandru (Bucu
rești).

Campionatul speranțelor

UN TINAR ANTRENOR SI STARTUL SAU LANSAT
Steaua nu s-a aflat decît ra

reori printre fruntașele campio
natului de speranțe, deși clubul 
are unul dintre cele mai puter
nice centre de copii și juniori 
în care au activat sau activează 
foști jucători ai multiplei noas
tre campioane (Voinescu, Zavo- 
da n, Hălmăgeanu. Creiniceanu, 
Sătmăreanu I)» sau antrenori 
deosebit de harnici șl pricepuți, 
grup în care-i putem include pe 
Fabian, Drăgan, Petre Mihai. în 
acest campionat, însă, Steaua a 
pornit tare, ca și echipa de se
niori. dar spre deosebire de... 
sora ei mai mare, formația de 
speranțe continuă să se mențină 
în frunte, ea cîștigînd pînă acum 
toate derbyurile acestei întreceri: 
1—0 cu F.C. Argeș. 1—0 cu Lu
ceafărul, 4—2 cu Dinamo, 
tele ?

— Nu există secrete, 
antrenorul echipei, Radu 
fostul jucător al „Argeșului**, 
venit la Steaua în 1975. Nu fa
cem decît să ne pregătim, să ne 
pregătim poate mai mult decît 
alții, efectuînd eîte două antre
namente în fiecare zi. Există în 
echipa de bază și cîțiva jucători 
înzestrați, care au har pentru 
fotbal și care, cred eu. vor a- 
junge divizionari „A" Unul este 
Marian Ilie, extremă dreaptă...

— Extremă cum era... Troi ?
— Nu. E un fel de Hagi.. Adi

că pleacă foarte bine de pe loc 
și are dribling derutant. Al doi-

lea e Ciolponea, im vîrf de atac 
bătăios, cu 9 goluri p:nă acum 
la activ. Are 17 ani și el este 
autorul golurilor din 
cîstigate pînă acum cu... 
Multe calități are 
Ruse (L8 ani), el 
nrin clarviziune și 
efort. Șl mai sînt . . .

— Se afirmă că Steaua e lider 
la speranțe deoarece folosește 
mulți jucători de la echipa mare. 
Așa-i 7

— Nu-i deloc așa ! Doar pe 
Laurențiu l-am folosit mal mult, 
ca fundaș dreapta. Au mai ju
cat Petcu și Soare cite un meci, 
în rest... Popa — Drindea, Andrei, 
Drăgan. Stanei u — Ruse,

M. Ilie, Ciolponea,

Secre-

afirmi 
Troi,

meciurile
1—0 t 

șl mijlocașul 
remarcindu-se 
capacitate de 
șl alții...

Cosma,

Croitoru
Florea.

— Dacă antrenorul Radu Troi 
ar fi pus să-i caracterizeze în 
bloc pe acești 11 jucători la ce 
calificative s-ar rezuma ?

— Tuturor le place foarte mult 
fotbalul, toți sînt pătrunși de 
ambiția afirmării și nu greșesc 
dacă susțin că oricare dintre ei 
poate juca în echipe din divizi
ile „A- și „B“.

— Va cîștiga Steaua campiona
tul speranțelor ?

— M-ar bucura mult să-l cîș- 
tigăm. avem condiții corespun
zătoare, avem tot ce ne trebuie, 
dar e foarte greu, drumul e lung, 
F.C. Argeș, Luceafărul, Sportul 
studențesc, Dinamo s nt echipe 
tari, care vizează același obiec
tiv. N-am văzut Craiova, cred

CLASAMENTUL
1. STEAUA 12 10 0 2 30- 5 20 însă că și campioana ediției tre
2. F.C. Argeș 12 9 1 2 20- 5 19 cute mai are un cuvînt de spus.
3. S.C. Bacău 12 7 3 2 19- 7 17 Important e ca jucătorii pe
4. Luceafărul 11 6 2 3 16- 9 14 care-i pregătim să crească me
5. F.C. Olt 12 6 2 4 14-10 14 reu, căci acesta-i scopul, și foar
6. Tim 12 6 2 4 12-12 14 te bine ar fi să jucăm pretu
7. Dinamo 12 4 5 3 14- 7 13 tindeni în cuplaj — SA NE VA
8. Sportul stud. 12 5 3 4 14- 9 13 DĂ LUMEA — si arbitrii să nu
9. Universitatea 12 4 3 5 13-12 11 mai închidă ochii la abateri care

