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„Ceea ce am realizat pinâ acum ne dă tăria 
și increderea să afirmăm că nu există nici o greutate 
pe care să n-o putem invinge, că ceea ce ne am propus 
vom infăptui neabătut, că vom sui cu hotărire cele 
mai grele și mai inalte piscuri — piscurile luminoase 
ale comunismului !"

NICOLAE CEAUȘESCU

CONGRESUL PARTIDULUI, I
AL NOSTRU, AL TUTUROR I

SPORTIVII NOȘTRI DEDICA I
I

HARALAMBIE ALEXA
președintele

Consiliului Naționai 
pentru Educație Fizică 

șl Sport

Comunist

Intr-o atmosferă 
de înălțător entu
ziasm patriotic, de 
puternic avînt po
litic si social-eco
nomic incep as
tăzi lucrările Con
gresului al XIII- 
lea al Partidului
Român, eveniment de excepțio
nală importantă in viața parti
dului și a tării, care va înscrie 
o nouă pagină de aur în istoria 
devenirii noastre pe drumul lu
minos al socialismului și comu
nismului. Interesul deosebit cu 
care a fost așteptat, remarcabi
lele realizări în muncă ce i-au 
fost dedicate din toată inima. Ia 
orașe eâ și la sate, explică lim
pede că marele Forum al comu
niștilor este în fapt al întregu
lui popor si atestă încă o dată 
legătura organică trainică, din
tre națiunea noastră si gloriosul 
său partid conducător. încrede
rea deplină cu care privesc spre 
Congresul al XIII-lea toți cetă
țenii patriei — indiferent de na
ționalitate — hotărîrea lor a- 
firmată încă de pe acum de a 
da viată Istoricelor documente 
ce vor fi adoptate îsi au sor
gintea în convingerea profundă, 
verificată de-a lungul anilor că 
între vorbele si fantele partidu
lui există o deplină concordantă, 
că toate hotăririle partidului au 
trainică temelie în spiritul lor 
realist, în caracterul lor strict 
științific, fiind străbătute, toate, 
ca de un fir roșu, de marea dra
goste si grijă pentru înflorirea 
neîncetată a patriei noastre li
bere și suverane de slujirea cu 
credință a intereselor noporuîui. 
în impetuoasa sa înaintare pe 
noi culmi de progres si civili
zație.

Este limpede că întreaga 
noastră activitate politică econo
mică și socială a cunoscut rit
muri înalte de dezvoltare, un pu

ternic dinamism însuflețitor. im-

presionantele 
pliniri pe 
cantitativ fiind în
soțite de eviden
te și 
toare 
calitative, atit 
producția materia

la viața oamenilor, 
atit în politica internă a parti
dului și statului, cit și in cea 
externă. Toate acestea caracteri
zează pregnant ultimii aproape 
20 de ani, de ia Congresul al 
IX-Iea al Partidului Comunist 
Român, de cind în fruntea parti
dului și statului a fost ales, prin 
vrerea unanimă a comuniștilor, 
a întregului popor, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Cel mai 
iubit fiu al poporului, revoluțio
nar și patriot înflăcărat strălu
cii conducător de partid si de 
stat, cu o gîndire creatoare, cu
tezanță. clarvăzătoare. întruchi
parea nobilelor trăsături și vir
tuți ale poporului nostru inima 
și conștiința noastră, eminentă 
personalitate a lumii contempo
rane. stimat și admirat pe toate 
meridianele lumii pentru neobo
sitele sale eforturi în slujba păcii 
și progresului, a 
vieții pe pămînt 
Nicolae Ceaușescu a conferit ce
lor aproape două decenii dintre 
Congresele al IX-Iea si al 
XUI-Iea ale partidului aureola 
unei epoci de înflorire fără e- 
gal în istoria 
liste în patria 
nara istorie a 
Ca tot ce am 
ani. la definirea întregii politiei 
a partidului și statului nostrn 
contribuția hofărîtoare. o știm 
prea bine, aparține iubitului si 
stimatului nostru conducător al 
cărui minunat exemplu de neo
bosită hărnicie, de cald patrio
tism si a cărui permanentă pre

lă. cit și

FORUM AL COMUNIȘTILOR
ISTRĂLUCITUL BILANȚ
IAL TITLURILOR Șl MEDALIILOR CUCERITE
IINTRE CELE DOUĂ CONGRESE

78 la Jocurile Olimpice

91 la campionatele mondiale

113 la campionatele europene

97 la Jocurile Mondiale Universitare

bineiăcă- 
schimbâri 

in

Medalii obținute

MARELU

salvgardării- 
tovarășul

construcției socia- 
noastră. în mile- 
ponorului român, 

înfăptuit în acești

(Continuare în vag. a 2-a)

Azi, 19 noiembrie 1984,

fn epoca
O Țară-a
Mai dirză
In vatra neînfrîntă și sfîntă a României

de aur poporul Tși zidește 
Biruinței, a Păcii, Omeniei 
libertatea n-a înflorit vreodată

O nouă ctitorie înnobilează virsta 
Acestor generații de comuniști Eroi
In Era luminată de muncă și idee 
Un viitor mai trainic îl înălțăm prin noi

Voință suverană de fapte și de glorii
Partidul demnității cinstind Conducătorul 

• In așezarea pîinii, heraldică lumină
Sub zarea împlinirii e astăzi Tricolorul.

Ion POPA ARGEȘANU

în jurul orei 9,00, posturile 
de radio și televiziune vor 
transmite direct, de la Sa-
la Palatului Republicii So
cialiste România, deschi-
de rea lucrărilor celui
de a! Xlil-lea Congres 
al Partidului Comunist
Român.
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semenea tuturor ce-.âțe- 
ailor patriei. tineretul 
sportiv a așteptat eu un 

deosebit interes Congresul a! 
XIII-Iea al Partidului Comu
nist Român, eveniment de c 
covârșitoare importanță in viața 
partidului și a țări- în intim- 
pinarea căruia s-a străduit să 
obțină rezultate deosebite pe 
târîmul performanței.

Crescuți și edutați de partid, 
bucurindu-se de minunate con
diții de viată și sport spor
tivii natrlei k: exprimă la al

Xin-lea Congres, ale cărui 
lucrări încep astăzi prinosul 
lor de recunoștință fierbinte 
5i nemărginită dragoste față 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, părintele și în
drumătorul lor iubit, pentru 
prețioasele indicații și orientări 
care stau la baza dezvoltării 
întregii mișcări sportive, pen
tru grija sa permanentă, pen
tru insuflețitoarele îndemnuri 
care i-au înaripat în eforturile 
lor pentru performanțe înalt», 
pentru reprezentarea demnă a
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României socialiste în marile J: 
întreceri internaționale și în- | 
deosebi la Jocurile Olimpice gi 
de vară de la Los Angeles 
care încununează dinamica 0 
fără precedent a dezvoltării 
performanței românești în cei 
aproape 20 de ani care au tre- | 
rut de la Congresul al IX-lea 
al partidului. J:

In pagina de față — gîndu- jj 
rile și sentimentele unor mari jj 
campioni ai sportului româ- sj 
nesc. |

membrilor de partid. Cu 
această fericire, cu ini
ma și conștiința, cu toa
tă ființa mea mă consi
der participant la ma
rele Forum al comuniști

lor care începe astăzi — 
cel de al XIII-Iea Con
gres al partidului nostru.

Vasile ANDREI 
campion olimpic la lupte

INUNIMĂ ȘI VIDRANU ADEZIUNE

REtlNOȘIINH flERDINIE
(ONDlfÎIORlllI ILBIT

Trăim ca iota să* 
temui ms-ehu erexi- 
men! politic âtn ririt 
comuniftiior. t tni-egu- 
lui nostru popor- Cong-e- 
sul al Xlll-lez x. Psti- 
du.'iu Ccarerirt Rr-i 
și facem, ea jn'j'zrtu 
și bucoria marilor >«■*- 
zări sie Român ei tocii- 
liste diw ttitimii ssi. 6»- 
lantul tacreielc» proprii 
din această perioadă ea 
adevărat istorici s pa
triei aoastre dstcsză 
iubitului zostrw pârixle 
și eonducitcr. tooarâțmi 
NICOLAE CEAUSESCU

Asemenea «rsltor rpc-- 
tici români :n o-bcnvt 
in ultimul decexia rezul
tate presiiciocsc pesc-s 
mișcarea noastră rpo-t-- 
vă Si am fost deosebit 
de mtadră că victoriile 
mele au arat ecou ta- 
ternalional n n fă
cut si creased prestigiul 
sportiv a! patriei aoej- 
tre scumpe. Ziua ta 
care toca-ârul Nicolae 
Ceausescu mi-a ia mixai 
înaltul titlu de -Erpa <1 
Muncii Socialiste* si Me
dalia de ear ^Sece-a s> 
Ciocanul* a rimes t«:i-

pdriti pexira toată r«Je 
ia tasu mea ca o dală 
memorabili, de referați 
peacra destinul meu

Tocurițul Nicolae
Ceaușesru. terereja
ELecu Ceausescu, sdevi- 
roți pirali și tndruaci- 
tori ui sporurilor. te 
prexapt tu perauxeaU 
de desuxeie mzsedmi 
noastre sporuce. asigu- 
rfada-i cadrul o-pexeza- 
toric si mi;looceie nece
sare pecera ea aceasta sâ 
ctbi o eoxîributie mereu 
sportzâ j fo^u-ee si 
educare» zxx peaerata 
sâuâzoese. beze g-epAzte 
petru mei Istă de ce. 
ia eoaaeas ca salate 
ornai e taxarpr eo- 
mamișt-.lor români. a is- 
t-efa.’ii popor, tai ex
prim din sfixcal cztaă 
mete derate eu la eel 
de al XIII-Iea Coug-et 
toc*rds*i Xicoixe
Cesssetea si fie reales 
ia funcția supremi de 
secretar general el Parti
dului Comntst Ror.lt

Noco CCMANEC 
muftip'ă ca—o-cc'ă 

olr-ptcc și mc'd-c’u

iz funcfla supremă de 
secretar general al par
tidului este garanția 
sigură a noilor înfăptuiri, 
a realizării telurilor lu
minoase cuprinse in mă
rețul Program al parti- 
dz.'ai de făurire a so
cietății sccicliste multi
lateral dezvoltate ti ina- 
izicre s României spre 
comunism.

In aceste zile, ginăul 
ani poartă ca cai ia ur
mă. ie fata plecată din 
Sls’p^rta Saeerei. ecum

textilistă la U. T. Arad 
$i sportivă fruntașă in 
lotul reprezentativ de 
canotaj al tării. Datorez 
aceasta partidului, mult 
iubitului nostru condu
cător. tovarășului Nicolae 
Ceausescu, care au creat 
minunate condiții de a- 
firmare pe toate planu
rile. tineretului nostru și 
pentru care voi fi veșnic 
recunoscătoare

Valerio RACILĂ 
campioană olimpxă 

de conctaj

PRIll'1 tl INEREDERE VIITORII
Md număr printre mi

lioanele de tineri din Ro
mânia socialistă cere ea 
etnii fericirea si trăias
că. să-ți împlinească nă
zuințele in mii pe cere 
cu admirație si mi-.drie 
ii numim — ..Epoca 
Ceausescu”. A« fost f. 
pentru mine ani de aur. 
ca frumoase ir tinzi in

—c—. regale nuernafiosa- 
le. ia cere mi-«m re
alizat risal oricărxi spor
tiv — acela de a cuceri 
titlul olimpic.

Privim ea încredere 
ruiorzL Rezlepereo. Ic 
fzafrgl Forum el comu
niștilor români care În
cepe astăzi, a tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU

(1 TOATĂ
DE TiNĂR

Zise de astăzi este, ți 
penc-u mine, zi de mare 
sărbdiccre. O sărbătoare 
Ia core pcrticip ca cele 
m«i alese ginduri p 
senei mente de dragoste 
fi reeamsftisM. lodrrptu- 
te către pc-txd— nostrv. 
către secretarul sân ge
neral. tovarășul KieoUe 
Ceausescu, părintele ti- 
ueretuhtL al tssturor spor- 
tzcilor paZriei. Temeiul 
dragostei si profundei re- 
eunostixte il constituie 
dispui luminos al Remo
ntei die ultimete doză 
decexii. mărețele izbinzi 
socialiste si respectul 
deosebit pe care si l-« 
cistigst patria noastră in 
lume. Este, totodată, fi
resc. și temeiul implini- 
rilor personale, de mun
că. de sport, de viată

Fiu de țărani din Al- 
ber.îi lalomiței. am cs- 
aoseat si cm trăit, an de 
an. cu șmtemicâ mândrie 
patriotică. cea mai bo
gată si strălucitoare epo
că di« întreaga istorie a 
tării in care, asemenea

TIISȚA MEA
CONINIST
milioanelor de tineri, de 
oameni ai muncii, mi-am 
îndeplinit și eu cele 
mai cutezătoare ginduri. 
Am inoițat. am muncit, 
am făcut sport — in toa
te aceste domenii de ria
li avind condiții minu
nate de afirmare. Fa- 
milia mea trăiește, de a- 
seme-.ea. o victd dem
nă. luminoasă

Am avut in ultimii ani 
multe bucurii in sport, 
in familie ți viată, dar 
cele mai mori satisfacții 
le-am t-iit in acest an 
aniversar, al istoricelor 
ereni mente din viata 
poporului și partidului 
nostru. Succeselor spor
tive le-am ediugat. in 
rară, medalia tie aur cu
cerită ta Jocurile Olim
pice de la Los Angeles 
Tn această toamnă am 
devenit ți student al In
stitutului de educație fi
zică și sport. Si, moment 
unic, de fericire ți înăl
țare sufletească — cu 
puține zile in urmă am 
fost primit in rindurile

Institutul nostru. ca 
toate unitățile de învă- 
tămint de pe cuprinsut 
patriei, și-a mobilizat e- 
fcrturile, străduindu-se 
să ridice activitatea de 
pregătire la cote supe
rioare de calitate și efi
cientă. in spiritul pre
țioaselor indicații și o- 
rientări cuprinse în vi
branta cuvintare rostită 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la Marea 
Adunare populară de la 
Timișoara, cu prilejul 
deschiderii anului de in- 
vățămint

In atmosfera de inten
să efervescență politică 
pe care o trăiește întrea
ga țară, cadrele didactice 
și studenta institutului 
nostru, asemenea tuturor 
cetățenilor patriei, și-au 
exprimat unanima și în
flăcărată adeziune la 
realegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU 
in funcția supremă de 
secretar general al par

tidului, văzind in aceasta 
chezășia mersului vic
torios înainte al patriei 
pe drumul socialismului 
și comunismului.

tn conștiința națiunii 
noastre este, de aseme
nea. mereu viu rolul de 
seamă al tovarășei aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. perso
nalitate proeminentă a 
vieții noastre politice si 
sociale, om de știintă 
de renume mondial, 
care alături de cel mai 
iubit fiu al poporului, 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și-a adus și 
își aduce permanent o 
contribuție deosebită la 
dezvoltarea științei, cul
turii și învățământului, 
la marile înfăptuiri ale 
societății noastre socia
liste. la creșterea pres
tigiului României in 
lume.

Pref. E ena FIREA 
rectorul Institutului de 
Educație Fizico și Sport

SCUMPUL NOSTRU TRICOLOR
PE NOI EATAROE DE VICTORIE !

La marele Forum al 
comuniștilor. asemenea 
întregului popor, sporti
vii tării aduc prinosul 
lor de recunoștință par
tidului. secretarului său 
general, pentru minuna
tele condiții de viață, 
mancă ți afirmare, pre- 
zvntir.du-se la acest mo
ment de bilanț eu splen
dide reușite în arena 
sportului mondial, reuși
te care au contribuit la 
creșterea neîncetată a 
prestigiului sportiv al 
șwtrie: in lume. Vin si 
eu. fiu cl Deltei, cu frun
tea sus. cu mindna de 
a fi putut aduce tării 
mele o salbă de 29 de 
medalii de la cele mai 
mari competiții sporti
ve. Cn colan de medalii 
cucerite in perioada celor 
mai mărețe împliniri din 
istoria patriei noastre — 
EPOCA CSAL'ȘESCU —. 
marcată atit de puternic 
de personalitatea proe- 
m-.rentă a iubitului nos

tru conducător, pe care 
toți comuniștii, întregul 
popor, il doresc pe mai 
departe în fruntea par
tidului și a statului, in
tr-o emoționantă și pil
duitoare unanimitate. 
Vedem in realegerea to
varășului NICOLAE
CEAUSESCU in suprema 
funcție in partid garan
ția urcării României pe 
noi trepte de progres și 
civilizație, chezășia afir
mării ei neîncetate in 
viata internațională.

