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INTR-O ATMOSFERA DE DEPLINA ADEZIUNE LA MĂREȚELE IDEI 

CUPRINSE IN RAPORTUL PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
au Început dezbaterile asupra problemelor Înscrise pe ordinea de zi

ȘEDINȚA DE DIMINEAȚĂ
Sub semnul unității indes

tructibile a întregului popor 
in jurul partidului si al secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. marți, 20 
noiembrie, au continuat în Ca
pitală lucrările celui de al 
XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român. care 
dezbate probleme de însemnă
tate fundamentală pentru 
mersul înainte al societății 
noastre, pentru viitorul Româ
niei socialiste.

La sosirea în Sala Palatului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din prezidiul 
Congresului au fost salutați cu 
vii și îndelungi aplauze. Și in 
această zr, participant!! Ia lu
crări au exprimat vibrant sen
timentele de profundă dra
goste. prețuire si recunoștință 
pe care comuniștii, toti cetă
țenii țării, fără deosebire de 
naționalitate. Ie poartă secre
tarului general al partidului, 
pentru tot ceea ce a făcut și 
face spre gloria si măreția pa
triei, spre binele si fericirea 
întregii noastre națiuni, pentru 
ea România socialistă să fie 
mereu mai înfloritoare, mai 
stimată și respectată pe meri
dianele lumii.

La lucrări participă delega
țiile de peste hotare invitate 
la Congresul ai XIII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Prima parte a ședinței de 
dimineață a fost condusă de 
tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu.

Raportul Comisiei Centrale 
de Revizie a Partidului Comu
nist Român a fost prezentat 
de tovarășul Vasile Vîlcu.

Au început, apoi, dezbaterile 
în plen asupra problemelor și 
documentelor înscrise la ordi
nea de zi a Congresului. Au 
luat cuvintul tovarășii : Cornel 
Pacoste, delegat al organizației 
județene de partid Timiș. Pe
tre Preoteasa, delegat al orga
nizației județene de partid Cluj. 

Costache Trotuș, delegat al or
ganizației județene de partid 
Galați. Anton Lungu, delegat 
al organizației județene de 
partid Brăila. Ilarie Munteanu, 
delegat al organizației județene 
de partid Brașov. Anica Lazăr, 
delegat al organizației județene 
de partid Neamț. Dumitru Con
stantin. delegat al organizației 
municipale de partid București, 
Vasile Bărbulescu, delegat al 
organizației județene de partid 
Olt, Constantin Popa, delegat 
al organizației județene de 
partid Hunedoara, Dinu Dani- 
liuc, delegat al organizației ju
dețene de partid Călărași.

Raportul Comisiei de Vali
dare a fost prezentat de tova
rășul Ion Radu.

Congresul a aprobat, în una
nimitate. Raportul Comisiei de 
Validare.

In continuare. Congresul 3 
aprobat în unanimitate compo
nenta Comisiei pentru pregă
tirea propunerilor de candidați 
pentru membrii si membrii su
pleant! ai Comitetului Central 
al P.C.R. și membrii Comisiei 
Centrale de Revizie, din care 
fac parte tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii : Iosif
Banc. Radu Bălan. Emil Bobu, 

’Ileana Ecaterina Brisc, Zaharia 
Cărbunaru. Trifon Darie. Con
stantin Dăscălescu. Ion Dincă, 
Miu Dobrescu. Eduard Eisen- 
burger, Marin Enache. Petru 
Enache. Ion Frățilă. Carol Fu- - 
lop. Traian Girba. Mihai Ha- 
tieganu. Anton Lungu, Valeria 
Marinescu. Hie Matei. Manea 
Mănescu, Petru Mot, Vasile 
Mutu. Andrei Ncagu. Vasile 
Pană. loan Popa. Ion Popa, 
Ion Popescu-Puturi. Constantin 
Radu Ion Radu. Gheorghe Ra
dulescu. Alexandru Reimer, 
Dumitra Smarandache. Maria 
Ștefan. Gheorghe Tănase. Ion 
Ungur. Gligor Urs Ion Ursu, 
Ilie Verdeț Vasile Vîlcu.

După pauză lucrările au fost 
conduse de tovarășul Constan
tin Leonard.

In cea de-a doua parte 
a ședinței de dimineață * 
luat cuvintul tovarășa Elena 
Ceaușescu, delegat al organi
zației de partid Argeș. Au 
urmat Ia cuvînt tovară
șii Teodor Roman, dele
gat al organizației județene de 
partid Teleorman, Mircea Re
fec, delegat al organizației ju
dețene de partid Bacău. Ne- 
culai Agachi, delegat al orga
nizației județene de partid 
Dîmbovița. Paraschiv Alecu, 
delegat al organizației județene 
de partid Bihor. Marcel Dobra, 
delegat al organizației județene 
de partid Ialomița. Ion Lupu- 
lescu, delegai al organizației 
județene de partid Dolj, și Dio
mid Năstase, delegat al orga
nizației județene de partid 
Vaslui.