10. Rapid 12 4 3 5 6-10 11 duc la vicieri de rezultate.
11. F.C.M. Bv. 11 5 1 5 17-23 11 Radu Trei e antrenor în pe
12. F.C. Bihor 12 4 2 6 19-18 10 piniera Ste’ei de numai doi ani.
13. A.S.A. 12 3 4 5 14-13 10 Ce frumoasă izbîndă ar fi cen
14. Chimia 12 4 2 6 8-17 10 tru el să-și mențină echina oi
15 Corvinul 12 4 1 7 10-15 9 nă în etapa a 34-a. la ..turația**
16. Jiul 12 3 1 8 8-28 7 de acum.
17. F.C. Baia M.
18. Polit.

12
12

2
2

2 
0

8
10

12-19
5-32

6
4 Laurențiu DUMiTRESCU



campHnaicic internaționale tie tenis ac masâ ale Iugoslaviei

MARIA ALBOIU CONTINUĂ CURSA IN PROBA DE SIMPLU
A 26-a OLIMPIADĂ DE SAH

>

• Record de participare: 1400 concurcnfi din 99 de țâri
LIUBLIANA. 16 (prin telefon). 

Timp de aproape 12 ore în sala 
Tivoli au continuat vineri între
cerile Campionatelor internați©- 
nale de tenis de masă ale Iu
goslaviei, în programul zilei fi
gurinei primele două tururi din 
proba de simplu. Competiția a 
Început cu disputele băieților, 
cu 97 de sportivi, in frunte cu 
primii jucători ai lumii, chinezii 
Cal Zhenhua și Jian Jiallang, 
precum și cu suedezii Michael 
Appelgren și Jan-Ove Waldner. 
Evident, alături de aceștia s-au 
aflat și alți jucători de mare va
loare. ceea ce a făcut ca lupta 
să fie extrem de interesantă.

In acest context, misiunea re
prezentanților noștri nu a fost 
deloc ușoară, el intllnind spor
tivi bine cotați. în fața cărora, 
deși au avut uneori reale șanse 
să obțină rezultate favorabile, 
au cedat, datorită fie emotivi
tății exagerate, fie evoluției os

cilante. ceea ce nu le-a permis 
să mențină desele avantaje de 
moment. Așadar. Andras Fejer 
— S. Berner (Suedia) 1—3 (—15. 
14, —19, —17), Vasile Florea —
A. Stipancici (Iugoslavia) 1—1 
«2, —19, —19, —14). Simion Crl- 
șan — D. Karlovici (Iugoslavia) 
1—1 (14, —15, —15, —19). Eugen 
Florescu — B. Pa viei (Iugosla
via) 1—3 (—16, —17, 6. —15).
Doar Călin Toma > reușit să 
treacă In turul secund, depășln- 
du-1 cu 3—1 (—21. 14, 17. 14) pe 
I. Frank (Iugoslavia), dar n-a 
rezistat în fața nigerianului T. 
Bankole, marea revelație a com
petiției, oedind cu 1—3 (—13, 
—19, 15. —12).

In întrecerea feminină, cu <3 
de jucătoare pe tabloul de con
curs, fetele noastre au avut • 
primă rundă fără greșeală: Oti- 
Ua Bădescu — Marika Grklnlei 
(Iugoslavia) 3—9 (10. 16. ÎS). So
dica Urbanovid — Antonina Ma-

Azi și miine, In sala Floreasca

UN ATRACTIV PROGRAM BASCHETBALISTIC
Astăzi și miine in sala Flo

reasca din Capitală va avea 
Ioc o dublă partidă intematio- 
nalâ de baschet între campioa
na țării noastre. Steaua și 
Legii Varșovia. Meciul de azi 
este programat de la ora 1T. 
iar cel de miine de la ora ÎL 
în echipa pregătită de Mihai 
Nedef și Mircea Cimpeann vor 
juca, printre alții Castel Cer-

nat Florian Ermuraehc. Ra
mau Opsitaru. Fetre Brănistea- 
nu, Virgil Cipusaa. Anton Ne- 
lolițchi.