'Ii angajez, alături de 
ceilalți sportivi și tehni
cieni din .flotila de aur“, 
de toți reprezentanții pa
triei in marile competi
ții sportive, să muncim 
mereu mai mult și mai 
b--e pentru înălțarea 
scumpului nostru trico
lor pe noi catarge de 
victorie

Ivan PATZAiCHiN I 
rr.jlt'plu campion olimpic 

și mondial

CONGRESUL 
AL NOSTRU,
(Urmare din pag. 1)

zență in mijlocul poporului ne însufle
țește, ne dă aripi, zi de zi- Aderarea 
spontană și f erbinte. exprimată din 
adincur inimilor, a tuturor comuniști
lor, a întregii noastre națiuni Ia Hotă- 
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de către Congresul al XIII-Iea în su
prema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român grăiește de 
la sine despre marca dragoste și re
cunoștință cu care il înconjoară între
gul popor și se constituie,' in același 
timp, intr-un plenar și solemn anga
jament de a duce la îndeplinire sarci
nile cincinalului în curs și hotăririle 
ce vor fi adoptate de marele Forum 
al comuniștilor care se deschide astăzi.

Tineretul sportiv al patriei, antreno
rii și tehnicienii, toți slujitorii mișcă
rii sportii’e sînt fericiți că în bogatul 
bilanț cu care poporul se prezintă la 
cel de al XIII-Iea Congres al parti
dului se afiă și realizările de seamă 
obținute in dezvoltarea educației fizi
ce și sportului, atit în ce privește acti
vitatea de masă, cit și cea de perfor
manță. Și in acest domeniu, ca în 
toaie celelalte, este de departe evident 
progresul — cantitativ și calitativ — 
înregistrat în cei aproape 20 de ani 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului. Ridicate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la rangul de 
activități de interes național, educația

PARTIDULUI, 
AL TUTUROR

fizică și sportul s-cu bucurat de gri
ja și îndrumarea permanentă a parti
dului. personal a secretarului său ge
neral. ale cărui prețioase indicații si 
•rieslâri au revoluționat intreaga miș
care sportivă. Problemele dezvoltării 
educației fizice și sportului au fost 
prezente, in acești ani. pe agenda de 
lucru a Plenarelor C.C. a! P-C-R. a 
Comitetului Politic Executiv ai C.C. zl 
P CJR, a secretarului general al parti
dului. Rolul și locul mișcării sportive 
in societatea noastră, ea parte compo
nentă a muncii de educație comunistă 
a tineretului, a maselor de oameni ai 
muncii, importantele sale sarcini so
ciale in formarea omalni non. vrednic 
constructor al socialismului și comu
nismului. in creșterea unor generații 
viguroase, armonios dezvoltate fizic și 
psihic, in întărirea sănătății și puterii 
de muncă a populației, cadru) organi
zatoric și material au fost stabilite 
clar, pe baza orientărilor trasate de 
secretarul general al partidului, prin- 
tr-o hotărire a Plenarei C.C. al P.C.R. 
și, ca urmare, in prima „Lege a spor
tului" din țara noastră. Pentru conti
nua dezvoltare a activității de educație 
fizică și sport, împreună cu C.N.E.F.S., 
acționează cele mai importante organi
zații obștești și instituții, investite de 
partid cn atribuții și răspunderi.

Sub conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, cele 15 418 asociații 
și cele 287 cluburi sportive au ob
ținut realizări de seamă în activitatea 

de masă și de performanță. La marea 
competiție sportivă națională „Dacia- 
da~. creată din inițiativa secretarului 
general al partidului, iau parte — vara 
și iarna — milioane de tineri și oa
meni ai muncii, peste o treime din 
populația tării. La bogatul calendar al 
competițiilor de masă din cadrul ..Da- 
cîadei" se adaugă an de an alte și 
alte manifestări, rod al inițiativelor lo
cale.

O impetuoasă dezvoltare a marcat in 
ultimele două decenii. înțr-o dinamică 
fără precedent, sportul de performan
ță. însuflețiți de vibrantele îndemnuri 
cuprinse in Mesajul adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu mișcării spor
tive. de a se pregăti tot mai bine pen
tru a reprezenta cu demnitate Româ
nia in arena internațională. sportivii 
noștri an obținut remarcabile succese 
in marile competiții europene și mon
diale. ca și Ia Jocurile Olimpice. Nu
meroși sportivi români slnt campioni 
ai continentului și ai lumii, campioni 
olimpiei. Ia un număr de sporturi spo
rit față de trecut. La ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară de la Los 
Angeles, desfășurată in acest an, însu
flețiți de dorința de a cinsti cea de a 
40-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională.' antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al XIII-Iea 
al partidului, sportivii noștri au obtinut 
cel mai răsunător succes din istoria 
participării noastre Ia întrecerea spor
tivă supremă. Este rodul minunat al con
dițiilor asigurate de partid pentru afir
marea talentului și hărniciei sportivi
lor, capacității antrenorilor și celorlalți 
specialiști care ii pregătesc.

Asemenea întregului popor, cei ce 
activează in mișcarea sportivă au luai 
cunoștință și au dezbătut Proiectul de 

Directive ale Congresului, elaborat sub 
îndrumarea directă, cu contribuția 
creatoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și care prefigurează cu clar
viziune direcțiile și sarcinile dezvoltă
rii patriei noastre ip cincinalul 1988— 
1999 și orientările de perspectivă pină 
in anul 2999. Ca fiecare document im
portant de partid privind viața țării. 
Proiectul de D;-e five supus analizei 
și dezbaterii lucrărilor Congresului al 
XIII-Iea al P.C.R. cuprinde și orien
tări și sarcini in domeniul educației fi
zice și sportuldi. Profund recunoscător 
partidului, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, întrebi’.! activ al mișcării 
sportive se angajează solemn să le a- 
ducă la îndeplinire întocmai Dezvoi- 
tind substanțial aelivitalea sportivă de 
masă și de performanță, organizînd și 
mai bine marea competiție națională 
..Daciada", folosind cu mai mare efi
ciență condițiile ereale d„ partidul și 
staiu! nostru, i-it lund c-dinea și dis
ciplina Ia toate eșaloanele, vom obți
ne si in mișcarea s'ortivă o calitate 
nouă, superioară, la nivelul exigențelor 
actuale.

Exprimîndu-tie și in acest moment 
solemn dragostea nemărginită și recu
noștința fierbinte față de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, conducătorul nos
tru mult stimat și iubit, ne afirmăm, 
intr-un glas cu întregul popor, dorin
ța să fie reales in suprema funcție de 
secretar general al partidului, chezășia 
sigură a înfăptuirii eu succes a Progra
mului partidului și a hetărîrilor ce vor 
fi adoptate Ia Congresul al XIII-Iea, a 
înaintării viguroase a României pe noi 
trepte de civilizație și progres, în dru
mul ei victorios spre desăvîrșirca con
strucției socialiste, spre comunism.



Iată

către 
de viață mereu mai ridi- 
de societatea noastră so-

IN CASA NOUA I 
mai des întâlnite in limbajul cotidian, 
in cronica evenimentelor vieții noastre. 
Oamenii se mută in locuințe mai 
bune, mai confortabile și mai fru
moase, in casă nouă. Cu bucuria fi
rească pe care o generează împlini
rea aspirației lor justificate 
standardul 
cat, oferit 
cialistâ.

Cronica 
decenii ne face mărturia unei adevă
rate ofensive a construcției de „casă 
nouă", a unei impresionante iuțiri de 
ritm in acest perimetru, pentru ca mai 
mulți oameni și mai curind sâ se 
bucure de condiții superioare de lo
cuit, ca latură importantă a bunăstă
rii și civilizației. Așezările urbane s-au 
transformat din temelii, în locul zi-

cuvinte tat

edilitară a ultimelor două

In epoca marilor noastre Împliniri

dirilor roase de vreme inăițindu-se 
trainice și falnice imobile, alături de 
așezăminte social-culturale demne de 
epoca pe care o trăim ; cartiere noi 
întregesc orașe in permanentă prefa
cere, căpătînd dimensiuni impresio
nante ; satele iși schimbă și ele de la 
o zi la alta infățișarea. Iar oamenii 
se mută mereu in CASĂ NOUA, la 
mai bine. Iar cei ce au trăit această 
bucurie in ultimii 20 de ani se nu
mără cu milioanele...

Cronica sportivă consemnează la 
rindu-i mutații fără precedent în pa
trimoniul acestui domeniu, care este 
și el semn al nivelului de 
tate și civilizație. Partidul 
nostru - acordind activității de edu
cație fizică și sport un rol 
însemnătate in viața socială, în creș
terea gradului de sănătate publică și

moderni- 
și statul

de mare

în memorie emoționante- 
tră'te in acești ani 

unor splendide 
in multe orașe

de vitalitate a națiunii, in dezvoltarea 
armonioasă și în educarea tineretu
lui, in asigurarea unor condiții de re
creare optime pentru toți oamenii 
muncii - au oferit un permanent și 
generos sprijin mișcării sportive, în 
vederea întăririi bazei sale materiale.

Sportul s-a mutat și el mereu in 
casă modernizată, în casă nouă, in 
condiții tot mai bune care i-au înles
nit, dealtfel, in ultimele două decenii, 
frumoasele succese in rindul maselor, 
strălucitele performanțe internaționale.

Refâsînd î~--------- ------------ ------ '*
Ie momente 
la inaugurarea 
edificii sportive, 
ale țării, nu putem să nu reținem mai 
întîi bucuria cu adevărat obștească a 
celor care intrau in casa nouă a 
sportului, dar mai ales mindria în
cercată de cei care, cu dragoste și 
entuziasm, puseseră umărul la înăl
țarea unor asemenea locașuri de 
largă utilitate sociala.

Astăzi, peisajul orașelor și satelor 
noastre este înfrumusețat de prezen
ța a aproape 15 000 de baze sportive 
pe care oameni de toate virstele se 
recrează, iși fortifică permanent trupul, 
iși înnobilează spiritul ; sau pe care 
se zămislesc marile performanțe. Dar

tot ce este mai frumos, mai grandios, 
mai modern în acest amplu patrimo
niu sportiv cu care astazi ne mîn- 
drim — și în care figurează baze rea
lizate în premieră - este opera ulti
milor ani. Palate ale sportului, multi
funcționale și dotate cu cele necesare, 
noi stadioane, piste de atletism mo
derne, patinoare artificiale, bazine de 
înot, popicarii, complexe de terenuri 
în aer liber se încadrează armonios 
in acțiunea de perpetuă innoire, pe 
toate planurile, a țării. Lor li se a- 
daugă mii de baze simple, amenajate 
în vecinătatea unităților economice, 
in școli, în locuri de agrement sau 
in noile cartiere, Ia indemina tuturor 
amatorilor de mișcare, de practicare 
a exercițiului fizic și sportului. Cele 
mai multe dintre ele sînt realizate cu 
contribuția tineretului și colectivelor 
de oameni ai muncii care au răspuns 
cu entuziasm - în mii și mii de ac
țiuni de muncă patriotică — valoroa
selor indicații date, in acest sens, de 
tovarășul NlCOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, indi
cații care, transpuse in fapt, au dus 
la o spectaculoasă creștere a patri
moniului mișcării sportive românești.

Aurelian BREBEANU

Sala sporturilor din Reșița

Bazinul de înot de la Complexul sportiv „23 August" din Capitală

Sala sporturilor din Tirgoviște Popicăria de la Clubul sportiv muncitoresc ^lectromureș"

de la Congresul 
au fost date in 

cîteva mari baze

Numai 
al Xll-lea 
folosință 
moderne care constituie un 
puternic suport în dezvolta
rea activității de performan
ță : sălile polivalente din 
Oradea, Tirgoviște, Alexan
dria, 
cea,
bazinele 
perite din Brașov.

Arad, patinoarele 
din Tg. Mureș, 

Brăila, stadioanele 
lulia și Petroșani, 

atletism din lași și

Bistrița,
Reșița 

de

Rm.
Și 
înot

Vii- 
Buzău, 

aco- 
Pitesti,

Reșița și 
artificiale 
Reșița și 
din Alba 
sălile de
Bacău. Acestora li s-au a- 
dăugat sute de complexe 
sportive în aer liber, mii de 
baze simple spre folosul tu
turor iubitorilor mișcării, e- 
xercițiului fizic, sportului.



SUB CONDUCEREA ÎNȚELEAPTĂ 
LA COTE TOT MAI ÎNALTE DE

Din gândirea

a secretarului g

MESAJUL TOVARĂȘUtl

„DACIADA" - ADEVĂRAT COROLAR 
AL MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE VALOARE PENTRU REAIIZ

Rod al gîndirii nova
toare a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii, marea competiție na
țională „Daciada", ........
grandioasă întrecere, 
mare din întreaga

. sportului românesc, 
astăzi milioane de oameni, 
neri și vîrstnici, în practicarea 
exercițiilor fizice, sportului Și 
turismului.

Ca toate măsurile de majoră 
Importanță concepute genial, în 
cele mai diverse domenii ale 
vieții politice, economice și so
ciale, de către iubitul nostru 
Conducător, ctitor de țară nouă. 
„Daciada" s-a bucurat, de la 
prima ei ediție, de o largă și 
entuziastă audiență. De la cei 
mai mici cetățeni ai țării, șoi
mii patriei, și pînă la oamenii 
cu tîmplele ninse, fiecare a gă
sit între modalitățile de mani
festare a activităților sportive 
cuprinse in „Daciada" una, 
cea mai potrivită preferințelor 
ți posibilităților sale, ca și a tim
pului liber de care dispune. 
Entuziasmul care însoțește fie
care întrecere a reprezentat o 
propagandă fertilă pentru 
sport, foarte mulți dintre cei 
peste 8 milioane de partici
pant! devenind adepți stator
nici ai exercițiului fizic, ai 
sportului, fapt care reprezintă 
una din realitățile semnificati
ve ale impetuosului avînt în
registrat, în ultima vreme, In 
dezvoltarea continuă a sportu
lui de masă din țara noastră.

această 
cea mai 

istorie a 
reunește 

ti-

mii de tineri din așezările a- 
cestui județ, din Frăsinet și 
Crîngu, din Virtoapele si Plos
ca, din Smîrdioasa și Buzescu, 
din Izvoarele și Conțești, din 
Storobăneasa și Salcia. „Dacia
da" a reactualizat prin festi
valurile sportive sătești o for
mă de manifestare a înfrățirii 
între sport și cultură, i-a asi-

lui fizic a elementului femi
nin, prin festivaluri a câror 
arie sporește continuu. Un cla
sament al acelor acțiuni care 
au dovedit o maximă eficien
ță, pe planul popularizării și 
participării, este greu de în
tocmit. Dar, în calitate de mar
tori ai unor asemenea acțiuni, 
vom evidenția felul cum au

de care sîr.t capabili, au de
monstrat o înaltă conștiință și 
un profund atașament față de 
culorile scumpe ale patriei. Ei 
au răspuns astfel prin fapte, la 
Mesajul de felicitare pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a adresat participanților, în
că la prima ediție a „Dacia- 
dei": „...Fie ca -Daciada» să

socialistă

0 cipcrlcnfa originala,
cu un larg ecou

Păstrător al celor mai au
tentice tradiții ale poporului 
român, cărora le Imprimă înal
tele valențe ale personalității 
Sale, la cota realității prezen
tului nostru socialist, secreta
rul general al partidului a re
comandat ca „Daciada" să va
lorifice tot ce au mal prețios 
tradițiile sportului la soi, crea
ția și experiența maselor. Iată 
de ce Întrecerile de oină, cele 
de trintă voinicească, serbările 

duminicile culțursl- 
ete. șl-au găsit un

spațiu de manifestare, ra
de alte forme și mijloa- 

a exercițiilor 
sportului, cum ar fi 

la locul de muncă, 
de înviorare în că-

șî in școli, Complexul 
șl sănătate", toate tra

in paleta bogată de 
de petrecere a Hm- 

Uber, cât mai plăcut șl
util, cu efecte directe in 

multilaterală a ge- 
în formare, în men- 

ri întărirea sănătății șl 
de muncă, în recrearea 

psihică după orele de 
de laborator sau de

tsl sportiv sătesc te- 
spre exemplu, ă 

lntr-o bună măsură, o 
similară a oamenilor 

de pe ogoarele argeșe- 
intnd cîntecul șl jocul 
cu întrecerea sportivă 

trezind interesul a mii și

„Ampla operă de construcție 
care este angajată România reclamă impl 
rios ca cetățenii patriei noastre, oamerl 
muncii - care constituie, de fapt, principa 
forța de producție a societății - să aibă d 
nivel ridicat de pregătire profesională 
politică, o înaltă conștiință revoluționar 
calități morale superioare și, totodată, 
bună dezvoltare și pregătire fizică, ca 
condiție esențială a împlinirii multilaterale 
personalității și bunei integrări in viața s 
cială".