ȘEDINȚA DE DUPĂ-AMIAZÂ
Tovarășa Elena Ceaușescu a 

condus lucrările Congresului, 
reluate după-amiază, in șe
dință plenară.

In continuarea dezbaterilor, 
au luat cuvintul tovarășii Con
stantin Dăscălescu, delegat al 
organizației județene de partid 
Brașov, Nicodim Roșea, delegat 
al organizației județene de 
partid Alba, Zamfir Stancu, 
delegat al organizației județe
ne de partid Prahova, Iosif 
Szasz, delegat al organizației 
județene de partid Harghita, 
Doina Vasilescu, delegat al or
ganizației județene de partid 
Arad, Ion Pățan, delegat al 
organizației județene de partid 
Suceava, Mircea Todoran, de
legat al organizației județene 
de partid Maramureș, Constan
tin Olteanu, delegat al organi
zației județene de partid Olt, 
Constantin Olaru, delegat al 
organizației județene de partid 
Dîmbovița, Gheorghe Dăogaru, 
delegat al organizației județe
ne de partid Giurgiu, loan

NICOLAE CEAUȘESCU 
(Din Raportul prezentat 
la Congresul al XIII-lea 
al P.C.R.)

Popescu, delegat al organiza
ției județene de partid Gorj, 
Ion Floareș, delegat al orga
nizației județene de partid 
Botoșani.

Lucrările desfășurate după 
pauză au fost conduse' de to
varășul Ioachim Moga.

Au luat cuvintul tovarășii 
Manea Mănescu, delegat al or
ganizației județene de partid 
Timiș, Eufrosina Băiașu, dele
gat al organizației județene 
de partid Vîlcea, Dumitru Ra
du Popescu, delegat al organi
zației municipale de partid 
București, Vasile Bădica, dele
gat al organizației județene de 
partid Buzău, Lina Ciobanu, 
delegat al organizației județe
ne de partid Iași, Aurel Sandu, 
delegat al organizației jude - 
ne de partid Timiș, Gheorghe 
Pană, delegat al organizației 
municipale de partid București, 
Vasile Bacalu, delegat al or
ganizației județene de partid 
Mehedinți, și Vasile Sava, de

Să demonstrăm 
prin întreaga des
fășurare a lucrări- 

i lor și prin docu
mentele Congresu
lui al XIII-lea ca
pacitatea partidu
lui nostru de a 
conduce destinele 
patriei, de a uni 
forțele și energiile 
întregului nostru 
popor, Durtindu-I 
din victorie în vic
torie, pe calea pro
gresului și prospe
rității, a libertății și 
independenței na
ționale, pentru a 
asigura un loc tot 
mai demn României 
in rîndul tuturor 
națiunilor libere ale 
lumii.

legat al organizației județene 
de partid Suceava.

Vorbitorii au exprimat înal
ta apreciere și deplinul acord 
față de tezele, orientările și 
analiza profundă conținute in 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tri
buna înaltului forum al comu
niștilor, subliniind că acest do
cument de inestimabilă valoare 
teoretică și practică constituie 
o contribuție de o deosebită 
însemnătate la îmbogățirea te
zaurului socialismului științific, 
a strategiei și tacticii făuririi 
societății socialiste și comunis
te in România.

A fost subliniată importanța 
contribuției aduse de cercetarea 
științifică la promovarea pro
gresului tehnic în toate sectoa
rele vieții economico-sociale, 
evidențiindu-se, totodată, sarci
nile deosebite ce revin științei, 
în general, ca forță materială 
de producție.

(Continuare în pag. 2—3)
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ȘEDINȚA DE DUPĂ-AMIAZĂ COMPETIȚII SPORTIVE

îa cuvintul Iar. partiapaațu 
la dezbateri au reliefat, eu 
profundă satisfacție si reea- 
noțtință, eă succesele înregis- 
trate în dezvoltarea eeoaomi- 
eo-socială. in ridicarea castă-

nuă a nivelului de trai si a 
calității vieții oamenilor mun
cii se datoresc îndeplinirii o- 
biectivelor și hotăririlor stabili
te de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale parti
dul». politicii de repar
tizare armonioasă, echilibra
tă a forțelor de producție
pe întreg teritoriul țării, 
sprijinului și orientărilor 
dale de tovarășul Ni cola e
Ceaușescu pentru moderniza
rea continuă a economiei și 
promovarea celor mai noi cu
ceriri ale științei în toate do
meniile. S-a arătat, de aseme
nea. eă rezultatele dobindite 
ia toate sectoarele de activita
te siat o expresie grăitoare a 
justeței politicii partidului, a 
perfecționării stilului și meto
delor de muncă ale organelor 
și organizalUor de partid, 
creșterii rolului lor in mobili
zarea și unirea eforturilor co
muniștilor. ale tuturor oameni
lor muncii ia realizarea sarci
nilor și angajamentelor asu
mate.