Miine. la aceeași sală, de la 
ora 8. vor avea loc meciuri in 
cadrul «Cupei Informația Beca- 
resUelui". la care oarticibă ae- 
ieetiocate ale liceelor din 
București.

yer (Austria) 3—1 (—15, 11. 15,
17). Kings Lohr — Alessandra 
Busnardo (Italia) 3—9 (19, 19,
20). Maria Alboiu — Erszebet Pa
latin us (Iugoslavia) 3—1 (19. —17, 
19. 7). In turul al doilea Olilia 
Bădescu a pierdut cu 9—3 (—17, 
—lă, —12) la Ildlko Boivary 
(Ungaria). Rădica Urbanovid la 
Gordaaa Percucin (Iugoslavia), 
tot eu 9-3 (—18, —13. —18) iar 
Klnga Lohr la Branka Batinlci 
(Iugoslavia), cu 1—3 (—1*. 15,
—19. —23). Maria Alboiu a în
vins cu 3—9 (20, 15. 2) pe Joy 
Grundy (Anglia) șt va Intllnl pe 
campioana europeană Valentina 
Popova,

ALTE REZULTATE, masculin: 
Sale (Nigeria) — Pren (Anglia) 
3—L Persson (Suedia) — Cal 
Zhenhua (R.P. Chineză) 3—11. 
Solopov (URSS) — Gergely (Un
garia) 3—1, Bar.kcăe — Akesson 
(Suedia) 3—1. Appelgren (Sue
dia) — Sale 3—1; feminin: 
Grundy — Steieva (Bulgaria) 
3—4. Popova (URSS) — Cergot 
(Italia) 3—9. Swensson (Suedia) 
— Zabarlan (URSS) 3—1.

In proba pe echipe, in Anale 
sa vor tntilnl la masculin 2.P. 
Chineză cu Suedia, iar la femi
nin R.P. Chineză eu R.P.D. Co
reeană

Ia semifinale, echipa masculi
nă a R.P. Chineze a Învins pe 
cea a Iugoslaviei cu 3—6. iar 
Suedia pe U.R.S.S. tot cu 5—6. 
ta competiția feminină. R. P. 
miners — U R.S.S. 3—1 șl 
R.P.D. Coreeană — Iugoslavia 
3—1.

Emanuel FÂNTANEANU

Cea de a 26-a ediție a Olim
piadei de șah. care va avea 
loc 1* Salonic, intre 18 noiem
brie si 5 decembrie, se anun
ță Ca o foarte mare competi
ție. Vorbește despre aceasta 
Interesul cu care sînt așteptate 
primele confruntări si. mal 
aleg, faptul că s-a Înregistrat 
un record de participare : 
1.400 de șahiști din 99 de țări, 
de pe toate continentele.

Incerdnd o evaluare a șan
selor In disputa pentru cunu
na de lauri, ee apreciază că 
echipa Uniunii Sovietice, deși 
lipsită de aportul Iul Karpov 
si al iui Kasparov, angajați in 
lupta pentru titlul suprem in
dividual. este principală favo
rită In Întrecerea celor 99 de 
echipe masculine, in care doar 
reprezentativa Ungariei contea
ză printre favorite. De notat 
că din cele 25 de ediții ale 
Olimpiadei de sah. de pini 
acum, tocătorii sovietici au cîș- 
tlgat K. în competiția femi
nină (53 de echipe participan
te) șansele echipei Uniunii 
Sovietice tint si mai mari, •- 
csasta fiind considerată ca fa
vorită certă, mal cu seamă că 
din cele 10 ediții consumate 
pini in prezent (Olimpiada fe
minină de sah a Început in 
1957) 8 au revenit formației
sovietice.