„Putem spune, deci, că cerințele dezvd 
tării actuale și de perspectivă a societal 
noastre socialiste fac în mod obiectiv nec 
sară creșterea rolului culturii fizice și spq 
tului in procesul educației socialiste și fq 
mării omului nou, in întărirea sănătății 
vitalității națiunii noastre, in asigurară 
condițiilor ca poporul român, tineretul pj 
triei, să crească viguros și sănătos".

acestea, pârtii 
sale generale, 

fizice

„Pornind de la toate 
nostru, în cadrul politicii 
cordă o mare atenție educației 
sportului, asigură condiții ca acestea sâ ci 
pete o tot mai mare dezvoltare, să cupri 
dă, practic, întregul popor".

gurat noi valențe, cu multiple 
efecte pe planul sănătății ma
selor dar șl al educației și cul
turalizării tinerilor din mediul 
rural. Deosebit de îndrăgite, 
festivalurile sportive sătești 
s-au bucurat, an de an, sub 
egida „Daciadei", de condiții 
materiale tot mai bune. Orga
nizarea lor a prilejuit o largă 
Întrecere între sate și comune 
pentru amenajarea unor spa
ții de practicare a exercițiilor 
fizice, sporind astfel zestrea 
bazei materiale a sportului să
tesc.

Du timp mereu desefris
InlțlatlTdor xaloroasc
Interesul uriaș creat de „Da- 

riadă", o dată cu lansarea ei, 
s-a concretizat și intr-o diver
sitate de inițiative care i-au 
asigurat un binemeritat succes. 
Avem in vedere 6uita de ac
țiuni destinate să atragă în 
practicarea exercițiului fizic 
organizat, copiii și școlarii (prin 
concursuri și competiții orga
nizate in unitățile de învăță
mânt, Casele pionierilor șl șoi
milor patriei, îndeosebi la atle
tism, gimnastică, inot, judo, 
patinaj, schi, săniuțe, în spor
turile tehnico-aplicative), ele
vii („Crosul tineretului", „Cu
pa U.T.C." la "baschet, handbal, 
schi, badminton ș.a.), oamenii 
Siuncii din întreprinderi și in
stituții (sub forma „Festivalu
rilor sportive muncitorești", cu 
reușite mai ales în județele 
Neamț, Hunedoara, Galați, Dolj, 
Vaslui). O largă inițiativă s-a 
materializat în direcția cuprin
derii în practicarea exercițiu-

fost pregătite și desfășurate 
festivalurile sportive feminine 
din Harghita (ia toate catego
riile de profesii), Prahova 
(ponderea avînd-o sporturile 
specifice), Suceava (cu accent 
pe sporturile de iarnă), Voin- 
țiada fetelor la atletism, Fes
tivalul fetelor vrîncene, al fe
telor de pe T.rnave (pentru 
cele din județul Alba) etc. 
Chiar și In sporturi mai băr
bătești, cum este automobilis
mul, elementul feminin sem
nează o prezență activă, dova
dă reușita „Raliului Femeii", o 
Inițiativă dintre cele mai re
cente. De vreme ce femeile Ișl 
dovedesc reale calități în spor
turi care implică o mare cute
zanță — aviația, parașutismul, 
tirul — nu mai 
prindă minuirea 
unui autoturism

devină tot mai mult cadrul de 
manifestare a energiei, elanu
lui și optimismului revoluțio
nar al tineretului patriei, al 
cetățenilor țării, ca ea să con
tribuie tot mai mult la afir
marea capacității creatoare a 
poporului, la educarea conști
inței socialiste a maselor, la 
plămădirea omului nou, holă- 
rit să se consacre în Întregi
me nobilei cauze a socialismu
lui și comunismului, prosperi
tății și fericirii națiunii 
tre socialiste". *

Se poate afirma cu 
convingerea că „Daciada"
un adevărat corolar al mișcării 
noastre sportive, ale cărei di
mensiuni și virtuți educative îi 
conferă caracterul de adevăra
tă olimpiadă românească !

Tiberiu STAMA

„Așa cum ne-am propus in toate celela! 
domenii 
ciale - 
și sport 
cinai, o 
punctele

ale vieții noastre economice și s 
și in activitatea de educație fizic 
trebuie sâ realizăm, in acest cii 
calitate nouă, superioară, din tool 
de vedere".

noas-

toată 
este

In toate

trebuie să sur-
aimpecabilă 

in concurs.

cazurile.
In prim-plan, calitatea I

„Daciada" a reușit, ediție cu 
ediție, să Îngemăneze toi mai 
convingător exercițiile fizice și 
sportul de masă cu activitatea 
de modelare a unor valori de 
excepție pentru mișcarea spor
tivă românească, titulari ai lo
turilor naționale și olimpice. 
Chintesența acestei îngemănări 
o constituie Însuși bilanțul 
sportivilor noștri la ediția 1984 
a J.O. de la Los Angeles, cea 
mai reprezentativă participare 
a României la această mare 
competiție: 53 de medalii (20 
numai de aur !) și locul 2 pe 
națiuni ! Sportivii noștri au 
făcut din plin dovada talen
tului și spiritului de angajare

„Pe primul plan trebuie pusă desfășurare 
unei puternice mișcări de masă pentru ai 
trenarea întregului tineret - incepind i 
copiii, cu pionierii și elevii, cu studenții, < 
tineretul din întreprinderi și instituții, de 
orașe și sate — la practicarea exercițiil 
fizice, a sportului și turismului".

„Să facem, deci, în așa fel incit mare 
competiție sportivă națională „Daciada* 
cuprindă, practic, în codrul ei, întregul 
neret al patriei, să se afirme tot mai p



PARTIDULUI, SPORTUL ROMÂNESC
ZVOLTARE Șl PUTERNICA AFIRMARE

nd creatoare “I De la Congresul al Xll-lea la Congresul al Xlll-lea

1 al partidului
CEL MAI BOGAT BILANȚ AL SPORTIVILOR ROMÂNI

I 266 DE MEDALII LA OLIMPIADE, „MONDIALE" Șl UNIVERSIADE!
IICOIAE CEAUȘESCU I
A MIȘCĂRII SPORTIVE I

In bogatul bilanț pe care poporul nostru E raportează 
marelui Forum al comuniștilor, cel de al XBi-lea 
Congres al P.C.R., se află Înglobate și izbinzlle obținute 
de reprezentanții sportivi al României socialiste. Avind 
exemplul permanent al eroicei dase muncitoare al În
tregului popor, beneficiind continuu de grija și Îndru
marea partidului, a secretarului său general, sportivii ro
mâni au realizat In strălucitoarea „Epoci ceaușescu-, 
cele mai de seamă succese din Istoria mișcării noastre 
sportive. Pentru ilustrarea nemaiintfinltului avl.-.t 
oare sportul l-a 
teva comparați!

------------------ --------- pe 
cunoscut în această penoadă de aur. cf- 
sînt edificatoare :

UNUI AVINT IMPETUOS I
CE Șl SPORTULUI I

ca o uriașă mișcare de masă, care 
igure participarea celor mai largi ca- 
i de oameni ai muncii de la orașe și 
la practicarea organizată și sistematică 
treițiilor fizice, sportului și turismului 
b fiind obiectivul fundamental pus 

în fața mișcării noastre sportive 
tă perioadă*.

de 
în

a*

I
I
I
I

ccelași timp, este necesar să se 
ootenție mult mai mare ridicării ni- 

i ’wneral al sportului de performanță, 
ivării ți afirmării pe scară tot mai lar- 
noi ți noi talente din rindui tinerilor 

sbțin rezultate de valoare în intrecerile 
re pe plan național ți internațional*.

I
I

cadrul tuturor organizațiilor sportive, 
bciațiilor ți cluburilor, trebuie să se 
oare, totodată, o largă activitate edu- 

să cultive in rindui sportivilor 
modestia, 

naltele calități 
etății noastre".

dorința de autodepâ- 
morale aîe omului nou

iror sportivilor 
elor fruntași - 
și un exemplu 
să dea dovadă de un profund sen- 
al responsabilității și de o înaltă 

iță patriotică, răspunzind cu demni- 
irin rezultate voloroase, condițiilor de 
e bucură in țara noastră, dragostei 
uirii cu care sînt înconjurați de ma- 
bitorilor de sport".

noștri - și in primul 
li se cere să fie un 

de urmat in toate pri-

are sportiv trebuie să fie pătruns de 
rndă dragoste și răspundere față de 
de popor — ți să facă totul, să dea 
;a ce este mai bun, pentru a repre- 
:u cinste culorile patriei in intrecerile 
I» pentru a nu știrbi cu nimic, ci, 
rivă, a spori inaltul prestigiu de care 
a socialistă se bucură astăzi in rîn- 
[rror națiunilor lumii".

• Pini Ja 23 
fost obținute 2 
intre 1944 și 1965, sportivii noștri 
au urcat de 39 de ori pe treptele 
~■(diurnului olimplc de premiere ;-------------- ---------------- —j. 1K5_ 

CUCERIT 
MEDALII, 
AUR 1
dinaintea 

—, bilan-

August iH4 aa 
medalii la j.o. :

podiumului olimpic de pr 
ÎN „EPOCA CEAUȘESCU' 
1984, TRICOLORII AU “ 
LA OLIMPIADE S3 DE 
DINTRE CARE 37 DE
• Față de perioada 

Eliberării — I medalii 
țul general al celor 40 de an! 
de viață nouă șl In sport este de 
aproape 53 de ori mai mare — 
422 de medalii. DINTRE ACES
TEA 336 FIIND OBȚINUTE IN 
ULTIMELE DOUA DECENII.
• Tot 8 medalii a avut sportul 

nostru pină In 1944 șl la campio
natele Europei ; In următorii 28 
de ani, numărul lor a crescut cu 
Încă 132. IAR IN ULTIMELE 
DOUA DECENII SPORTIVII RO
MANI AU ADAUGAT TEZAURU-

!ncâ un copil. Simona 
Pâuca, a devenit o 
r.arc stea c gimnasti
cii mondia'e. O dove
desc med abile d*

Les Angeles

132.

Maricica Puicâ, campioana mondiolâ 
de cros, campioană olimpică la 
3 000 m, cea mai bună atfetă ro
mâncă a anului 1964, o cariera spor
tivă de excepție, făurită îndeosebi 

in acești ultimi 5 oni

(Din Mesajul adresat Confe
rinței pe țară a mișcării spor
tive, 5-6 martie 1982)

SPORTULUI ROMÂNESC 472 
PREZENȚE PE PODIUMU-

LUI 
DE 
RILE DE PREMIERE î

Este evident, ceea ce s-a rea
lizat în acești ani, de ctnd în 
fruntea partidului șl a statului 
se află cel mai de seamă fiu al 
poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. depășește în amplitu- 
dine și în strălucire totul. Spor
tivii României socialiste au cu
cerit în anii de lumină și pros
peritate ai „Epocii Ceaușescu" 
965 de medalii la marile confnm-

tărl ale 
ale map 
mult de două treun: din totalul 
de 1M2. cite a realizat mișcarea 
noastră sportivă de la 23 August 
1944 și pini acum I La acest bi
lanț. care a impus România so
cialistă Intre marile forțe spor
tive ale lumii. aducindu-i con
sacrarea deplină a locului n In
tre cele 148 de națiuni participante 
la 
la 
Si 
71 
țU . 
Universiade.
nate mondiale studențești, com
petiții care se apropie cu pași 
mari de faima șl valoarea Olim
piadelor.

Toate acestea au fost posibile 
datorită conducerii Înțelepte a 
partidului, permanentei sale pre
ocupări de a asigura tineretu
lui ode «mai favorabile condiții 
de afirmare a talentului și in a- 
cest domeniu, nobilei griji cu 
care părintele drag al tineretului, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, a 
îndruma: mișcarea sportivă spre 
crearea unei solide baze care, 
practic, să cuprindă toate gene
rațiile.

Perioada dintre Congresele al 
XH-lea și al xm-lea ale Parti
dului a marcat — și In sport — 
o creștere substanțială a perfor
manțelor. o și mai puternică a- 
firmare a „tricolorului* in ma
rile Întreceri ale lumii, 266 de 
medalu constituind bEanțul evo
luțiilor sportivilor noștri.

19M a fost anul Jocurilor O- 
limpice de la Moscova, competi
ție în care Nadia Comăned s-a în
scris pentru totdeauna pe firma
mentul sportului mondial, alătu
rând celor trei medalii de aur de 
la Montreal Încă două și deve
nind astfel recordmana de vis 
a sportului grației șl măiestriei, 
a artei unite eu cutezanța, a 
gimnasticii noastre. Acolo și-a 
confirmat Sanda Toma Înaltul 
său potențial, cucerind titlul de 
campioană olimpică la canotaj. 
Ivan Patzalehin și Toma Simio- 
nov și-au aurit din nou truda In 
canoe, Comeliu Ion s-a afirmat 
ea „țintașul nr. 1* la pistol vi
teză, Iar ștefan Rusu — cel mal 
puternic luptător din lume la ca
tegoria sa. A fost șl atrul cuce
ririi a 7 medalii la „mondia’e*, 
dintre care trei de aur.

Punctul forte al anului sportiv 
mondial 1961 a fost Universiada 
de Ja București, căreia — la a 
iulie, la deschiderea de pe stadio
nul „23 August* din Capitală — 
președintele României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a 
fixat. In cuvintul său, In chip 
magistral, coordonatele pe care 
trebuie să evolueze :

„Fie ca această competiție 
mondială a tineretului universi
tar să constituie o puternică ma
nifestare a prieteniei, a solidari
tății studențimii, a tineretului 
de pretutindeni pentru o lume, 
mai dreaptă și mai bună, o lume 
a păcii, a independenței națio
nale, a tuturor popoarelor*.

Dovedind dîrzenie. dorind să 
Înfățișeze partidului și poporu
lui abnegația cu care luptă șl pe 
terenul de sport pentru afirma
rea patriei, tineretul studențesc a 
realizat cel mai frumos bilanț 'din 
Istoria participării sale la Uni
versiadă. O salbă de 68 de me
dalii. 31 dintre ele fiind de aur, 
a răsplătit eforturile lor de o 
mare frumusețe. Ne vor rămîne 
pentru totdeauna vii în minte e- 
voluțiile Nadiei Comănecl, de 5 
ori victorioasă, ale înotătoarei 
Carmen Bunaciu, cu cele două 
izbînz; ale sale, ale luptătorilor 
aflăți de 6 ori pe locul I. ale 
atfior șl alîior sportivi români

Jocurile Olimpice de vară de 
Los Angeles, trebuie adăugate 
cele «5 medalii — dintre care 
de aur — cucerite de studen- 
sportvi al târli noastre la 

’ adevărate campio- 
mondiale Studențești,

care s-au distins în cea mai fru
moasă competiție sportivă orga
nizată vreodată Ia noi.

Anul 1982 ne-a adus 31 de pre
zențe românești pe treptele po
diumurilor de premiere la cam
pionatele mondiale. El a fost 
anul frumoaselor victorii ale Ma- 
ricicăl Puică la campionatele lu
mii de cros, cel al reconfirmării 
supremației lrl ștefan Rusu, al 
drumului de neîntrerupte victo
rii repurtate de cuplul celebru 
In canoe Ivan Patzalehin — Toma 
Simionov. precum și al succesu
lui repurtat de Va’.l Ionescu Ia 
..europenele* atletice de la Atena. 
A fost anul unei noi șl Impor
tante înălțări a sportului româ
nesc in Ierarhia mondială.