Menționindu-se, totodată, lip
surile și neajunsurile manifes
tate in activitatea unor colec
tive de oameni ai muncii, a 
unor organizații de partid, s-a 
subliniat că recentele confe
rințe județene au adoptat mă
suri pentru înlăturarea defici
ențelor și ridicarea întregii 
activități la nivelul cerințelor 
și exigențelor actualei etape a 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Puternic mobilizați de măre
țele obiective înscrise în docu
mentele supuse dezbaterii Con
gresului, însuflețiți de strălu
citul exemplu pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îl oferă 
prin întreaga sa activitate, 
vorbitorii au reafirmat angaja
mentul ferm al organizațiilor 
de partid, al tuturor oamenilor 
muncii de a acționa cu întrea
ga capacitate, eu toate energi
ile pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor ce vor fi adoptate de fo
rumul comuniștilor români, a- 
ducindu-și o contribuție spori
tă la accelerarea dezvoltării

economico-sociale a României 
socialiste, la creșterea pe mai 
departe a nivelului de trai 
material și spiritual al între
gului popor.

tndeplinindu-și înaltul man
dat încredințat, participanții la 
dezbateri au dat glas simță- 
mintelor de nețărmurită dra
goste, de stimă și recunoștință 
pe care toți cetățenii patriei Ie 
nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit și stimat fiu al poporului, 
exponentul năzuințelor supre
me ale națiunii noastre. Ei au 
reafirmat, totodată, voința u- 
nanimă a comuniștilor; a în
tregii țări, ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie rea
les la Congres in înalta func
ție de secretar general al par
tidului, garanția cea mai sigu
ră a înfăptuirii neabătute a 
politicii partidului de înflorire 
continuă a patriei, de înainta
re pe calea luminoasă a socia
lismului și comunismului.

Lucrările Congresului con
tinuă.

MAGISTRALUL RAPORT PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
MOBILIZATOR PROGRAM DE RIDICARE A PATRIEI PE NOI CULMI DE PROGRES Șl CIVILÎZAȚiE

VOM FI EXEMPLE PENTRU ENTUZIASTA ADEZIUNE

ÎNTREGUL
Am ascultat cu emoție ex

cepționalul Raport prezentat 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului, in nu
mele Comitetului Central, cu 
privire la activitatea Parti
dului Comunist Român in 
perioada dintre Congresul 
al XII-lea fi Congresul al 
XIII-lea fi activitatea de 
viitor a partidului in vederea 
înfăptuirii obiectivelor dezvol
tării economico-sociale in cin
cinalul 1986—1990 fi în pers
pectivă pină in anul 2000, a 
României.

in inima și in conștiința 
mea, acest eveniment de o 
excepțională însemnătate pen
tru întreaga viată a poporului 
român, care este Congresul al 
XIII-lea al partidului, se con
stituie intr-un solemn legămint 
al comuniștilor, al tuturor fii
lor patriei, de a urma neabă
tut insuflețitorul exemplu de 
dăruire patriotică al secretaru
lui general al partidului, ini
țiatorul atitor împliniri din 
toate domeniile noastre de ac
tivitate și de a traduce in 
viafă grandioasele obiective re
ieșite din Raportul prezentat 
Congresului al XIII-lea, din 
Proiectul de Directive ale Fo
rumului comuniștilor, în care 
se află expresia celor mai am
ple dimensiuni ale vocației 
constructive a poporului nos
tru, ilustrarea pe deplin grăi-

TINERET
toare a capacității sale de a 
ridica necontenit, pe culmi lot 
mai înalte, edificiul socialist fi 
comunist ai patriei noastre, 
Republica Socialistă România.

„România — Ceaușescu — 
Pace', sini cuvinte adine sedi
mentate in inimile ți conștiin
țele tuturor fiilor patriei noas
tre. Sînt trei cuvinte cunoscute, 
apreciate fi prețuite astăzi pe 
întreg cuprinsul pămintului. 
Iată de ce ader cu întreaga 
mea ființă, fi ca mine toți 
sportivii Clubului sportiv al 
armatei „Steaua", la realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar 
general al partidului, garanție 
sigură a infăptuirii viitorului 
luminos al României socialiste. 
Marele Forum al comuniștilor 
ne prilejuiește nouă, atleților 
fruntași, tuturor sportivilor 
țării, angajamentul să ne pre
gătim fi mai bine, să fim e- 
xemple demne de urmat pen
tru întregul tineret, iar perfor
manțele noastre să fie mereu 
mai bune. Cu acest prilej, mă 
angajez să lupt pentru a aduce 
patriei noastre noi fi noi suc
cese in marile,,competiții inter
naționale la care voi lu,a parte.