Echipele masculine sînt alcă
tuite din cite patru șahiști, 
iar cele feminine din cite trei 
jucătoare. Arbitrul principal al 
Olimpiadei va fi Bojidar Ka- 
zici (Iugoslavia).

Selecționatele României, care 
au sosit ieri la Salonic, au tn 
componentă pe Florin Gheor
ghiu. Mihai Șubă. Mihai Ghin
dă, Valentin Stoica. Theodor 
Ghlțescu. Dan Bărbulescu — la 
masculin și pe Margareta Mu
reșul. Elisabeta Polihroniade- 
Rusu, Dana Nuțu. Gabriel* 
Olărașu — la feminin.

KARPOV - KASPAROV 
DIN NOU REMIZĂ!
în meciul pentru titlul mon

dial de șah. dintre Anatoli 
Karpov si Garri Kasparov, 
partida a 24-a desfășurată Ieri, 
la Moscova, s-a încheiat remi
ză. după 17 mutări (la propu
nerea lui Kasparov, care a to
cat cu piesele albe). Scorul sa 
menține 4—8 în favoarea lui 
Karpov. Cea de a 25-a partidă 
a fost programată pentru luni.

11 ÎNIÎL^IRI ISHRWIIOSUE DE HASDBAL
iL'rtwt die cao D

Subliniind încă • dată făptui 
că Șleau*, campioana vără. are 
cea mal dificilă misiune, dubla 
manșă cu campioana Uniuni: So-
rtetice.

Uagariei. tară aflată pe local II 
la uiumul campionat mondial. 
Chimism! pe reprezentanta Iugo- 
sterieă. campioană olimpică M 
Los Angers. iar Bolmeaiiul Bra
șov o echipă din R.D. Germană.

Minsk. puțind fi 
oridnd EaaM a 
competiției conti
nentale. dorim — de 
fapt — să arătăm 
că In cele două 
grele meciuri Va
sile Stingă $1 eo- 
echi perii săi vor 
tnabuh si se mobi
lizeze la maximum, 
să dea întreaga 
măsură a înaltei lor 
valori. Departe de 
a fi ușor rnestm 
iul II.C. Minaur cu 
I.T. BeMngor de
vine $1 mai dm 
prin neșansa sorți
lor de a programa 
turul pe teren pro
priu. Se st- e că Hei- 
suxgor este una din
tre repreaen’-ameJe 
de frunte ale hand
balului danez. o e- 
ehipă de mare an-

• SOFIA, 16 (Agerpre*). în 
vederea meciului cu Franța, de 
ia Paris, din ziua de îl noiem
brie, cointtod pentru preliminari
ile campionatului mondial. Fede
rația de fotbal din Bulgaria a se
lecționat următorul k>t de ju
cători: Mihailov, Vulov — por
tari; Nîkolov, Petrov, Markov, 
Gubeev, Dimitrov, Arabov. Bort
sov — fun da $1; Zdravkov, Sira- 
kav, Gospodinov. Sadukov, Spa- 
»ov, Ian rev. Tanev, Mladenov. 
Goeev, Kkrenov fl VeBcikov — 
mijlo-cksi sl atacantL

£ n itatnrii turneului final
al cam pic natului mondial de fot
bal din Mexic apreciat! ci la 
cele S3 de meciuri ale ediției din 
IMS a „Cupei Mondiale- vor »- 

peste 1 mH ioane de specta
tori Pentru a se realiza o ase- 
fneoea afluenți de public. este 
necesar! o medie de 38 de 
spectatori la fiecare partidă.
• Autoritățile italiene au de- 

eia ca. tocepind din acest an. în 
timpul meciurilor de fotbal din

cadrul primei divizii, deasupra 
atadioaneQor să patruleze elicop
tere ale poliției, ta scopul de a 
descuraja actele de violență din 
tribune, al căror număr a cres
cut îngrijorător in ultimii ani. 
De asemenea, din elicoptere se 
va urmări apariția incidentelor, 
se vor Identifica spectatorii care 
le declanșează, alcâtulndu-se file 
despre cei care, in mod repetat, 
se dedau ia acte de huliganism, 
pentru a fi luate măsuri Împo
triva lor.
• în turneul de juniori de la