60 de medalii — 10 fiind de 
aur — s-au -Înscris In bogatul 
palmares al sportului românesc 
in anul 1983 ele fiind cucerite 
de „tricolori* la campionatele 
mondiale și la Universiada de la 
Edmonton (Canada). Intră în 
arena victoriilor obținute in în
treceri gimnasta Ecaterina Szabo, 
campioană mondială la sol, Ahi- 
șoara Cușmlr-Stanciu și Elisa
beta Guzganu. campioane mon
diale universitare la atletism și, 
respectiv, floretă. Tineretul nos
tru sportiv Întărește convingerea 
amatorilor de sport din cele pa
tru zări nu numai asupra poten
țialului său in permanentă as
censiune, ci și — deosebit de 
important — în ceea ce privește 
demnitatea cu care-și apără șan
sele, loialitatea și spiritul de falr- 
play cu care-și însoțește evolu
țiile.

Dintre toți ar.ii care au jalo
nat drumul țării noastre spre țe
lul fixat de partid — culmile ci
vilizației și bunăstării materiale 
șl spirituale — parcă nici unul 
n-a fost atlt de bogat in sport 
ca 1984. Puternic mobilizați de 
cele două mari evenimente din 
viața poporului și a partidului — 
a «-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială șl națională, an
tifascistă s’ antiimperialistă

cu populații mult mai man de- 
cit a țării noastre, cum sînt Ja
ponia, Marea Britanie, Italia, 
Franța. Brazilia ș.a. In absolut 
toate" ramurile sportive la care 
am participat — 12 — olimpicii 
noștri au cucerit medalii, confir- 
mîndu-Se astfel competența an
trenorilor și tehnicienilor în se
lecția și pregătirea celor ce 11 
s-a încredințat onoarea de a e- 
volua !n arena olimpică. Canota
jul, cu 6 medalii de aur, gimnas
tica cu 5. atletismul cu 3, hal
terele, luptele și caiacul-canoe cu 
cite 2 s-au situat în fruntea suc
ceselor delegației noastre, frun
tașă între țările reprezentînd 
toate continentele lumii. Bilanțul 
general — 53 de medalii — 
reprezintă izbînda de ansamblu 
a mișcării noastre sportive, nive
lul înalt atins în cei mai luminoși 
ani al vieții noastre noi. 
bilanțul cu care tineretul 
s~n-tiv se prezintă la ma
rele Forum al comuniștilor, 
tnvățînd permanent din abnega
ția și eroismul comuniștilor, de

Ivan Patraichin - 29 de medalii ! — 
și tînărul său coechipier Toma Simio- 
nov au aurit canoea românească pe 

apele lumii
venind
— așa 
general al . . ___ ___
Nicolae Ceaușescu —, luptînd cu 
dîrzenie pentru victoria ,,tricolo
rului", sportivii se dovedesc la 
Înălțimea acestei epoci de mare 
strălucire a țării noastre. închi- 
nlnd toate victoriile lor celui de 
al xm-lee Congres al Partidului 
Comunist Român, ei fac legă-

cu 
cum

adevărat revoluționari 
le-a cerut secretarul 
partidului, tovarășul

„Echipe de our Ic Universiade de la Edmonton cu Anișoara Cușmir-Ston-
ciu și Florența Crăciunescu (in rindui doi), cu Elisabeta Guzganu, Levente 

Molnar, Liliana Bălan ți Maria Radu

Congres al
Comunist Român — 
au repurtat cele mai

ed de al Xlll-lea 
Partidului 
„•tricolorii" 
frumoase izbînzl din istoria spor
tului românesc. La Jocurile Olim
pice de la Los Angeles, delegația 
României s-a acoperit de elogii, 
reprezentanții noștri reușind să 
se claseze pe poziția a doua în 
rindui celor 140 de națiuni par
ticipante șl să depășească astfel 
țări cu o bogată tradiție în sport,

niînt să 
ardoare 
urmează 
tezaurul 
muncească 
a se ridica la nivelul cerințelor 
construirii comunismului în pa
tria noastră, pentru a deveni ce
tățeni de nădejde ai ei.

lupte cu și mai multă 
pentru ca în anii care 
să facă tot mai bogat 
sportului românesc, să 

și să învețe pentru

Hristache NAUM
Fotografii de A. D. NEAGU



MOSTRE DE CONTRAATAC...

Etapa a 13-a a Diviziei „k" de fotbal

STEAUA (3-0 la Slatina), PERFORMERA ZILEI
• Dinamo (1-1 la Petroșani) a rămas in frunte • Dudu Georgescu (trei goluri) 
îi amenință pe liderul Hogi • Politehnica (0-0 cu F. C. Bihor) și-a decepționat 
încă o dată suporterii • Craiorenii (5 goluri, ca și Gloria), test de eficacitate 

pentru Zeleznicear
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

F.CM. Brașov — S.C Exău 2-1 (1-1)
Sportul studențesc - F.C Argeș 2-1 n-n
Politehnica lași — F.C Bihor 0-3
Rapid - A_S A. Tg. Mureș 1-0 (1-0)
Uni». Craiova — Chiaio Rm. VI re a 5-2 (3-2)
F. C Olt Steaua 0-3 (0-1)
F.C. Baia Mare Corvi mJ 2-0 (1-0)
Gloria Buzău — „Poli” Timișoara 5-0 (*-0)
Jiul Petroșani — OinaMO 1-1 (0-0)
ETAPA VIITOARE (duarâtkâ 25 noiembrie)
Steo ja — _Po(î" Tîmlșocro
F.C O.1 - A3A Ta. Mureș
S.C. Bccc-j - sport J ^udențesc
Politehnica lași — F.C 3aia Mare
Gloria Buză- — Ari Petroșani
Corv nul Hl—edca'O — Rop^d
Univ. Crtlicvc - F. G Aor
D«namo — FLM. Brașov
F.C Argeș - Ovi-: a Rm. \Ckeo

PUNCTEAZĂ DIN NOU

1. DiNAMO 13 850 25-14 21
2. Steaua 13 8 4 1 28- 7 20
1 Sportul stud. 13 8 2 3 32-J5 18
4. Univ. Craiova 13 733 25-19 17
5- Gloria Buzău 13 6 3 4 22-22 15
6. A.S A. Tg. Mureș 13 5 3 5 11-11 13
7. F. C. Bihor 13 535 15-17 13
8. Chiara Rm. Vilcea 13 5 3 5 14-18 13
•. Corvimd 13 607 23-18 12

IB. F. C Arges 13 526 18-15 12
11. Rapid 13 4 4 5 16-13 12
12. «Foii* Timișoara 13 4 4 5 13-21 12
IX F. C. M. Brașov 13 5 1 7 15-16 11
14. S. C Bacău 13 427 14-1B 10
IS F. C Baia Mar. 13 4 2 7 13—20 10
IB. F. C Oft 13 4 1 8 15-23 9
17. Pefctehn.ro lași 13 I 6 6 13-27 8
IX M 13 3 2 8 8-25 S

M. SANDU Șl HAGI
SPORTUv STUDENȚESC 2 (1) 
F. C. ARGEȘ 1 I’)

Stadra. Șccrc. rtjdeoȘere ; tara* 
ocoperit cu zăpoc- : fcrap: ■ -zooru; 
spectatori — circa I <XK $eawî: '.3—6
(j» poartă: *-t). Camere : 6-4 Aa 
marcat: M. SANOU (~a> 7». MXX
(mrn 57). respecbv 3NAT (tea. S).

SPORTUL STUD. : Sperîctu (»'*- 
« Zoriosu' - M. ASo-kM* r ANA. O«- 
GULESCU. MUNTEANU 8 - Te-fceș, 
Șerb’n>c CCZESAN I - S-^-mcu 
(min. 6c R. G—gore). M. Sonde. 
HAGI.

F. C AJt XȘ : Cristraa - Voie*. 
ST -■•cu. Hocrcn;. TAKASE - 
BA " EA FL Marin (tea. «S C FteraL 
lovonescu - Jsxcâ. gnct. Mea.

A cubrvot foarte bine M. Neta ; 
la line : I. Corcman (a -b;i die Oro* 
dea) si Gh Constantsa . Vltcea).

Cartonașe galbena : IGNAT.
Tra<eri Petschorsdu : 9.
La speranțe : 1-0 (1-0).

Fe un teren care numai ca 
îngăduință s-a rpreciat că în
trunește condițiile regulamen

BRAȘOVENII,
F.CM. BPASOV 2 (1)
S. C. BACĂU 1 (1J

Skidiofl Tineretului: teren foarte bua; 
timp închis, friguros. vinj puternic ; 
spectatori — circa 8 000. Șwtari : T2— 
6 (pe poarta : 6—4). Cernere : £-0- 
Au marcat : ȘOARECE (min. 13} și 
VAiDEAN (min. 61), respectiv ȘOI- 
MAN (min. 22).

F.CM. : lordache - BALAN, CRIS- 
TEA. V. Ștefan. Manciu - ȘOARECE. 
Gherghe, So*’rea — VAIDEAN, Bența, 
FI. Vasile.

S. C. BACAU î Voinea — AN- 
DRIEȘ, C SOLOMON, Cârpaci, Eli- 
sei — Avâdanei, Adolf, Viscreana — 
ȘOIMAN, M;hut (min. 77 Ursicâ), 
Penoff (min. 77 lancu).

A arbitrat bine O. Ștreng (Ora
dea) ; la linie î M. Constantinescu 
(București) și l. Sâlâjan (S. Mare).

Cartonașe galbene : ȘOIMAN,
CRISTEA, C. SOLOMON.

Trofeu! Petschovschi : 9.
La speranțe : 2-0 (0-0).

BRAȘOV, 18 (prin telefon). O 
partidă cu „jumătăți" total di- 
ferite. In prima repriză gazdele 
au jucat precipitat, au încercat 
prea des pasa decisivă, în timp 
ce oaspeții au jucat cu mult 
calm și au declanșat periculoa
se acțiuni de contraatac. Prima

A
PETROȘANI. 18 (prin tele

fon). Teren foarte greu, alu
necos si îmbibat de apă (a 
plouat toată noaptea si în 
cursul dimineții a căzut si la- 
Doviță), ceea ce a impietat 
mult asupra execuțiilor teh
nice. în ciuda acestui handicap, 
echipa locală cu o linie de 
mijlocași ceva mai activă si 
mai laborioasă, a îndrăznit 
mult in fata camDionilor care 
au evoluat în Valea Jiului fără 
cîteva oiese de bază (Moraru 

Andone — susoendați oen- 
tru cumul de cartonase galbene. 
Stănescu și Rednic — acciden
tați). Astfel după ce chiar in 
min. 1 Tulba (lansat de Stre- 
die) a trimis, defectuos, din 
careu Dește transversală, alb- 
negrii au trecut la cîrma iocu-

Pag.a6o|Sportul 

tare de joc, cotnpocenUi celor 
docă echipe au depus eforturi 
fizice epuizante pentru a duce 
la bun sflrșit partida. Ca de 
fiecare dată cir.d se înfruntă 
un -Regie’ aceste vechi rivale, 
disputa lor a fost și acum 
foarte aprigă, replica pitește- 
nilor, îndeosebi in prima re
priză. fiind destul de puterni
că pentru a da jocului o notă 
de evident echilibru. Gazdele 
aa deschis scorni relativ repe
de. in mia. 7, la una din pa
tinele acțiuni clare și specta
culoase pe care le-a îngăduit 
starea terenului: Serbănieă il 
deschide frumos pe Bezeșan. 
Ctosi scurtă a acestuia pe par
tea stingă, centrare. Cristian 
ratează intercepția balonului, 
care ajange U M. SANDU, a- 
flat ca de obicei pe fază. si 
acesta il trimite in pU'i. în 
continuare, apărările (mai ales

SUPERIORI DUPĂ PAUZĂ
și cea mai reușită fază a gaz
delor s-a s.ldal și cu deschide
rea scorului (mia. 13) : o com
binație Văidean-FL Vasile, e- 
fe iuatâ pe aripa stingă, se 
soldează cu o excelentă minge 
pentru ȘOARECE, care șutează 
surprinzător : 1—0. După ce FL 
Vasile ratează de la 4 m, oas
peții vor egala in min. 22, la 
o tipică acțiune de contraatac, 
rapidul ȘOIMAN înscriind pla
sat : 1—1.

In partea a doua, brașovenii 
s-au impus cu autoritate. Bă
căuanii au mizat numai pe a- 
părare, iar contraatacurile lor 
s-au arătat în această parte 
nepericuloase. După ce F.C.M.- 
ul nu poate concretiza la fa
zele din min. 50 — Manciu, 
min. 57 — Șoarece, după ce 
Șoiman își vede șutul din 8 m 
blocat de Iordache, gazdele în
scriu așteptatul gol al victoriei 
în min. 61 : Bența are o fru
moasă acțiune pe partea dreap
tă, încheiată cu o centrare de 
mare precizie «j VĂIDEAN, 
care se înalță dintr-un grup 
de jucători, trimite balonul, cu

22-a REMIZĂ CU CAMPIONII.
Iul. creîndu-și o suită de o- 
cazii : min. 10 — Stana, sut 
peste transversală, de la 18 m : 
min. 13 — Toma reflex ului
tor. la o minge expediată de 
Varga: min. 15 — din nou 
intervenție de ultim moment 
a lui Toma la acțiunea lui 
Varga. Cea mai mare posibili
tate de deschidere a scorului 
s-a consumat însă în min. 36 
atunci cînd P. Grigore infil
trat în atac, a trimis din ca
reu. incredibil oe lingă tîntă.

Imediat după reluare (min. 
18), LASCONI servit de Bă- 
îuță de pe partea dreaptă, va 
șuta sec în plasă, deși era 
flancat de Al. Nicolae si Stre- 
die. Bucuria gazdelor a durat 
doar 2 minute, fiindcă DRAG- 
NEA. în urma unei faze ra
pide, excelent lucrate de Orac 
si Augustin, a restabilit ega
litatea. Din acest moment fa
zele de poartă se răresc. Di
namo se găsește mai bine in 

cea piteșteană. mai mult soli
citată) reușesc să destrame ae- 
țirmile ofensive adverse. Dar, 
in min. 39, se produce totuși 
egalarea: Ia o centrare a Iul 
Niea. de pe dreapta, IGNAT 
reia plasat, ea capul, mingea, 
care, deși ușor atinsă de Spe
riata, se dace mai intîi in bară 
și de aid In plasă.

în repriza secundă, studen
ții se află mai mult la arma 
tocului, domină si 1st creează 
ocazii dare de gol, dintre care 
HAGI fructific» spectaculos 
pasa inteligentă dată de Boze- 
șan, ia min. 57. Terheș (in 
min 72. cînd se compiled sin
gur in careul advers) și Hagi 
Ca min. 85. șut splendid, pa
rat Ia fel de Cristian) ar fi 
putut majora scorul victoriei 
bucureștenilor, pe care o con
siderăm meritată.

Constantin FiRANESCU

capul, in plasă. Pină la fluierul 
final, brașovenii au încă patru 
bune ocazii de a înscrie : min. 
64 — lovitură liberă Șoarece, 
Voinea respinge în corner; min. 
70 — Văidean, oprit in ultimă 
instanță de C. Solomon ; min. 
72 — lovitură liberă Bența, Voi
nea acordă corner ; min. 80 — 
șut Bența apărat de portar.

Efthnie IONESCU

HAT-TRICK-UL
BUZĂU, 18 (prin telefon)

Promptă și binemeritată răs
plată oferită de echipa locală 
inimoșilor ei suporteri. pre- 
zenți în număr destul de mare 
la joc în pofida frigului pă
trunzător. Intr-adevăr nici nu 
începuse bine partida și Glo
ria se ..desprinsese" pe tabela 
de scor. Marcase, mai intîi. 
MARCU (șut, min. 5. din par
tea stingă a careului mare, la 
coltul lung). A fost apoi rin- 
dul celuilalt „bătrîn" al for
mației buzoiene — l-am nu-

JIUL 1 (0)
DINAMO 1 (0j

Stadion Jiul ; teren moale, alune
cos ; timp închis, rece : spectatori — 
circa 5 000. Șuturi : 14—12 (pe poartă: 
7—7). Cornere : 5—6. Au marcat : 
LASCONI (min. 481, DRAGNEA (min. 
50).