Șl DEPLINA
Am ascultat cu puternică e- 

moție, cu legitimă mindrie pa
triotică, Raportul prezentat la 
Congresul al XIII-lea al parti
dului de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, 
primul bărbat al tării, stră
lucit > revoluționar, care a 
creat României socialiste un 
uriaș prestigiu în întreaga 
lume. Am simțit o nestă
vilită bucurie pentru tot 
ce s-a înfăptuit in patria noas
tră, de la Congresul al XII-lea 
al P.C.R. fi pină in prezent, 
pentru minunatele condiții ce 
ne sînt create, pentru grija 
părintească pe care partidul, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o manifestă față de 
tinăra generație, pentru viito
rul de aur care se prefigu
rează poporului român.

Ca și în alte domenii de 
activitate, și în cel al educa
ției fizice și sportului s-a ac
ționat cu toată hotărîrea pen
tru perfecționarea continuă a 
acestei activități, pentru an
grenarea tineretului la obți
nerea unor rezultate mereu 
mai bune la învățătură, în pro
ducție, in sport. Clubul nostru 
face parte din unitățile spor
tive de performanță care s-au 
bucurat din plin de ințelege-

ANGAJARE
rea și sprijinul organelor locale 
de partid și de stat. Avem una 
din cele mai complete baze 
materiale — săli pentru gim
nastică și baschet, teren de 
handbal, un centru pentru ca
notaj, acces nelimitat la bazi
nul municipal. Antrenori și 
profesori competenți și pasio
nați se ocupă de pregătirea ti
nerilor din club. Iată argu
mente pentru elevii noștri 
sportivi de a continua tradi
ția rezultatelor frumoase, de a 
se ridica la valoarea celor care 
au fost cîndva reprezentanți ai 
clubului, gimnasta Emilia E- 
berle, campioană olimpică și 
mondială, atleta Ibolya Slavic, 
componentă a ștafetei de 
4X400 m a României la J.O. 
din 1980, alți și alți tineri care 
au ajuns in loturile reprezen
tative.

Ne angajăm ca, in cinstea 
marelui Forum al comuniști
lor, care iși desfășoară in a- 
ceste zile lucrările, să ducem 
mai departe,' cu aceeași ambi
ție și spirit de dăruire, faima 
clubului elevilor din orașul de 
pe Mureș.

în luna noiembrie, <Je pre
tutindeni din țară ne-au sosit 
vești despre interesante ac
țiuni sportive Inițiate în cin
stea marelui eveniment din 
viața politică a țării : cel de-ai 
XIII-lea Congres ai Partidu
lui. Iată, pe scurt, amănunte 
despre citeva dintre acestea : 

0 UN GRUP DE ALPI- 
NIȘTI BRAȘOVENI — Romeo 
Vasiliu (I.U.S.), Radu Rotaru, 
Valter Olteanu, Nonie Mo- 
ga (Tractorul Brașov), Mihai 
Kriklovicz (Rulmentul Brașov), 
Dorin Gergel, Ion Arhitu (Car- 
pați Brașov), Ion Ivan (C.F.R. 
Brașov)," Gh. Garoiu (Celuloza 
Zărnești), Gh. Șoldănescu (Ari
pile Ghimbav) și Luminița Sa- 
vastrei (Voința Brașov) — 
au efectuat o expediție alpi
nă în Carpații Meridionali 
parcurgînd aproximativ 100 
km de creastă. Cu acest pri
lej, ei au fixat plăci comemo
rative, din material inoxidabil, 
pe vîrfurile Pcleaga (2509 ml 
și Păpușa Mare (2500 m) din 
Retezat, precum și pe vîrfu
rile Moldoveanu (2544 m), Ne- 
goiu (2535 m). Viștea Mare 
(2527 m). Dara (2501 m) și Tî- 
rîța (2486 m) ,din Făgăraș. Pe 
fiecare placă era scris : 
„Această placă a fost montată 
în cinstea celui de-al XIII-lea 
Congres al P.C.R. și a pro
punerii de realegere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
înalta func'ie de secretar ge
neral al Partidului".

0 DOUA CONCURSURI 
AUTOMOBILISTICE. Un ra
liu organizat pe teritoriul ju
dețului Bistrița-Năsăud de 
către A.C.R. Bistrița-Năsăud 
și A.C.R. Maramureș a atras 
la start 34 de echipaje din Bo
toșani, Cluj-Napoca, Baia Mare 
și Satu Mare. După străba
terea a 80 de km. cîștigător a 
fost echipajul C. Naghy — S. 
Popescu (A.C.R. Maramureș) 
și, pe echipe A.C R. Mara
mureș. (A. TRIFAN, coresp.) 
Concurs de viteză în coastă 
pe șoseaua Ghercești (pe o 
lungime de 2.5 km), organizat 
de către comisia județeană de 
automobilism Dolj și A.S.S.U. 
Craiova. După două manșe, 
la care au participat 39 de 
concurent!, pe locul I s-au 
clasat : Stela Manea, A. Hn-