Monaco: Franța — Spania 1—•
(t—0), R-F. Germania — Italia 
1—• Q—0).
• înaintașul central Fernando 

More na (33 ani), de la Pena rol 
din Montevideo, fotbalistul Uru
guayan cei mal eficace, șd-a a- 
nunțat retragerea din activitatea 
com petition ală. în urmă cu un 
an. m cadrul unui joc cu echi
pa Venezuelei, Morena a suferit 
o gravă fractură la un picior, 
de pe urma căreia nu fl-a mai

revenit insă decît partial.
• Terenul lui Boca Juniors 

fiind suspendat de Federația ar- 
gentiniană, partida dintre Boca 
șl Argentines Juniors s-a desfă
șurat pe un teren neutru. Ar
gentines a jucat foarte bine sl 
șl-a surclasat partenera, cu S—1. 
în trenul care i-a readus la Bue
nos Aires, suporterii celor două 
formații s-au luat la bătaie, de
vas t în d vagoanele. S-au semnar- 
lat numeroase cazuri de răniri 
grave, care au impus spitaliza
rea victimelor. Poliția a operat 
peste 30 de arestări ! Sport ? 
Nicidecum...

Alte rezultate: Ferrocarriî O- 
este — River Plate 1—1, Estu- 
diantes de la Plata — Velez Sa ra
fiei d 2—0. San Lorenzo — Tem- 
pertey 1—0. Independlente — 
Atlanta 1—0. Clasamentul : 1. Ar
gentines Juniors 42 p (30 j), 2. 
Ferrocarril 41 d (30 1). 3. Estu- 
diantes de la Plata 41 D (31 j>» 
..IS. Boca Juniors 22 p (29 j), 
îl. Rosario Central 19 p (30 i)»

Carnet extern----------

it

dummca
Ora IC : România tineret — 

nereț - Ungaria tineret (■):
(Ț>: orc

Verificarea eșaloanelor «viito
rului II șl m- este, fără discu
ție. de Importanță deosebită. Vor 
fl testata In meciuri cu parteneri 
«le oe>rtă valoare jucători șl ju
cătoare care nu peste multă vre
me vor Intra ia discuția selecțlo-

narilor echipelor reprezentative 
part;Sparte la campionatele mon
diale si la Olimpiadă. De modul 
cum vor răspunde ei la aceste 
examene depinde ta mare mă
sură șansa de a Intra Intre ..tri
colori*.

Dubla Intllnire de Juniori România - R. 0. Germană 
UH PRIM TEST AL UMERILOR NOȘTRI POPICARI

Tinerii popicari români, care 
vor începe în curînd pregătirile 
pentru Campionatele mondiale 
de juniori din primăvara anului 
viitor, vor participa azi si mii
ne la un prim best, dubla parti
dă internațională amicală cu 
puternicele selecționate de ju
niori ale RD. Germane. Din cele

două reprezentative românești 
fac parte, printre alții. Elena An
ton. Ibolya Mathe. Elena Luca. 
Rodica Boltașiu. respectiv Ma
riana Andrei, Costică Frigea si 
Marcel Sinculici. Partidele vor 
avea loc la Cîmpina De arena 
de la Casa Științei sl tehnicii 
pentru tineret.

iMI DAI UN AUTOBUZ...
Un oH dub. „Sobrodinio*, din orașul Brasilia, Io 
scoc pur și simplu ia kdtațin, gîndind câ valoarea 
mi sportiv esbe vartobiM ta funcție de cererea pie
țe, pe Arrubr^a Da Sdva. Fotbalistul in cauză a avut 
insâ nome, demnitatea ea de om fiind salvată în 

Intaruvnfri oryonalor Judiciare, care au anulat 
licitația din considerente morale-. Dar nu toți au 
noroc...