JIUL : Caval — V. Popa, Szekely, 
M. POPA, P. Grigore - VARGA, Do- 
san, Stane (min. 46 Henzeî) - B. 
Popescu (min 46 Călin), LASCONI, 
Băluțâ.

DINAMO t TOMA - Vlad, I. MA
RIN, AT Nicoloe, Stredie — Mulțescu 
(min. 65 Movilă), DRAGNEA, Suciu 

— Țălnar, Tuiba (mirt. 46 Atigustin), 
Orac.

A arbitrat foarte bine Cr. Teodo- 
rescu ; la linie : N. Gogoașa (ambii 
din Buzău) și M Slănescu (Iași) — 
cu greșeli în aprecierea ofsaidului.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1—2 (1—1).

Jiul, temătoare rămîne mai 
mult în poziție defensivă. 
Astfel consemnăm a 22-a e- 
galitate din palmaresul acestor 
două formații.

SLATINA, 18 (prin telefon). 
Steaua a jucat cu maturitate 
si gindire tactică exemplară. 
Chiar în min. 5. "Stoica a șu
tat puternic de la 20 m. Nițu 
a respins cu dificultate si 
Petcu a reluat afară, din a- 
propiere. amînînd deschiderea 
scorului. In min. 11, prima 
mostră de contraatac a forma
ției militare : Lăcătuș a scăpat 
de marcajul lui Cățoi (care a 
alunecat) si a șutat pe lingă 
poartă. Peste patru minute, un 
voleu al lui Boloni, prin sur
prindere. de la 30 m. cu pă- 
mîntul. a fost respins greu de 
Nițu. Insistența ofensivă a for
mației militare s-a finalizat în 
min. 20 : Bărbulescu a execu
tat scurt o lovitură liberă in
directă de la 15 m. pînă la 
STOICA și mijlocașul bucureș- 
tean a șutat puternic la semi- 
inălțime, fără speranțe pentru 
Nițu. O rarisimă ocazie avea 
să irosească Piturcă (min. 30), 
cursa acestuia incheindu-se cu 
un șut pe sub Nițu, dar balo
nul a întîlnit stiloul din dreapta 
al porții echipei F.C. Olt. Peste 
trei minute este rîndul lui Lă
cătuș să se joace cu o mare 
situație de gol. șutind, din a- 
propiere. exact in portarul e- 
chipei locale I Abia in min. 
33 F.C. Olt beneficiază de pri
mul corner 1 Cu trei minute 
înainte de pauzs. din nou Pi
turcă irosește majorarea sco
rului. reiuînd afară, de la nu
mai 8 m. Duoă aceleași tipare 
avea să se desfășoare si par
tea a doua a intilniriL cu foc-

DE LA 1-2 LA 5-2!
CRAIOVA, 18 (prin telefon). 

Din start echipa craioveană se 
aruncă in atac. Cămătarii și 
Mănăilă reglîndu-și tirul și 
punindu-1 la încercare pe Mir- 
zea. în min. 7, O Popescu șn- 
tează poternie din afara supra
feței de pedeapsă și mingea 
este blocată, in cădere, de U- 
drea. Arbitrul, apreciind eâ a 
fost iscată ea mina, acordă, 
deei. penalty. Transformă IRI- 
MESCU și 1—0. In min. 20. 
iasă. ta prima acțiuae •- 
feasivă a jucătorilor vil- 
eesi. GlNGU este lansat in ca
res. Șlefânesea ratează inter
venția si ,drfd' Chimiei ega
lează : 1—1- Apoi in min. 30. 
Preda este la un pas de auto
gol. la o fază fierbinte în pro
priul sân careu. Imediat, Isvi- 
tară de teatru : Ștefănesca ra
tează din nos startul in afara 
carenlai, BUDCRU il pierje pe 
dram la sprint $i Chimia ia 
candueerea ea 2—1 (min. 31). 
Urmează minute de uluială 
pentru craicveni. dar in min 
37 CAMATARU finalizează an 
„un-doi* eu Irimescu și scorul 
devine 2—2. Două minute mai 
tirziu. Vngureanu preia frumos 
balonul pe piept, la 14 m. il 
deschide ideal pe ȚICLEANU. 
care înscrie plasat : 3—2.

Tot Țicieanu este cel care, ia 
min. 57, l-a deschis oportun pe 
MĂNĂILĂ și acesta și-a încu
nunat cu an gol frumos pres-

UNEI FOSTE „
mit. desigur, pe D. GEOR
GESCU — să înscrie, eu eapul, 
dintre Moise si Lehman, rare 
au rămas simpli privitori ai 
unei faze, de altfel spectacu
loase.

Fragilă in apărare. „PoH“ se 
decide să mizeze mai mult pe 
atac si. in min. 19 si 25. Mu- 
reșan si Șunda ratează din a- 
oropierea careului mic. Gloria 
se împacă mai bine cu gazonul 
de acasă (chiar dacă oe mari 
porțiuni este acoperit de ză
padă). și. pină la pauză D. 
GEORGESCU va mai puncta 
de două ori. in min. 26 și 44, 
reușind astfel un mult antau- 
dat hat-triek.

Gloria, revelația turului, iese 
de la vestiare decisă să rea
lizeze un scor categoric. Din
tre numeroasele situații de gol 
formația gazdă va marca unul 
singur (autor TULPAN. în min. 
62). ridieînd „tribunele" ca la... 
1—0. Atașat trup si suflet a- 
cest public buzoian ♦ care la 
rîndu-1. își merită o bună e- 
chipă. pe care si-a dorit-o si 
a încurajat-o de-a lungul ani-

MniMSIlUTIA Dl SUI 1010 PRONOSPORT INTORMTUA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 
18 NOIEMBRIE. EXTRAGE
REA I: 24 20 71 3; EXTRA
GEREA a II-a: 75 16 36 73; 
EXTRAGEREA a III-a: 54 31 
62 70. FOND TOTAL DE ClȘ- 
TIGURI: 709.129 LEI, din care 
86.233 lei, report la categoria 1. 
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 18 NOIEMBRIE

F. C. OLT a
STEAUA 3 (1)

Stadion „1 Mal" ; teren alunecos 
(cu băltoace) ; timp noros ; specta
tori — circa 2 000. Șuturi : 4—12 (pe 
poartă : 1—6). Cornere : 3—5. Au 
marcat : STOICA (min. 20), EFTIMIE 
(min. 59 — autogol) ți BOLONI (min. 

82).
F. C. OLT : NIȚU - M. Zamfir, 

lonașcu, CAȚCI, Prepeliță — Minea 
(min. 57 Turcu), Kallo (min. 66 Bo- 
riceanu), Eftimie — M. Popescu, A. 
Georgescu, Tabacu.

STEAUA : Ducadam — lovan (min. 
83 Laursnțiu), BELODEDiCI, BUM- 
BESCU, Bărbulescu — Petcu, BOLONI, 
STOICA, MAJARU - Lăcătuș (min. 
66 Balirrt), PIȚURCA.

A arbitrat bine R. Petrescu ; la 
linie : L. Maierean (ambii din Bra
șov) și D. Buciuman (Timișoara).

Cartonașe galbene : LĂCĂTUȘ,
CĂȚOI, PETCU.

Cartonașe roșii : EFTIMIE.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 0—2 (0—2). Ț 

mația militară mereu la cîrma 
jocului. In min. 59, Lăcătuș a 
recuperat un balon la marginea 
suprafeței de pedeapsă, a pă
truns și EFTIMIE. vrînd să-l 
deposedeze din lateral, a înscris 
in propria-i poartă : 0—2. Alta 
două mari situații au fost ra
tate de Majaru (min. 61) și 
Balint (min. 67). în min. 82, 
însă, BOLONI. primind mingea 
de la adversar (deci anulind 
ofsaidul), a înscris din apro
piere, stabilind un scor de for
fait care, după desfășurarea 
jocului, n-a surprins pe ni
meni.

Gheorghe NERTEA

UNIV. CRAIOVA 5 (3)
CHIMIA RM. VILCEA 2 (2)

Stadion Central : teren moale, alu
necos : timp friguros, umed ; spec
tatori — circa 5 000. Șuturi : 16—6 (pe 
poartă : 10—4). Cornere : 6—1. Au
marcat : IRIMESCU (min. 7 și 79 — 
CMbe'e din penalty), CAMĂTARU 
(min. W). ȚICLEANU (min. 39), MA- 
NĂJLĂ (min. 57), respectiv GlNGU 
(min. 2CȚ. BUDURU (min. 31).

UNIVERSITATEA : Lung - Negri» 
(min. 37 Ad. Popescu), Tilihoî, St®- 
fănescu. UNGUREANU — Țicieanu, 
RiMESCU (min. 85 Bicu), MANAttA
- GEOLGĂU. CAMATARU. O Po
pescu.

CHIMIA: Mîrzea — Teleșpcn, Basno, 
Preda. CNCA — Udrea (min. 61 La- 
zâr) Aneuta. Vergu (min. 85 lovan)
- BUDURU. GÎNGU, Carabageac.

A arbitrat satisfăcător Fl. Popescu ; 
Io lin'e : A. Moroianu (ambii din
Ploiești) fi M. Niculescu (București).

Cartonașe galbene : NEGRItA, AN- 
CUTA.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe s 5-0 (4-0).

tația de azi : 4—2 (min. 57). în 
min. 67. Cămâiaru plasează una 
din loviturile sale predilecte cu 
capuL dar Cincă scoate de pe 
linia porții- Ultimul gol al 
partidei s-a înscris în min. 79, 
cind IRIMESCU a transformat 
eea de a doua lovitură de pe
deapsă, la un fault in careu a- 
supra lui O. Popescu.

Foul SLAVESCU

GHETE DE AUR“
GLOR A BUZĂU 5 (<}
POLITEHNICA LM ȘQARA 0

Stadion Gloria ; teren alunecos, 
acoperit pe mari porțiuni cu un strat 
subțire de zâpadâ ; timp umed, foar
te rece ; spectatori — circa 10 000. 
Șuturi : 16—9 (pe poarta : 14—8). 
Cornere : 7-3. Au marcat : MARCU 
(min. 5), D. GEORGESCU (min. 12. 
26 și 44), TULPAN (min. 62).

GLORIA : Lazâr (min. 74 Cristian 
II) — Comănescu, Ti ca, Mircea, TUL
PAN - Șumulanschi, BALAUR, GHIZ- 
DEANU. Cramer - D. GEORGESCU 
(min. 80 State), MARCU.

„POLI" ; Moise — Pascu, Vușcan, 
DUMITRU, Lehman - MUREȘAN, Ma
nea (min. 43 BOZEȘAN II), Șunda, 
Deac - Bolba, Oancea (min. 67 
T. Nicoloe).

A arbitrat foarte bine G. Macave* 
(Deva) ; la linie : Al. Mustețea (Pi 
tețti) și A. Porumboiu (Vaslui).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 4-0 (3-0).

lor. indiferent daca adversarii 
s-au numit Steaua, Dinamo, cu 
ani în urmă. C.S.M. Suceava 
sau Progresul Brăila, mai ieri. 
Re marcări speciale si pentru 
arbitrul G. Macavei. aflat La 
debut.

Gheorghe NîCOLAESCU

Jiul Petroșani — Dinamo X : 3. 
Sportul stud. — F.C. Argeș 1;
4. Politehnica Iași —- F.C. Bi
hor X ; 5. Asoo-li — Napoli X ;
6. Atalanta —■ Lazio 1 ; 7. Avel- 
llno — Milan X ; 8. Internazio- 
nale — Udinese 1 : 9. Juventus 
— Torino 2 : 10 Roma — Fio
rentina 1 : 11. Verona — Samp- 
doria X : 12. Empoli — Catania 
2; 13. Pescara — Lecce X. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1.295.878

Pefctehn.ro


ELAN GIULEȘTEAN PE ZĂPADĂ I „Cupa țărilor latine*4 la judo
hivernal (strat 
afinată) a ega- 

prin diminuare, posibilită
țile de exprimare tehnică a ce
lor două echipe. N-au mai con
tat decît suflul, decizia, elanul 
și forța. Din acest pu-nct de ve
dere, Rapidul s-a arătat supe
rior. ..Mijlocul" său, în general 
tehnic și elaborat, animat de 
Agiu a știut să se adapteze ime
diat noilor condiții, reușind să 
copleșească fizic compartimentul 
similar al partenerilor. pe,care 
I-a ținut lipit de * careul Iul 
Naște șl apoi Varo. Domlnfnd te
ritorial rapidiștii au mai trebuit 
să găsească o soluție adecvată Ia 
finalizare. înțelegînd că jocul de 
pase, combl,nativ, este sortit e- 
șeculul. ei și-au propus. în tre
imea adversă, un Joc „pe verti
cală". cu baloane aruncate la se- 
miînălțlme, nentru a fi reluate

Acest fotbal 
gros de zăpadă 
lizat;

cu capul spre poartă ; stratage
mă adesea reușită, gazdele de
venind periculoase cînd au a- 
doptat o asemenea manieră. Așa 
au înscris golul victoriei (prin 
GOANȚA cu capul. In min. 7, 
Ia centrarea Iui Cloacă. după 
două driblinguri derutante), așa 
l-au obligat pe Naște să respin
gă in-extremis, în corner (min. 
33, la „capur ‘ ‘ - ■
a reluat 
81), sub 
Iui Varo.

A.S.A. 
în acest 
iuți și abili, specialiști ai con
traatacului, s-au împotmolit pe 
terenul greu, fără să reușească 
să alarmeze serios apărarea lui 
Sameș. Mulată pe un joc defen
siv, A.S.A. nu putea să spere 
mal mult, în Glulești.

Ion CUPEN

lui Rada), tot așa 
și Agiu tn bară (min. 
privirile resemnate ale
s-a bătut cu ardoare 
meci, dar jucătorii ei.

POLITEHNICA IAȘI
• F. C. BIHOR

0
0

RAPID
A.S.A. Tg. MUREȘ

1 (O
0 I TREI SPORTIVI ROMANI PODIUM

Stadion ,,23 August" ; 
cos ; timp noros, frig ; 
circa 1 COC. Suturi : 19-4 
7—2). Cornere : 9—1.

teren ofune- 
spectatori - 
(pe poarta:

POLITEHNICA IAȘI ; Cîmpeanu - 
Sîgmirean (min. 64 Paveliuc), Anton, 
URSU, CIOCIRLAN — Gheorghiu, Câ- 
nânâu, Biro, Burdujan — Damaschin, 
Sertov (min. 68 M. Radu).

F. C. BIHOR î LILIAC
ZARE. DUMITRESCU, Nițu 
Mureșan, Grosu (min. 64 
Florean — lie (min. 89 Ion Gheorghe), 
Georgescu.

A arbitrat foarte bine I. Crâciu- 
nescu ; la linie : N. Di ne seu (ambii 
Rm. Vîlcea> și M. Io nes cu (Pitești),

Cartonașe galbene : DAMASCHIN. 
SERTOV, TAMAȘ, GEORGESCU. AN
TON.

Trofeul Petschovschi :
La speranțe : 3-1

DIANU. 
Tamaș, 

Crișan),

FOTBAL

9.
(2-0).

FRUMOS
18 (prin lele-

specta-
BAIA MARE, 

fon). Păcat că putini 
tori au asistat la această par
tidă! Probabil că timpul ne
prielnic, ca și meciul televizat 
de la București, i-a oprit pe 
multi spectatori in fața micu
lui ecran. Jocul a fost însă 
deosebit de disputat, Corvinul 
intrind pe terenul de sub Dea
lul Florilor cu intenția vădită 
de a face un meci bun, în 
continuarea celor reușite pînă 
acum. Și intr-adevăr, deși în
vinși, hunedorenii au jucat — 
mai cu seamă în ultimele 
de minute — de la egal 
egal cu învingătorii lor. 
mult, în min. 85 au 
prin Mateuț, pe lingă egalare. 
El se afla excelent plasat la 
centrarea de pe stingă trimisă 
de Klein, o centrare ca acelea 
de la Limassol și Bratislava, 
din care au marcat Boloni și

45 
la 

Mai 
trecut,

SERIA I

Stadion Giulești ; teren acoperit 
cu zăpadă ; timp rece, lapovițâ ; 
spectatori - circa 2 000. Șuturi : 10-4 
(pe poarta : 4—2] “
marcat : C ~ ‘ ‘Ț/

RAPID s Mânu
Grigore, SAMEȘ, __ , _____
RADA, I. Ion, Șt. Popa (mir.. 02 
Avram) - GOANJA, CIOACA.