PE MELEAGURI
eveniment din 

politică a tării. Con- 
al XIII-lea al parti- 

ne spunea zilele trecute 
Ion Grecu. secretarul 

Dîmbovița, a creat 
efervescentă în 

I tineretului din jude- 
nostru, reflectată prin 

munca

prof. Arcadle BLÎNDU 
directorul Clubului sportiv 

școlar nr. 1 din Arad

POSIBILITĂȚI 

A TUTUROR
Trăiesc și muncesc la Baia 

Mare. Fac sport in acest coif 
minunat de tară, care — și el 
— a cunoscut o înflorire fără 
precedent în ultimele două 
decenii, de cind in fruntea 
partidului și statului se află cel 
mai de seamă bărbat al 
țării, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, proeminentă 
personalitate a lumii con
temporane. Omul cu care, 
pe drept cuvînt, ne min- 
drim a contribuit și contribuie 
la dezvoltarea egală, pe toate 
planurile, a tuturor localități
lor țării. Așa a fost posibil ca 
Baia Mare să devină un pu
ternic și multilateral centru 
industrial fi — în același 
timp — o citadelă de nădejde 
a sportului românesc.

Martor, asemenea tuturor ce
tățenilor patriei, la lucrările 
primei zile a marelui Forum 
al comuniștilor români, am as
cultat cu deosebită atenție ma
gistralul Raport prezentat de 
la înalta tribună a Congresului 
al XIII-lea al P.C.R. de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu
lui, președintele României. Do-

Anișoara CUȘM1R-STANCIU 
recordmană mondială, 

campioană olimpică la 
săritura în lungime

DE ÎNFLORIRE 

LOCALITĂȚILOR
cument de o excepțională im
portanță, de o deosebită com
plexitate, cu teze noi, analizind 
domeniile principale ale dez
voltării social-politice in pre
zent și în perspectivă, Rapor
tul mobilizează puternic în
treaga noastră națiune la în
făptuirea, sub conducerea parti
dului, a grandioaselor proiecte 
care vor. ridica țara pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Și in acest document de im
portanță istorică pentru noi 
toți vedem clar grija partidu
lui, a conducătorului nostru 
iubit pentru dezvoltarea armo
nioasă economico-socială a tu
turor regiunilor țării.

Pentru tot ceea ce Româniți 
a obținut în acești ani lumi
noși, pentru viitorul ei fericit 
— pe care partidul îl jalonează 
cu înțelepciune prin istoricele 
documente ale celui de al 
XIII-lea Congres -—, doresc 
din inimă ca in fruntea parti
dului să fie reales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

într-o atmosferă de entuziasm deosebit, sportivii, antrenorii 
și celelalte cadre tehnice de la clubul Steaua au luat parte 
luni, în sala de informare și documentare a clubului, la au
dierea în comun, în fața televizorului, a Raportului C.C. al 
P.C.R. prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Congresul 
al XIII-lea al partidului. Participanții la audiere au dezbătut 
apoi bogatul conținut de idei cuprins în strălucitul Raport, sar
cinile care revin în perspectivă acestei unități de frunte a 
sportului românesc. La audiere au fost prezenți și handbaliștii 
de la Steaua care, abia întorși de la Minsk, unde au obținut o 
frumoasă victorie în Cupa campionilor europeni, au ținut să 
se alăture colectivului în această acțiune. Antrenorul Radu 
Voina, vorbind în numele echipei, a spus. între altele, că hand
baliștii dedică noua și frumoasa victorie internațională marelui 
Forum al comuniștilor și se angajează să se pregătească cu și 
mai multă h'otărîre .pentru realizarea unor noi succese în arena 
internă, și internațională. De asemenea, tînărul Petru Kuki, 
devenit de curîhd antrenor, și-a exprimat, cu acest prilej,

< m ‘ i VAMPA dorința fermă de a-și aduce ,o contribuție sporită Ja educarea
Mancei VO. N-A și afirmarea scrimerilor clubului, la creșterea necontenită a

component al eclvpei olimpice performanțelor lor. Ginduri de care au fost animați și ceilalți 
de handbal a Românie1 participant!...
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prof.
C.J.E.F.S. 
o puternică 
rindui tineretului din 
tul nostru, reflectată 
rezultate superioare, in 
de zi w zi, dar și prin parti
cipări entuziaste la diverse 
competiții omagiale... In pra
gul marelui Forum al comu
niștilor. colectivele de oa
meni ai muncii si-au făcut bi
lanțul activității. Si noi, cei 
din sectorul educației fizice 
și sportului dîmbovițean, ne-am 
făcut un astfel de bilanț din 
care constatăm cu satisfac
ție că rezultatele muncii noas
tre au fost mai bune in acest 
an“. Si. intr-adevăr, din sta
tisticile efectuate rezultă cî- 
teva cifre-record în 1984 pen
tru acest județ : 45 de spor
tivi selecționați în loturile 
naționale. 5 recorduri ale 
tării si alte circa 20 de rezul
tate deosebite stabilite de spor
tivii dîmbovițeni în întreceri 
interne si internaționale. 17 
titluri de campioni republi
cani etc.