keorHatnc ..p ețe4 sportivilor- se reflectă larg in 
pmsa ocddentolâ. nevoita sâ-fi creeze rubrici spe
cie krtitulote s mple „F^oța-. Ultima a ♦«’
octon*brie a cuprins fi «tirotii de toamna ai fotbal.f- 
tflor hoHwU. Ma< tcurt dac* cel din wS. Ce am 
pută» dti la titluriI. rubricii „Merccto* : „Clubul RȚ 
nnțrHer fka scoc ia licitație portarul și ii va vinde 
(n e. - frr.^b. I) celui mal darnic" sau ,.Napoli, me- 
na ta nehtooraa arai Uber*. H țmtaBe acum pe 
Comit ta timp ce iperd ea echipa Campobaue rf-și 
ritart pretam», («a prațuf) referitoare la Progna 
etc. ete.

tnmreee bugetara, reiotaota prta traazactii, licitații 
>1 chiar troc, krteneee oara definesc condiția (fn)uma- 
no a sport-wiui profevorutt.

Aurelian BREBEANU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Pe pista 

de ta Castritat (Franța), ta prt- 
mete testări ta vederea noului 
sezon, cel mai bun timp l-a ob
ținut Michele Alboretto, pe o 
mașină ..Ferrari”, fiind urmat la 
o sutime de secundă de tmeri- 
camd Eddie Cheever pe ..Alta 
Romeo".

BASCHET • Aflată în turneu 
ta S.U selecționata Iugosla
viei a susținut la Bloomington 
on med cu reprezentativa sta
tului Indiana, care a învins cu 
M-H.

TEXis • Rezultate din ,,opti
mile” de finală ale turneului de 
Ia Anvers: NystrOm — Higueras
6— 1, 6—2. R. Krishnan — Noah
7— < 6— 1 fi (surpriză) Gene Ma-

Yachtmanii englezi John 
Regeway șl Andrew Breetts 
au stabilit, cu vasul .English 
Rose 1“ un nou record mon
dial al unei călătorii tn jurul 
lumii efectuînd parcursul în 
194 zile, cu 91 de zile mai pu
țin decît olandezul Van Der 
Leugh. precedentul record
man.

ADDIS ABEBA (Agerpres). 
Atletul etiopian Bikilele De- 
bele, un reputat specialist al 
alergătorGcr de fond, a fost 
desemnat cel mal bun spor
tiv M Afrteti. tn 1M4. ta ur
ma unul sondaj efectuat de 
Asociația ziarist tier sportivi 
din Africa.

yer — Mats Wilander 6—4. •—2
VOLD • Competiția Interna

țională masculină ..Cupa Japo
niei” s-a încheiat la Hiroshima cu 
victoria reprezentativei U.R.S.S.. 
care a totalizat în clasamentul 
final 14 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au situat S.U.A. 13 
puncte. Japonia, Coreea de Sud. 
Polonia — cîte 11 puncte. R.P. 
Chineză — 9 puncte Bulgaria — 
8 puncte șl Mexic — 7 puncte. 
Rezultate înregistrate în ultima 
zl: U.R.S.S. — Japonia 15—6. 15—8 
15—5; S.U.A. — Mexic 15—7. 15-4. 
15—10; Coreea de Sud — Bulga
ria 20—18. 15—8 15—9; Polonia
— R P. Chineză 11—15. 15—8 15— 
8, 15—11.

ÎNCEPE SEZONUL 
COMPETIȚIILOR DE BOB

MCNCHEN, 16 (Agerpres). 
Noul sezon oficial de bob va 
debuta săptămîna viitoare o da
tă cu desfășurarea primului 
concurs contînd pentru „Cupa 
Mondială**, la Winterberg (R.F. 
Germania).

în cadrul reuniunii Federației 
internaționale de bob-sanie s-a 
stabilit ca în ediția din acest 
an a „Cupei Mondiale" să fie 
acordate trei trofee : pentru 
primul echipaj clasat in probe
le de dublu, cîștigătorilor com
petiției în Întrecerile de bob-4, 
precum și pentru cei mai bun 
pilot La concursuri pot parti
cipa cîte două echipaje dintr-o 
țară, Învingătorul primind 20 
puncte, al doilea clasat — 19 
puncte, ultimul loc punctat 
fiind 20. Pentru clasamentul 
„Cupei Mondiale" contează cele 
mai bune trei rezultate înre
gistrate intr-un sezon.
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