A.S.A. : Naște (min. 46 Varo) — 
Szabo, Jenei, ISPIR, Fodor — L. Popa, 
BOTH II, Botezan, C. Ilie - Clorceri 
(min. 62 Fonici), MUNTEAN

A arbitrat foarte bine I. Igna ; Ia 
linie : I. Pâtruț (ambii 
și V. Antohi (lași).

Cartonașe galbene : 
Trofeu! Petschovschi :
La speranțe : 1-2 (0-1).

tâ : 4—2). Cornere : 9—3. A 
GOANȚA’ (min. 7).

I
I.

Maririescu, M.
Baco? — AGIU,

’min. 82

din Timișoara)

JENEI.
10.

GAZDELE, JOC NECONVINGĂTOR
IAȘI, 18 (prin telefon). Din 

nou spectatorii au plecat decep
ționați de la stadionul „23 Au
gust". deoarece echipa lor favo
rită n-a reușit nici astăzi să 
termine învingătoare Decepția 
este amplificată de faptul că Po
litehnica a pierdut plutonul, Iar 
diferența de puncte ce 
te (mai ales acel —6 
mentuil adevărului) s-a 
în-că un punct.

Studenții au încercat_____ ___
încline balanța în favoarea lor, 
dar 
faza 
dorit. __________
pustit peste adversar, 
copios, dar Liliac și _ 
s-au apărat cu precizie, iar a- 
tunel cînd șl el au fost depă- 
ylțl, barele s-au opus deschiderii 
scorului. Așa s-a îr.timplat pri
ma oară în min. 40, cînd Bur- 
dujan a expediat o „bombă- de 
la 25 m, portarul Liliac a res-

o despar- 
In dasa- 
mărit cu

astăzi să

I
I
I
I
I

jocul lor, mal 
ofensivă. a 

Politehnica

ales în 
lăsat de 
s-a nă- 
a dominat 
colegii lui

pins în bară, de unde 
a Ieșit în afara careului, 
oară. în •
excelent 
de la 8 
a reluat mingea în bară 
Bihor și-a axat jocul pe 
rea unei remize, ceea ce . 
fel a și realizat. Dar, în repri
za secundă, contraatacurile o- 
rădenilor au fost deosebit de 
tăioase și n-a lipsit mult ea el 
să 
«) 
de 
nu 
In

min. 62, Biro a 
în careu, însă 
m, nejenat de

balonul 
A doua 
centrat 
Sertov 
nimeni. 
! F. C. 
obțlne- 
de alt-

I
I
I
I

PE... PATINOAR
Geolgău. De data asta, Mateuț 
a trimis pe lingă poarta lui 
Mia. A fost momentul psiholo
gic al partidei, pentru că, trei 
minute mai tirziu, fundașul 
băimărcan WEISENBACHER, 
fructificind o minge de Ia Do
robanțu, va înscrie in colțul 
long, pecetluind victoria gaz
delor. Ce s-a intimplat pînă 
atunci? Un joc de mare anga
jament, in ciuda terenului pe 
care problema principală era 
menținerea echilibrului. Atacu
rile și contraatacurile s-au 
succedat neîntrerupt, sprijinite 
de două linii de mijloc neobo
site. Mai activă a fost, totuși, 
formația locală, care, înainte 
de a deschide scorul, a avut 
și două „bare“ prin Weisenba- 
cher (min. 5) și D. Moldovan 
(min. 15). Primul gol avea să 
vină in min. 43 și a fost mar
cat de D. MOLDOVAN, care a

și puncteze : Mureșan (min. 
a lovit ușor cu capul balonul, 
La 10 m, și portarul Cîmpea- 
a reținut ; același Mureșan. 

min. 79. a trecut de apărătorii 
adverși, a intrat în careu și sin
gur. fără nici un adversar în 
preajmă, a șutat slab, Iar Cîm- 
peanu a prins balonul fără difi
cultate. Deci, o remiză cu oare
care șansă pentru F.C. Bihor, ți- 
_îzd de cele două bare.nîr.d seama

Pomniliu VINT1LA

MARE 2
HUNEDOARA 0
August" ; teren... r_ 

Hr It de marcaj aproape 
timp rece, ploaie ; spec- 

“ ■ 22-6 
8-3.

F. C. BAIA 
CORVINUL

Stadion „23 
tinoar, cu 
invizibile ; 
bateri — circa 2 000. Șuturi : 
(pe poartă ; 8—2). Cornere ;
Au marcat : D. MOLDOVAN (min. 
43) și WEISENBACHER (min. 89).

F. O BAIA MARE : Mia - Sepi, 
IGNAT, Boloj (min. 22 Raț), WEISEN
BACHER - Bălan, MUREȘAN, LUCAC1. 
- D. MOLDOVAN. Roznai (min. 
73 Sabâu), Dorobanțu.

CORVINUL : ALEXA - NICȘA, Măr
ginean, — • • • ~
KLE1N, 
Petcu), 
Vâetuș.

A arbitrat foarte bine A. Gheorghe 
(P. Neamț) ; la linie : M. Feciorescu 
(Buzâu) și I. Velea (Craiova).

Cartonase galbene : SEPI, SABĂU, 
COJOCARU

Trofeul Petschovschi : 10.
La spsranțe : 0—3 (0-0).__________

(O

pa-

Dubinciuc, Bcgdon — Ortcu, 
MATEUT - Gabor (min. 46 
Cojocaru (min. 85 Golan).

fructificat o pasă dc Ia Roznai. 
Trebuie să felicităm ambele 
echipe pentru jocul prestat.

Mircea TUDORAN

IERI, ÎN DIVIZIA
DUNAREA C.S.U. GALAȚI — 

C.S.M. SUCEAVA 3—1 (2—1) :
Cerneseu (min. 5). Vaișcovici 
(min. 16 — din 11 m). Diacones- 
cu (min. 54) 
(min. 39).

METALUL 
CEAHLĂUL 
<0—1) : Greavu 
(min. 60) 
(min. 36

F.C.M.

respectiv Păiuș
MANGALIA — 
. NEAMȚ 2—1 

56). Săli 
Petreanu

P.
i (min 

reăpectiv 
autogol). 

PROGRESUL
— F.C. CONSTANȚA
Drăgoi (min. 42). Cațaroș (min
50). respectiv Marinescu (min. 
44).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
C.F.R. PAȘCANI 3—0 (2—0): Fui- 
ga (min. 5). C. Rusu (min. 38 
și 52 — din 11 m).

BBÂILA
2-1 (i—i):

PETROLUL PLOIEȘTI — CHI
MIA FĂLTICENI 6—0 (3—0) : L
Solomon (min. 13), Națâ (min. 
30), Pancu (min. 37), Mocanu 
(min. 62), Calin ca (min. 75 șl 
85).

OLIMPIA RM. SARAT — OȚE
LUL GALAȚI 1—0 (0—0) : Dumi
trescu (min 67).

PARTIZANUL BACAU — A.S. 
MIZIL 3—2 (2—0) : Botez (min.
14). Timofi (min. 33 
pectiv Lazăr (min. 
(min. 89).

C.S. BOTOȘANI -
PLOPENI 2—0 (0-0) :
(min 47). Ene (min. 85).

FEPA *74 BÎRLAD — PRAHO
VA PLOIEȘTI 2—0

și 84), res-
73). Boca

METALUL
Gruia

SERIA A l!-a
DINAMO VICTORIA BUCU

REȘTI — GAZ METAN MEDIAȘ 
2—0 (1—0) : P. Iordache (min. 6), 
Aeîenei (min. 81). Ursa (min.

i.p. Aluminiu slatina — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 3—0 (2—0): Stanciu (min. 
15 — din 11 m). Asaftei (min 
32), M. Leța (min. 60).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
FLACARA AUTOMECANICA MO
REN I 3—2 (0—0) : Cursaru (min. 
50) Iancu (min. 61). Zamfir (min. 
72). respectiv Filipescu (min. 65), 
Nistor (min. 84).

IM.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN 2—1 (1-0) : Barbu (min. 23), 
Deneș (min. 57), respectiv Ior
dache (min. 73).
SER A lll-a -------------------------

TRACTORUL BRAȘOV — MI
NERUL MOTRU 2—6 (0—0) : 
Moldovan (min. 68), Cimpean 
(min. 87).

CARPAȚI MÎRȘA — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 0—1 (0—1) î 
Bălan (min. 20).

CHIMICA TÎRNĂVENI — ME
TALUL BUCUREȘTI 2—0 (1—0):
Mărginean (min. 3), Matefi (min. 
74).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — UNIREA ALE
XANDRIA 3—2 (2—1) : Naca
(min. 3), Iulius (min. 44), Stăn- 
ciulescu (min. 
Iagăru (min.
(min 61 — autogol).

C.S. TÎRGOVIȘTE — ȘOIMII 
I.P.A. SIBIU 2—0 (1—0) : Iaraan- 
di (min. 15 — din 11 m șl 55).

48), respectiv
10). Stănulescu

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La Frejus (Franța) au avut loc 
întrecerile competiției internațio
nale de jude dotată eu „Cupa 
țărilor latine", la care au parti
cipat tineri de 18—20 de ani. Un 
frumos succes au obținut repre
zentanții țării noastre Dorin 
Drîmbe, învingător la categoria 
semiușoară. George Ciuvăț, cla
sat pe locul 2 la categoria ușoa
ră, și Petre Anițoaie, situat pe 
locul 3 Ia categoria mijlocie.

Dorin Drîmbe l-a învins în se
mifinale pe Italianul Navarra la 
puncte (koka), Iar în finala ca
tegoriei a dispus, tot la puncte

(koka). 
Tinărul 
singurul 
a reușit 
toate celelalte categorii locul 
a revenit francezilor',. George 
Ciuvăt a cîstigat la puncte <ko- 
-£-) semifinala sa cu belgianul 

dar a nierdut la puncte 
finala eu francezul 

Petre Anitoaie a fost 
la Dunele (yukoi de 

în semifinale, 
ne echipe Româ-

de francezul Decroix. 
sportiv român a fost 
concurent oaspete care 
să iasă învingător (Ia 

eat.esoril locul I 
francezilor',.

ka)
Brenard.
(waza-ari) 
Demelas.
întrecut _ __ _ _
francezul Perrier 
în clasamentul 
nia a ocupat locul 4 cu 12 punc
te. Trofeul a fost cucerit de 
Franța.

in dubla înttlalrc dc juniori dc la Cîmpina
ROriÂNIA-n.D. GERMANĂ 4-0, EA POPKÎ

CÎMPINA, 18 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică. în locali
tate a avut loc dubla întîlnire- 
test dintre reprezentativele de 
juniori (feminine și masculine) 
ale României și R.D. Germane 
la popice. Victoria a revenit se
lecționatelor noastre cu 4—0 :

sîmbătă — România — R.D.G. 
2 508—2 383 pd (f) si resDectiv. 
5 080—5 056 pd (b) : duminică — 
România — R.D.G. (f) 2 452—2 422 
pd și România — R.D.G (b) 
5 189—5 103 pd.

R.D.G.

Tr. !.

CAMPIONATE REPUBLICANE
S-A ÎNCHEIAT PHIMA FAZĂ

A COMPETIȚIEI FEMININE DE VOLEI
In etapa de ieri (ultima dLn 

faza I) a campionatului feminin 
de volei s-au înregistrat rezulta
tele : Seria I, FLACĂRA ROȘIE 
BUCUREȘTI — RAPID 3—0 (1*.
5, 2), UNIVERSITATEA CRAIO
VA — DINAMO 3—2 (—13, —13, 
9, 8, 7), C.S.M. LIBERTATEA SI
BIU — FARUL CONSTANȚA 3—1 
(1, —11, 10, 8) ;

CLASAMENT

REȘTI — C.S.U. GALAȚI 1—3
(—9, —12, 7, —9).

CLASAMENT

1. C.S.U. Galați 10 8 2 26:10 18
2. Chimia Rm. V. 10 8 2 24:13 18
3. Știința Bc. 10 5 5 20:20 15
4. Calculatorul 10 5 5 20:22 15
5. Chimpex 10 4 6 19:24 14
6. Explormin 10 0 10 9:30 10

S-au calificat pentru turneele

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dinamo
Farul 
Universitatea
C.S.M.
FI. roșie
Rapid

io 
io 
io
10
10
10

3
4
4
4
5

10

24:15 
22:14 
22:15
19:15
16:20
6:30

17
16
16
16
15
10

CHIMIA RM. 
EXPLORMIN 

H,

Seria a n-a : i 
VILCEA — C.S.S.
CARANSEBEȘ 3—0 (6,
CHIMPEX CONSTANȚA
INȚA BACAU 3—2 (13, —8, 10,
—8, 12), CALCULATORUL BUCU-

Farul Constanța, 
C.S.U. Ga- 

și Ști- 
7—12 : 

Flacăra 
_ r_________9 __________ Bucu
rești, Chimpex Constanța și C*S.Ș. 
Explormin Caransebeș.
• Miercuri 21 n-oiembrie, la 

Craiova și Caransebeș, încep pri
mele turnee pentru cea de a 
doua fază a campionatului mas
culin de volei : locurile 1—6. res
pectiv 7—12.

1—6 : Dinamo., 
Universitatea Craiova, 
lăți. Chimia Rm. Vilcea 
ința Bacău, iar pentru 
C.S.M. Libertatea Sibiu, 
roșie. Rapid, Calculatorul

DIVIZIA „A“ LA RUGBY
In etapa a 7-a a Diviziei „A" la rugby, seria I : R. C. Grivița 

Roșie — Steaua 3—13 (3—7), Gloria P.T.T. Arad — Dinamo 3—9 (3—6), 
Farul — Politehnica Iași 42—4 (34—0), Știința CEMIN Baia Marc — 
Știința Petroșani 3—0 (3—0), C.S.M. Sibiu — Rulmentul Bîrlad 13—3 
(6—3) ; scria a Il-a : T.C. Ind. Midia — „U" 16 Februarie Cluj-Napoca 
16—15 (12—3), Olimpia Mașini Grele — Gloria Buc. 22—16 (11—7), Rapid 
Chimia 
tehnica 
Sportul

Buzău — Milcov Focșani 13—0 (7—0), C.S.M. Suceava — Poli-
Timișoara 3—0 (0—0), Metalurgistul Cugir — C.S.U. Construcții 
studențesc

OLIMPIA SATU MAKE — „U“ 
CLUJ-NAPOCA 1—1 (0—0) : Van- 
tea (min. 79), respectiv FI. Pop 
(min. 68).

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. TI
MISOARA 2—1 (0-1) ; Portic
(min. 71), Neagu (min, 73), res
pectiv Pecarov (min. 31).

STRUNGUL ARAD — AVÎNTUL 
REGHIN 1—0 (9-0) : Gali (min. 
SC).

UNIREA ALBA IULIA — STICLA 
ARIEȘUL TURDA 1—0 
Hirceag (min. 40).

MUREȘUL EXPLORĂRI
—■ GLORIA BISTRIȚA 2—0 .
Vișan (min. 58), Bucur (min. 67).

(1—0)

DEVA 
(0—0):

METALURGISTUL CUGIR — 
GLORIA REȘIȚA 1 1—1 (0—0) S
Cocu (min. 49 — din 11 m.)> res
pectiv Toth (min. 67).

INDUSTRIA SÎRMEI C1MPIA 
TURZII - AURUL BRAD 0—0.

ARMATURA ZALAU — MINE
RUL CAVNIC 5—4 (4—2) : Boca
(min. 12 și 46), Pășcuță (min. 23 
și 42), Predeanu (min. 40 — din 
11 m.), respectiv Cristea (min. 25 
— din 11 m și 44), Dragomirescu 
(min. 48). Lcnghel (min. 60).

MINERUL LUPENI — F.C.M. 
U.T. ARAD 4—0 (1—0) : Nichinici 
(min. 34 și 80), Dîma (min. 56 și 
86 — din 11 m).