Dar mișcarea sportivă dîm- 
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In intilnirea internațională de gimnastică România - Bulgaria

ECHIPELE NOASTRE VICTORII NETE
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Desfășurată în sala de Ia 
Complexul „23 August" din Ca
pitală, intîlnirea internațională 
de gimnastică dintre reprezen
tativele de juniori ale Româ
niei și Bulgariei a prilejuit, 
timp de două zile, întreceri cu 
execuții tehnice remarcabile 
încheiate cu victoria echipelor 
noastre atît la probele femini
ne, cit și la cele masculine.

Gimnastele noastre au concu
rat cu multă dezinvoltură și 
siguranță, confirmînd astfel 
bunele prestații de la campio
natele naționale de la Arad, 
dominîndu-și net partenerele 
de concurs. Evoluția junioare
lor Daniela Silivaș, Camelia 
Voinea, Aurelia Dobre, Ga
briela Potorac, Lenuța Rus și 
Mariana Tudor ne-a demonstrat 
că școala românească de gim
nastică pregătește cu multă 
grijă „promoția de milne", ca
re să ducă mai departe ștafeta 
prestigioaselor succese ale a- 
cestui sport in țara noastră.
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nea 
iica

des-
re-

s-au 
cros 

briilor de 
au fost 

in locali- 
egătiți de 
rghe Mu- 
I atletism 
Cei mai 
lă alergă- 
I antreno- 
kmitrescu, 
I disputa
ta Alsori, 
b Rusea,

[oți de la 
k, Teodo- 
Șlobozia), 
Călărași).

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

De mîine pînă duminică, la Oradea

AL 4-lea TURNEU Al DIVIZIEI „A“ DE BASCHET (m)
Campionatul național de basenet 

masculin continuă prin al patru
lea turneu, care se desfășoară, de 
joi pînă duminică, în Sala spor
turilor din Oradea. Programul zi
lei inaugurale cuprinde următoa
rele meciuri : de la ora 9 : 
IMUAS Baia Mare — Acalmia 
Militară Mecanica Fină București, 
Politehnica Sportul studențesc 
București — Universitatea CB.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca ; de la ora 
15 : Rapid București — I.C.E.D. 
București, C.S.U. Balanța Sibiu — 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași, 
steaua — Dinamo Oradea. Dina
mo București — Farul Constanța.

înaintea acestor jocuri, clasa
mentul este următorul :

1. Steaua 22 p, 2. Dinamo Bucu
rești 21 p, 3. Farul 17 p, 4. Dina
mo Oradea 17 p, 5. C.S.U. Sibiu 
17 p, 6. I.C.E.D. 17 p, 7. Academia 
Militară 16 p. S. Politehnica Iași 
15 p, 9. Politehnica București 15 
p, 10. Universitatea Cluj-Napoca 
14 p, 11. Rapid 14 p, 12. IMUAS 
13 p.

„TROFEUL EFICACITĂȚII» o- 
ferit de ziarul SPORTUL 11 are 
în continuare în fruntea clasa
mentului pe Marin Chirilă (C.S.U. 
Balanța Sibiu) care a înscris 203 
p. R urmează : 2. FI. Ermurache 
(Steaua) 257 p, 3. A. Constanti- 
nescu (Politehnica Buc.) 241 p,

De azi, la Craiova și Caransebeș

PRIMELE TURNEE
DE VOLEI
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laDe astăzi pînă duminică, _ 
Craiova și Caransebeș, se desfă
șoară primele turnee pe grupe 
valorice din cadrul campionatului 
masculin al Diviziei „A" de volei.

Firește, interesul major se con
centrează asupra turneului frun
tașelor de la care se așteaptă 
jocuri de bună calitate care să 
satisfacă exigențele unul public 
craiovean cunoscător și care să 
onoreze cartea de vizită a celor 
6 echipe însorise în lupta pentru 
titlul de campioană a țării și 
pentru celelalte locuri de pe po
dium. Reamintim că atît în tur
neul de la Craiova (locurile 1—6), 
cît șl în cel de la Caransebeș 
(locurile 7—12) echipele nu-șl păs
trează zestrea acumulată în cele 
10 etape din faza I, menite doar 
să departajeze echipele în cele 
două grupe valorice.