13

13 9 3 1 31- 7
13 8 2 3 20- 7 

8

Seria I

puncte

1. DUNAREA 13 10 1 2 22- 9 21
2. Petrolul 13 8 3 2 26- 9 19
3. C.F.R. Pașcani 13 7 1 5 18-18 15
4. F.C. C-ta 13 6 2 5 22-13 14
5. C.S. Botoșani 13 6 2 5 17-16 14
6. A.S. Mizil 13 6 2 5 24 28 14
7. Oțelul Galați 13 5 3 5 20 14 13
8. Olimpia R. S. 13 6 1 6 18-18 13
9. Progresul Br. 13 6 0 7 18-18 12

10. Met Mang. 13 5 2 0 14-17 12
11. C.S.M. S-va 13 526 22 23 12

12-13. Prahova PI. 13 5 2 0 13 20 12
Chimia Făl. 13 5 26 14-21 12

14. Cechl. P.H. 13 4 3 6 21 24 11
15. Unirea Focș. 13 5 1 7 14-20 11
16. Partizarul Bc. 13 5 0 0 15-10 10
17. F.E.P.A 74 13 5 0 8 16-22 10
18. Met Plopeni 13 4 1 8 13 23 9

1. DINAMO V. 13 8 4 1 28 16 20
2- Automatica 13 7 3 3 H- 9 17
3. Mecanică fină 13 7 1 5 19 17 15
4. I.MA.S.A. 13 6 3 4 15-16 15
5. Șoimii Sibiu 13 6 2 5 24-14 14
6. Autobuzul 13 5 4 4 19 15 14
7. Aluminiu 13 5 4 4 20-20 14
8. Progresul V. 13 6 1 6 20 20 13
9. Carpați Mîrșa 13 6 1 6 16-16 13

10. Chimica Tîrn. 13 6 1 6 19-22 13
11. C.S. Tîrqoviște* 13 6 3 4 22-12 12
12. Tractorul Bv. 13 4 3 6 16 19 11
13. Metalul Buc. 13 436 15-25 11
14. Minerul Motru 13 346 6 10 10

15-16. Gaz metan 13 5 0 8 16 22 10
C.S.M. Dr. T.S. 13 5 0 8 15-21 10

17. Unirea A’ex. 13 4 2 7 19-27 10
18. Flacăra Moreni 13 3 3 7 14 20 9

1. „U- CLUJ-NP.
2. Gloria Bistrița
3. C.S.M. Reșița
4. Minerul Cavntc
5. Strungul Arad
6. Aurul Brad
7. Armatura Zalău
8. Mureșul Deva
9. Minerul Lupeni

10. C.F.R. Timișoara
11. Olimpia S.M.
12. Unirea A. lulia
13. Avîntul Reghin
14. F.C.M. U.T.A.
15. Met. Cugir
16. Sticla Turda
17. Gloria Reșița
18. Ind. sirme. C.T.

2 3 17- 9
5 33 24

20 15
17-13
21-20

3—4 (3—0).
CLASAMENTE

Scria a n-a

1. STEAUA 7 7 0 0 229- 63 21 1. C.S.M. Sv. 7601 127- 33 19
2. Dinamo 7 6 0 1 136- 58 19 2. Rapid Buzău 7 6 0 1 83- 50 19

1 3. Farul 7 6 0 1 163- 53 19 3. „U“ Cluj-N. 7 4 0 3 128- 79 15
1 4. C.S M. Sibiu 7 4 0 3 94-134 15 4 Olimpia M.G. 7 4 0 3 84- 52 15

5. Șt. Baia Mare 7 3 0 4 23- 93 13 5. Polit. Tim. 7 4 0 3 78- 68 15
1 6. Polit. Iași 7 3 0 4 83-118 13 6. Sp. stud. 7 4 0 3 77- 68 15
I 7. Șt. Petroșani 7 2 0 5 68- 90 11 7. Milcovul 7 4 0 3 78- 70 15
’ 8. Grivița Roșie 7 2 0 5 54- 81 11 8. T.C Ind. 7 3 0 4 73- 80 13

9 Rulm. Btoad 7 10 6 51-143 9 9. Met. Cugir 7 0 0 7 25- 71 7
! 10. Gloria Arad 7 1 0 6 57-125 9 10. Gloria Buc. 7 0 0 7 45-227 7

TURNEUL ECHIPELOR FEMININE DE BASCHET
turneului 4 al 
național de bas- 

disputat la Tg. 
Voința

Rezultatele 
campionatului 
chet feminin, 
Mureș : ICEMENERG 
Brașov 84—79 (39—42), Politehni
ca Sportul sudențesc București
— Rapid 91—G8 (40—40), Crișul
Oradea — Chimistul CSȘ Rm. 
Vilcea 77—72 (37—36), Politehnica 
Timișoara — Voința București 
69—53 (34—34), „U“ Cluj-Napoca
— Progresul București 102—96
(50—52), Comerțul Tg. Mureș — 
Olimpia București 63—57 (30—19), 
Progresul București — Rapid 
83—83 (45—43), Voința București
— Crișul Oradea 92—91 (40—38,
73—73, 83—83), Comerțul Tg. Mu
reș — Politehnica Sportul studen-

țese 62—57 (36—27), 
poca 
72—70 
Rm.
70—69 (34—37)
— ICEMENERG 71—35 (41—23).’

Clasament : 1. „U" Cluj-Napo
ca 26 p ; 2. Progresul 25 p ; “ 
Olimpia 25 p ; 4. Voința Bucu
rești 24 p ; 5. Politehnica Bucu
rești 24 p ; 6. Crișul 23 p ; 7. Po
litehnica Timișoara 21 p ; 2. Chi
mistul 21 p. ; 9 Rapid 20
10. Comerțul 20 p; 11. 
NERG 19 p ; 12. Voința 
16 p.

Astăzi, 
restanța 
Timișoara.

„U“ Cluj-Na-
- Politehnica Timișoara 

(40—3?), Chimistul CSȘ 
Vilcea — Voința Brașov 

Olimpia București

p. ;

3.

p ;
ICEME- 
Brașov

are locde la ora 9.
Olimpia — Politehnica

REZULTATELE ETAPEI A VIII-a A DIVIZIEI „A“
DE LUPTE GRECO-ROMANE

cu 
cu

Brașov : Steaua 
Steagul roșu Brașov 6—4 și 
C. S. Satu Mare 9—1, Steagul 
roșu — C. S. Satu Mare 7—3 ; 
Timișoara : C.F.R. Timișoara cu 
A.S.A. Cluj-Napoca 8—2 și 
SIMARED Baia Mare 6—4, 
MARED — A.S.A. 8—2 ; ’
reș: Electromureș Tg. Mureș 
Bihoreana Marghita 9—1 și 
C. S. Arad 6—4, C. S. Arad 
Bihoreana 10—0.

SERIA A Il-a, Slatina : Alu
miniu Slatina cu Chimistul Rm. 
Vilcea 10—0 și cu C.S.M. Reșița 
9—1, C.S.M. Reșița — Chimistul 
7—3 ; București: Progresul Bucu
rești cu Electropu-tere Craiova
7— 3 și cu C.S.M. Craiova 8—2, 
Electropu-tere cu C.S.M. Craiova 
6—4 și cu Metalul IURT Lugoj 
5—5 (20, 5—18, 5 la punctajul teh
nic), Metalul — C.S.M. Craiova
8— 2 ; Pitești : L.C. Dacia Pitești 
cu Metalurgistul Băilești 7—3 și 
cu Pandurii Tg. Jiu 8—2, Meta
lurgistul — Pandurii 7—3.

SERIA A III-a, București : Di 
namo București cu Carpați Si 
naia 9—1 și cu Farul Constanța

cu
SI- 

; Tg. Mu-
cu 
cu

10—0, Farul — Carpați 8—2 (tri
unghiular disputat “ " ‘
trecută) ; Brăila : 
ila cu Industria 
8—2 și cu 
Industria 
(23—17) ;
București cu Muscelul Cimpulung 
8—2 și ~ - “ “
(21—19),

SERIA
C.S.M.

I.M.U. 
sîrmei
București :

săptămâna 
Progresul Bră- 
sîrmei Buzâu 
Medgidia 6—4, 

— I.M.U. 5—5 
Metalul

cu Delta 
Muscelul —

A iv-a, 
Suceava cu 

8—2 și cu A.S.A. 
S.C. Bacău — i 
(21—19) ; Rădăuți : 
dăuți cu Rapid București 9—1 și 
cu Nicolina Iași 10—0, Nicolina
— Rapid 5—5 (21—19) ; Botoșani: 
C.S. Botoșani cu Dunărea Ga
lați 6—4 și cu Ceahlăul Piatra 
Neamț 7—3, Ceahlăul — Dunărea 
5—5 (20—19).

Tuloea 5—5 
Delta 6—4.

Suceava : 
S.C. Bacău 
Buzău 9—1.

5—5 
Metalul Ră-
A.S.A.



— RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 
ALE MIȘCĂRII SPORTIVE DIN ROMÂNIA 

SE DEZVOLTĂ NECONTENIT
Călăuzindu-se după principiile pe 

care le promovează permanent par
tidul și statul nostru, personal tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia- 
liste România, mișcarea sportivă din 
țara noastră își aduce contribuția la 
mai buna cunoaștere și apropierea 
tineretului din toate țările, indife
rent de orînduire socială, de deose
birile de rasă, de concepțiile filozo
fice, punîndu-se un accent deosebit 
pe făurirea și întărirea unor trai
nice legături de prietenie, bazate pe 
nobilele idealuri ale păcii.

In activitatea pe care o desfășoară 
mișcarea noastră sportivă se. înscriu 
și relațiile pe care Ie întreține cu 
nenumărate organizații sportive din 
lumea întreagă. Sportivii români 
sint prezenți la startul diferitelor 
cor. petiții internaționale oficiale — 
campionate balcanice, europene, mon
diale, universiade și Jocuri Olimpice, 
ca și i’ntilniri amicale, în cadrul că
rora își măsoară — în mod loial — 
buna pregătire, talentul, srmumul de 
calități fizice și morale, cu tineri din 
întreaga lume.

Un loc însemnat in cadrul legătu- 
> rilor de prietenie, pe care le dez

voltă constant organele și organiza

țiile sportive din țara noastră îl 
ocupă. In mod firesc, adîncirea și 
diversificarea colaborării cu foruri 
similare din țările socialiste. Colabo
rarea se manifestă pe mai multe 
căi, de la schimburile de experien
ță dintre specialiștii diferitelor do
menii de activitate ale sportului și 
pînă la instituirea unui sistem de 
competiții, cum este această tradi
țională Jntrecere pentru juniori 
„Concursul Prietenia", la care iau 
parte sportivi din țări socialiste. Din 
volumul total al competițiilor orga
nizate an de an, peste 75 la sută 
sint realizate cu organizații sportive 
din țările socialiste.

Federațiile și cluburile sportive din 
țara noastră manifestă, de asemenea, 
o atenție deosebită pentru dezvolta
rea legăturilor de colaborare cu fo
ruri similare din țările balcanice, 
competițiile balcanice fiind cele mai 
vechi întreceri cu caracter regional 
ale sportului mondial. Tradiționalele 
Balcaniade ocupă astăzi un loc im
portant in programul activităților 
sportivilor noștri, ele prilejuind an 
de an posibilitatea adincirii legătu
rilor de prietenie dintre țările din 
această parte a lumii.

Importante sint, de asemenea, re
lațiile pe care țara noastră le dez

voltă, șl pe linie sportivă, cu țări 
din lumea a treia, din Africa, Asia 
și America Latină. Un număr im
presionant de tineri din aceste țări 
au frecventat cursurile institutelor 
noastre de invățămint superior, pentru 
a deveni profesori sau antrenori. în 
același context se înscrie și ajutorul 
pe care România l-a dat și îl dă 
acestor țări prin trimiterea de antre
nori, profesori, medici sportivi și alți 
specialiști în domeniul educației fi
zice și sportului, care, conlucrind în 
mod sincer cu tehnicienii localnici, 
își aduc contribuția la dezvoltarea 
activității sportive din țările respec
tive.

Trebuie să subliniem și legăturile 
de colaborare, pe diverse planuri, 
care sint statornicite între tara noas
tră și organizații sportive din Anglia, 
Austria, Belgia, Canada, Danemarca, 
Elveția, Franța, Finlanda, R.F. Ger
mania, Italia, Japonia, Olanda, Nor
vegia, Suedia, Spania, S.U.A. ș.a. în 
momentul de față. C.N.E.F.S. și cele
lalte organizații de specialitate din 
România fac schimb de informații 
și de publicații cu organizații sporti
ve din peste 130 de țări de pe toate 
continentele.

Un loc important în cadrul rela
țiilor externe ale mișcării noastre 
sportive îl ocupă activitatea desfă
șurată in cadrul Comitetului Interna
țional Olimpia, al diferitelor organizații 
sportive internaționale din care fac 
parte federațiile pe ramură de sport 
și alte organizații din țara noastră, 
în cadrul acestora, reprezentanții 
sportului din România socialistă con
tribuie la dezvoltarea sportului în 
lume, la democratizarea vieții spor

tive internaționale, la organizarea 
activității conform cerințelor lurnii 
contemporane. Este o contribuție care 
s-a bucurat și se bucură de aprecieri 
unanime. Peste tot pe unde merg, 
sportivii noștri poartă cu ei mesa
jul de pace și prietenie al poporului 
român, contribuie la adîncirea pro
cesului de înțelegere intre popoare, 
la întărirea colaborării între tinerii 
de pretutindeni, la afirmarea idealu
rilor de pace care-i animă pe toți 
oamenii cinstiți de pe planeta noas
tră.

Primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele României, 
care i-a tnmînat Ordinul „Tudor 
Vladimirescu" clasa I, cu prilejul 
Universiadei de la București, Juan 
Antonio Samaranch, președintele 
C.I.O., declara : „Cred că trebuie 
să mulțumim poporului român 
pentru această mare sărbătoare 
a sportului. Vizita mea este însă 
inseparabilă de sentimentul de 
onoare simțit Ia primirea de către 
președintele României, excelența sa 
domnul Nicolae Ceaușescu, în înalta 
distincție românească cu care am 
fost decorat cu acest prilej se află 
prețuirea statului român nu pentru o 
persoană, ci pentru întreaga mișcare 
olimpică. în convorbirea pe care am 
purtat-o a reieșit sincerul interes al * 
președintelui României pentru pro
blemele tinerelor generații, pentru 
sport ca factor social de progres. Aș 
dori să mai adaug că vorbele fier
binți adresate participanților Ia Uni
versiadă de către excelența sa dom
nul Nicolae Ceaușescu vor stărui cu 
siguranță multă vreme în inimile 
sportivilor studenți".

Romeo VILARA

VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN CUPELE EUROPENE DE HANDBAL
în c.c.E. (m): STEAUA ÎNVINGĂTOARE ÎN . DEPLASARE i

26 24 CU S.K.A. MINSK!
’ MINSK, 18 (prin telefon). — 
Marele Palat al sporturilor din 
localitate a fost duminică arhi
plin (peste 18 000 de spectatori) 
de un public dornic să vadă la 
lucru două mari formații mas
culine de handbal : S.K.A. Minsk 
(campioana Uniunii . -vietice) și 
Steaua București (campioana 
României). La capătul unui joc 
extrem de disputat, ca între 
două formații puternice și bine 
pregătite, victoria a revenit pe 
merit handbaliștilor români : 
26-24 (10—10).

Jucătorii de la Steaua au e- 
voluat excelent (p >rtarud echipei 
și căpitanul ei, Nicolae Muntea- 
nu. cel mai bun om de pe te
ren), mai ales In apărare, unde 
au aplicat sistemul 5+1, în față

In c.c.E. (Dl ȘTIINȚA BACĂU - SPARTACUS BUDAPESTA 29-22
BACAU, 18 (prin telefon). Du

minică dimineața. în Sala spor
turilor din localitate, știința Ba
cău a susținut prima partidă 
din cel de al 11-lea tur al „Cu
pei Campionilor Europeni*. 
Handbalistele noastre au întilnit 
formația Spartacus Budapesta, 
pe care au întrecut-o cu 29—22 
(16—12). Victoria băcăuancelor. 
obținută după 60 de minute de 
dramatică încleștare, este pe de
plin meritată. Sportivele pregă
tite de antrenorii Eugen Bartha 
și Eugen Cucu (asistați în zilele 
ce au precedat partida ș! de an
trenorul federal Pompiliu Si- 
mion) s-au aflat tot timpul la 
cîrma jocului După o repriză de 
tatonare (cam prea mult !). cînd 
învingătoarele au ratat enorm, 
ele s-au desprins totuși la 3, 4 
și 5 goluri. Dar. pe fondul unei 
apărări neinspirate a gazdelor, 
handbalistele oaspete au redus 
puțin cîte puțin, ajungînd să se 
apropie la două goluri : 12—18 
în min. 24. în repriza secundă 
apărarea Științei s-a întărit prin

în „Cupa I.n.f.- (■); LC. MINAUR BAIA MARE
S-A DETAȘAT CLAR: 32-25 CU I.F. HELSINGOR

BAIA MARE, 18 (prin telefon). 
In încercarea ei de a-și con
firma și în arena internațională 
valoarea manifestată pe plan na
țional. H. C. Minaur Baia Mare 
a obținut duminică în sala Da
cia din localitate, în fața a peste 
3000 de spectatori, care au încu- 
rajat-o frenetic, o victorie cla
ră în meciul pe care l-a sus
ținut eu formația daneză IF Hel- 
singor, în cadrul turului doi 
(med tur) al Cupei I.H.F. Re-

HALTEROFILII GH. MAFTEI Șl T. KISKALO - CÎTE 3 TITLURI BALCANICE
KIKINDA, 18 (prin telefon). In 

localitate, s-au Încheiat întrece
rile balcanice de haltere. Repre- 
centanții României s-au remarcat 
prin Gheorghe Maftei. eu 3 tit
luri la cat. 56 kg a 10 kg 4-
142.5 kg «« 252,5 kg : la a 4-a 
încercare, la aruncat, a stabilit 
un nou record balcanic — 143 kg) 
și Tiberiu Kiskalo. cu 3 titluri 
la cat. 75 kg (142.5 kg +170 kg —
312.5 kg). La cat 90 kg. Dumitru 
Petre, la egalitate cu bulgarul 

antrenorul Radu Voina aplicînd 
o inovație, prin plasarea lui Dră- 
găniță. El s-a comportat foarte 
bine, realizînd și cîteva contra
atacuri rapide, pe care le-a fruc
tificat prompt. Scorul a evoluat, 
în general, în favoarea handba
liștilor de la București, care în 
final (min. 54) au ajuns chiar să 
conducă cu 5 goluri diferență : 
24—191 Dar două eliminări aproa
pe consecutive, ca și cîteva ra
tări au făcut ca victoria lor 6Ă 
se fixeze în final la numai două 
goluri diferență.

Iată autorii golurilor echipei 
Steaua : Drăgăniță 7, Stingă 7, 
Dumitru 5, Mihai Daniel 3, Mirl- 
că 2, Birtalan 2. Foarte bun ar
bitrajul cuplului danez Ole Chris
tensen șl Per Jorgensen.

Intrarea în poartă a lui Vasllca, 
în timp ce ofensiva a fost mai 
eficientă, cu Mariana Oacă, jucă- 
toarea cea mal bună de pe te
ren, Filofteia Danilof șl Elena 
Ciubotaru, astfel că băcăuancele 
s-au detașat la 8 goluri (25—17 
în min. 50). Acest avans putea 
fi majorat, dacă numeroasele 
acțiuni ofensive nu s-ar fi în
cheiat cu nereușite — am putea 
^pune Inadmisibile — pentru 

indbaliste cu experiență ca 
1 anca (care a Jucat, totuși, ac
cidentată) și Mozsi.

Avantajul de 7 goluri este 
încurajator pentru calificarea In 
turul următor al competiției.

Au Înscris: Oacâ 19 (7 din a- 
runcărl de la 7 m) Danilof 4, 
Ciubotaru 3, Mozsi 2, Hrițcu 1, 
pentru învingătoare. respectiv 
Oszvald 10. Csik 5, Azari 2, Er
dos 2, Elekes, Galhidirre șl 
Pappne cîte 1.

Au arbitrat bine Dimitrie An- 
ghelov și Boris Georgiev (Bul
garia).

Ion GAVRILESCU

ruătetul final : 32—23 (lt-10)
confirmă pe deplin acest lucru, 
cu atît mai mult cu cit oaspeții 
(deși antrenați de fosta jucătoa
re a echipei reprezentative a 
Ungariei, Marla Strșelbiski — 
fapt unic în lume !) practică un 
handbal foarte bărbătesc, nu de 
puține ori cu accente „tari", a- 
părîndu-și șansele cu foarte 
multă energie.

în ciuda acestui fapt și a fru
moasei „cărți de vizită* cu care

Rumen Teodosiev (170 kg+2O0 kg 
— 370 kg): a pierdut primul loc 
„la dntar* stabilind însă două 
recorduri balcanice: smuls și total.

La celelalte categorii : 52 kg —
1. Malinor Sevdalim (B) 232.5
kg : 60 kg — 1. Anton Godiea- 
bajev (B) 277.5 kg 2 Dorel Ma- 
teeș (R) 267.5 kg (115 kg+152.5 kg- 
la total și aruncat — noi recor
duri naționale de iunlori) 3 
Constantin Chiru (R) 265 ke
(120 kg + 445 kg) : 67.5 kg — 1 

handbaliștii danezi au sosit la 
Baia Mare (el conduc in cam
pionatul țării lor nelnvinșl după 
4 etape cu 8 p și au în rindu- 
rlle lor 8 internaționali !) H. C. 
Minaur Baia Mare a evoluat, ca 
mai totdeauna în ultimul timp, 
foarte bine, alternînd spectaculos 
finalizarea fazelor, apărîndu-se 
exact, din mișcare, fără prea 
multe durități. Formația gazdă 
a avut conducerea din primul și 
pină în ultimul minut, uneori la 
diferente apreciabile : 16—9 (min. 
20) șl 29—21 (min. 54). Cu toate 
acestea, ca o confirmare a celor 
spuse de noi despre echipa lor, 
danezii au reușit o dată egala- 
rea (4—4, min. 10), apropiindu-se 
apoi amenințător, pină la două 
goluri diferență : 19—21 (min. 44).

în „Cupa Cupelor" (1): 
A CÎȘTIGAT 

Sîmbătă după-amiază. in Sa
la sporturilor din Rm. Vllcea, 
s-a desfășurat prima manșă din 
turul doi al „Cupei cupelor* la 
handbal feminin. In care s-au 
întilnit Chimistul din localitate 
și R.K. Buducnost Titograd. A 
învins formația vilceană. ou sco
rul de 26—25 (13—10). Victoria Ia 
numai un punct diferență În 
favoarea ciștlgătoarei ediției tre
cute a .Cupel IHF* s-a datorat, 
tn principal, adoptării unei tac
tici neinspirâte in fata unei e- 
chlpe cu taUe foarte înaltă (cu 
cinci jucătoare peste 1.80 m),
dar care, în pofida superiorită
ții de care aminteam, a realizat 
foarte puțin din aruncările de 
la distantă.

Jocul s-a menținut echilibrat 
în primele minute, iar In min. 
11 scorul a fost egal : 8—8. Apoi, 
gazdele au ană«»»oe accelerator. 
Maria Verigeanu este din nou 
cea mai bună de pe teren șl In
tr-un final de repriză dătător de 
speranțe reușesc să se distanțeze 
la trei goluri, o contribuția meri
torie avind-o si Doina Rodeanu, 
care a apărat foarte bine. Spe
ranțele tuturor sporesc după 
pauză, cînd !n min. 35 scorul a 
devenit 15—10. dar din acest 
moment poate si datorită unei

„MEIIIUIINUflf" Of TENIS DE MASĂ ALE IUGOSLAVIEI
UUBLIANA, 18 (prin telefon). 

Astăzi (n.r. ieri) au luat sflrslt 
campionatele Internationale de 
tenis de masă ale Iugoslaviei, 
dominate — așa cum era de 
așteptat — de sportivii din R.P. 
Chineză. Tinerii noștri lucători 
au obținut unele victorii în pro
bele individuale, dar ei n-au 
putut să urce spre finalurile ta- 
belurilor : Maria Alboiu, Otilia 
Bădescu — Fazlici. Fabri (Iu

Ștefan Toporev (B) 322,5 kg, 2. 
Gelu Radu (R) 265 kg (115+150
kg): 82,5 kg — 1, Mincio Pașov 
(B) 340 kg 2. Petre Becheru (R) 
335 kg (1454-190 kg) : 100 kg —
1. Ivan Anshelov (B) 362.5 kg
2. Petrică Tufă (R) 342 kg
(1504-192 kg) 5 Alexandru Ke- 
reki (R> 320 kg • 110 kg — 1
Gamen Asparuhov fBi 370 kg 
2 Teodor Popa (R) 350 kg
(1554-195 kg) : -*-110 kg — Ianis 
Tințaris (G) 330 kg.

Dar, antrenorul Lascăr Pana i-a 
dat lui Marta sarcina de a-1 ține 
„om la om* pe cel mai pericu
los atacant danez (H. Fleming), 
ceea ce a redus mult din efica
citatea atacurilor nordicilor și, 
apoi, l-a înlocuit la timp pe por
tarul Petran cu Neșovici, care 
s-a dovedit mai inspirat.

Punctele au fost marcate de : 
M. Voinea 8, Covaciu 6, Flangea
5, Mlroniuc 5, Porumb 4, Boroș 3, 
Marta 1 — H. C. Minaur Baia 
Mare, H. Fleming 11, Ropstropff
6, Andersen 2, Jensen 2, Moller
2, Bender 1, Nederby 1 — Hel- 
singbr. Au arbitrat bine : Milan 
Valcici și Milan Mitrovici, ambii 
din Iugoslavia.

Hristache NAUM

CHIMISTUL RM. VÎLCEA
LA LIMITĂ

relaxări premature, vilcencele 
scad ritmul de joc. apărarea 
pierde aproape toate duelurile 
cu atacul iugoslav, care insistă 
tot pe jocul .semicercului*.

Pentru victoria obținută, hand
balistele de la Chimistul Rm. 
Vilcea trebuie totuși aplaudate, 
diferența de talie de care amin
team fiind un handicap greu 
surmontabfl. Marcatoare : Maria 
Verigeanu 10 (5 din 7 m). Edith 
Torok 7, Rodica Pestrea 6. Ele
na Morariu S si Nicoleta Petre 
1, de Ia gazde, respectiv Draga- 
na Pcsici 8, Svetlana Mugosa 7, 
Liliana Mugosa 3. Olga Pejovici
3. Zorica Pavlcevici 2 șl Mirsan- 
da Ganlci 2. Arbitrii Avner Zin
ger șl David Boker (Israel) au 
condus bine o partidă desfășura
tă in deplină sportivitate.

Mihail VESA

In cadrul primei partide din 
cel de al doilea tur al „Cupei 
F.I.H." Ia handbal feminin, 
Vorwărts Frankfurt pe Oder 
(R.D. Germană) a întrecut pe 
teren propriu pe Rulmentul 
Brașov cu 22—12 (10—6).

goslavia) 2—0 (19. 15); Rodica
Urbanovicl, Klnga Lohr — Zou 
Zhenghoa, Chen Lili (R.p, chi
neză) 2—1 (—14. 15 22) și 2—0
(19, 15) cu Krtlger Freiberg 
(R.F.G ) ; Andraș Fejer. Vasile 
Florea — Pasaricl. Gitorici (Iu
goslavia) 2—1 (—14. 6. 12) ; Si-
mion Crișan, Călin Toma — 
Metwallay. Fatah (Nigeria) 2—0 
(12. 20) ; Vasile Florea. Otilia 
Bădescu — Podnosov Zaharian 
(U.R.S.S.) 2—0 (27 16) In pro
ba de simplu feminin Maria 
Alboiu — Valentina Popova 
(U.R.S.S.) 1—3 (—17. 19 —17,
—15).

Au cîștigat titlurile : R.P. Chi
neză — în nroba pe echipe mas
culin și feminin ; simplu mascu
lin : Jian Jialiang (R.P. Chine
ză) ; feminin : Branka Batinici 
(Iugoslavia) : dublu masculin : 
Jian Jialiang. Cai Znenhua (R.P. 
Chineză) : feminin: Qi Baoxlăng, 
Xu Jing (R. P. Chineză) • dublu 
mixt: Qi Baoxlang. Cai Zhenhua 
(R. P. Chineză).

Emanuel FANTĂNEANU

TELEX • TELEX
BOX • Asociația europeană 

de box amator a hotârit ca la 
viitoarele campionate europene, 
ce vor avea loc între 25 mai sl 
2 Iunie 1985, la Budapesta, cas
ca de protecție să nu fie obli
gatorie. rămînind la latitudinea 
fiecărui boxer utilizarea aceste
ia. De asemenea, s-a recomandat 
să nu fie folosită mașina electro
nică de numărat punctele.

FOTBAL a Pentru organiza
rea campionatului european de 
fotbal ediția 1988 și-au anunțat 
candidatura Olanda, R.F. Germa
nia, Anglia și patru federații 
scandinave (Danemarca. Suedia, 
Norvegia și Finlanda) care in
tenționează să organizeze în co
mun turneul final. Comisia exe
cutivă a UEFA va studia can
didaturile respective, în cursul 
anului viitor, A La Esch-sur- 
Alzette, într-un meci contând 
pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal (grupa 
a 4-a europeană) echipa R D. 
Germane a învins cu scorul de 
5—0 (0—0) selecționata Luxem
burgului Au marcat Ernst (3), 
Minge (2). în clasamentul grupei 
conduce Iugoslavia cu 3 puncte 
din două Dartide. urmată de R.D. 
Germană — 2 puncte din două 
jocuri. Franța — 2 puncte dintr- 
un med susținut etc. a Tn 
campionatul englez, lidera, E- 
verton, a învins cu 4—0 
pe Stoke City, în tâmp 
ce Tottenham a cîștigat (ju- 
cînd în deplasare) cu 3—0 la 
Ipswich Town. Alte rezultate : 
Arsenal — Q.P Rangers 1—0 ; 
Watford — Sheffield 1—0 : Lei
cester — Norwich 2—0 : Chelsea
— W.B. Albion 3—1 : Aston Villa
— Southampton 2—2 ; West Ham 
United — Sunderland 1—0. a în 
etapa a 13-a a campionatului 
iugoslav Zeleznicear Sarajevo 
(adversara Universității Craiova 
în „Cupa UEFA“) jue nd în de
plasare a terminat la egalitate,
1— 1, cu Sloboda Tuzla. Zelezni- 
cear a condus din minutul 38 
pînă In minutul 82 prin golul 
marcat de Samardija Alte re
zultate: Velez Mostar — Radnickl
2— 0 ; Iskra — Osijek 2—0 : Stea
ua Roșie Belgrad — Buducnost 
Titograd 6—0 : Dinamo Vinkovicl
— Dinamo Zagreb 0—1 : Vardar 
Skoplie — Pristina 5—0. F.C. 
Sarajevo — Vojvodina 1—0. In 
clasament conduce F.CT'Sarajevo, 
cu 16 p. urmată de Zeleznicear 
și Hajduk Split — cîte 17 p. 
A La Limasol. în fața a 8 000 
de spectatori. în med pentru 
preliminariile campionatului mon
dial de fotbal, echipa Ungariei 
a învins cu 2—1 (0—1) formația 
Ciprului. Scorul a fost deschis 
de gazde prin Foti (min. 28), 
oaspeții au egalat prin Roth 
(min. 49) și au înscris al doilea 
gol în minutul 83. autor fiind 
Nyilasy. A Etapa a 9-a a cam
pionatului italian : Juventus — 
Torino 1—2. Verona — Sampdo- 
ria 0—0 Asdoli — Napoli 1—1, 
Atalanta — Lazio 1—0 Avellino
— Milan 0—0. Como — Cremone- 
se 1—0. Inter — Udinese 1—0, 
Roma — Fiorentina 2—1. Clasa
mentul : 1. Verona 15 p. 2. To
rino 14 p, 3 Sampdoria șt Inter 
12 p ...11. Juventus 8 p... 15. As- 
coli 4 p. 16. Cremonese 3 n

RUGBY a în continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Marea Brltanle. echipa Austra
liei a jucat la Limerick cu se
lecționata provinciei Munsler ne 
care a învlns-o cu scorul de 
31—19 (16—10) a Echina Soanlei 
a întrecut cu 17—15 (11—13) se
lecționata Tunisiei într-un med 
pentru „Cupa FTRA“ de«;răsurat 
în localitatea tunisiană Sfnx.
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