Meciurile primelor turnee încep 
astăzi, de la ora 15,30. după ur
mătorul program : CRAIOVA
(locurile 1—6): Dinamo București
— Universitatea C.F.R. Craiova, 
Explorări Baia Mare — Elcond 
Dinamo Zalău, Steaua București
— Tractorul Brașov; CA
RANSEBEȘ : Politehnica C.S.Ș. 
Timișoara — C.S.U. Oradea, 
știința Motorul Baia Mare — 
C.S.M.U. Suceava, Calculatorul 
București — C.S.M. Caransebeș. 
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juniori — Marius Gherman, 
Marius Tobă, Marian Rizan, 
Nicolae Bejenaru, Sorin Bora 
și Adrian Sandu — au avut 
de asemenea evoluții meritorii, 
realizind exerciții dificile și 
spectaculoase, obținînd o vic
torie confortabilă în fața tine
rilor gimnaști din Bulgaria. 
Deci, iată că și băieții pot a- 
vea comportări bune și promi
țătoare.

REZULTATE TEHNICE : fe
minin — echipe : 1. România 
195,20 p, 2. Bulgaria 188,35 p ; 
individual — 1. Daniela Sili
vaș 39,40 p, 2. Camelia Voinea 
39,35 p, 3. Aurelia Dobre 39,20 
p, 4. Ivelina Raikova (B) 38,50 
p ; masculin — echipe : 1.
România 283,25 p, 2. Bulgaria 
277,10 p ; individual — 1. Ma
rius Gherman 57,75 p, 2. Ma
rius Tobă 57,70 p, 3. Valentin 
Ivanov (Bulgaria) 56,95 p.

Marian NEGOIȚĂ

4. D. Niculescu (Dinamo Buc.) 
211 p, 5. P. Grădișteanu (I.C.EJJ.) 
204 p. 6. M. Caraion (Rapid) 191 
p, 7. P. Măgurean (Politehnica 
Iași) 183 p, 8. M. Bama (Univer
sitatea Cluj-Napoca) 181 p, 9. H. 
Bretz (C.S.U. Sibiu) 179 p, 10. D. 
Mara (IMUAS) 178 p, 11. »V.
Zdrenghea (Academia Militară) 
177 p, 12. C. Cemat (Steaua) 
173 p.

„TROFEUL FAIR-PLAY CON
STANTIN HEROLD4* * are ca frun
taș© tot echipele Steaua (antre
nori M. Nedef și M. Cîmpeanu) 
și C.S.U. Sibiu (FI. Stoica), sin
gurele care nu au fost sancțio
nate cu fault tehnic. Pe locurile 
următoare : 3. Politehnica Iași

• Tragerea obișnuită BBONO- 
EXPRES de astăzi, 21 noiembrie 
a c., va avea loc în sala clubu
lui sportiv Progresul din Bucu
rești, str. Dr. «Staleovici nr. 42, 
începind de la ora 17,15. Nume
rele cișt'gătodre vor fi radiodifu
zate după cum urmează : la ora 
19 pe programul II, la ora 23 pe 
programul I, precum șl a doua 
zl, la ora 8,55. tot pe programul I.
• La toate agențiile Loto-Pro- 

nosport și prin vînzătorii volanțl 
din întreaga țară se găsesc de 
vînzare bilete pentru cea de a 
doua tragere MULTIPLA PRONO- 
EXPRES de duminică 25 noiem
brie a.c., ce atribuie autoturisme 
„DACIA 1503“, excursii în R. P. 
Polonă și mari sume de bani.

1 g.t.. 4—7 Academia Militară (la 
ultimul turneu : B. Bărbulescu), 
Dinamo București (D. Niculescu), 
Dinamo Oradea, Farul (R. Tecău) 
câte 2 g.t., 8. IMUAS 3 g.t., 9—12. 
I.C.E.D. (C. Voicu), Politehnica 
București (D. Dăian, M. Petrol), 
Rapid (Gh. Dumitru 2 g.ț., G. 
Mihai) șl Universitatea Cluj-Na
poca (M. Rotaru) cite 4 g.t.

HIPISM
PE ZAPADA LA A DOUA TINEREȚE SPORTIVĂ

Desfășurată pe o vreme de iar
nă, reuniunea de duminică a dat 
totuși loc la întreceri frumoase, 
cu sosiri strlnse și rezultate ne
prevăzute. Principalul protago
nist a fost S. Ionescu, care a 
reușit două victorii, cu Humor 
și Hamilton, ambii în cursele 
de semifond. Formația R. I. Ni
colae a reușit șl ea două vic
torii, cu Cornișon, un specialist 
al terenului, șl cu Arsena, care 
nu și-au epuizat rezerva de se
cunde.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Mintos (M. Ștefănescu) 
1:45,8, 2. Formosa, 3. Ventuz. 
Cota : cîșt. 1, ord. triplă 171. 
Cursa a Il-a : 1. Cornișon (I.T. 
Nicolae) 1:36,3 2. Relativa. Cota: 
câșt. 1 ev. 90. Cursa a III-a : 
1. Tufiș (Costeanu) 1:34,6, 2. Ro
bust. Cota : cîșt. 3, ev. 22. Cursa 
a IV-a : 1. Daniela (Popescu)
1:32,9, 2. Catren, 3. Adorata. Co
ta : cîșt. 8, ev. 300, ord. triplă 
Închisă. Cursa a V-a ; i. Humor 
(Ionescu) 1:36,1, 2. Percutor. Co
ta : cîșt. 1,80, ev. 82, triplu III—
IV— V 1663. Cursa a Vl-a : 1. 
Kalin (Solcan) 1:39,3, 2. Vința, 3. 
Marcela. Cota : cîșt. 2,40, ev. 12, 
ord. triplă 113. Cursa a VlI-a : 
1. Hamilton (M. Iorga) 1:34,0, 2. 
Vrednic, 3. Hematie. Cota : cîșt. 
5. ev, 55, ord. trlpiă 356, triplu
V— VI—VII 162. Cursa a VIH-a :
1. Verigariu (Tănase) 1:32,8, 2.
Albinița, 3. Sulițaș. Cota : cîșt. 
3, ev. 26, ord. triplă 316. Cursa 
a IX-a : 1. Arsena (Moise) 1:35,5,
2. Gogol. Gota : cîșt. 1, ev. 160, 
ord. 10. Pariul austriac s-a ridi
cat la suma de 19.585 lei șl s-a 
închis.

A. MOSCU

Nu lăsa ți pînă in ultima zi și 
pro curați-vă din timp biletele cu 
numerele dv. preferate.
• ClȘTTGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 18 NOIEM
BRIE : Cat. 1 (13 rezultate) : i
variantă 25% — autoturism Dacia 
1308 ; cat. 2 (12 -rezultate) : 3 va
riante 100% a 11.187 lei și 127 va
rianta 25% a 2.797 lei ; cat. 3 
fl-1 rezultate) : 74 variante 100% 
a 1.164 lei și 1.931 variante 25% a 
291 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 î 
189.176 lei.

Autoturismul ,,Dacia 1300“ < 
categoria 1, obținut pe o 
riantă 25%, a revenit participan
tului Vasile Modrișan din Bucu
rești.

de la
> va-

„TRICOLORII" PORNESC LA DRUM
• 1 mai - 6 iunie, perioada primului „virl de iorrnd" • Semniiicafiilc acelui

8-0 al Angliei • se impune o planiiicarc riguroasa
Recentul 8—0 al Angliei in 

Turcia a pus jar pe grupa a 
3-a din care face parte și echi
pa noastră națională. Acest 
meci încheie (simultan cu Ir
landa de Nord — Finlanda) 
jocurile de calificare pe and) 
1984. Și față de faptul că se 
discută încă de pe acum pe 
marginea șanselor în această 
grupă, să recapitulăm rezulta
tele la zi și să prezentăn pro
gramul anului 1985.

Deci, rezultatele 1984 : 
27 mai :

Finlanda — Irlanda N. 1-0
12 sept. :

Irlanda N. — ROMÂNIA 3—2
17 oct. :

Anglia — Finlanda 5—0
31 oct. :

Turcia —' Finlanda 1—2
14 nov :
Irlanda N. — Finlanda 2—1
Turcia — Anglia 0—8 !

Ce demonstrează aceste re-
zultate ? Că Anglia a luat un 
start foarte bun (patru puncte 
din patru și golaveraj 13—0), 
că Irlanda N. a pornit normal, 
cu observația că un rezultat e- 
gal la Helsinki ar fi surprins 
mai puțin ; că Finlanda e un 
partener peste așteptări (in po
fida acelui 0—5 cu Anglia), că 
echipa României — neînvinsă 
în preliminariile pentru Fran
ța, în deplasare — nu a avut 
concentrarea necesară, ca ur
mare a turneului (nereușit) din 
Franța, pierzind la limită jocul 
de la Belfast ; in sfirșit, câ 
Turcia manifestă o neverosimi
lă scădere de cotă, ceea ce e 
valabil pentru 1984, dar nu și 
pentru ’85.

Ce urmează ?
27 feb. : Irlanda N. — Anglia 
3 apr. : ROMÂNIA — Turcia
I mai : ROMÂNIA — Anglia

Irlanda N. — Turcia
22 mai : Finlanda — Anglia 

6 iunie: Finlanda — ROMÂNIA
28 aug.: ROMÂNIA — Finlanda
II sept.: Turcia — Irlanda N.

Anglia — ROMÂNIA 
25 sept. : Finlanda — Turcia 

16 oct.: ROMÂNIA — Irlanda N.
Anglia — Turcia

A fost un timn. nu demult, 
cînd fotbalul nostru era la un 
pas de a-și pierde... „gheata 
de aur". Accidente cu recidivă 
(în pofida operațiilor efectuate 
la umărul drept l-au ținut — 
vă reamintiți ? — departe de 
dreptunghiul gazonului. de 
plasa porților atît de des per
forate de ex-vîrful de atac al 
dinamovistilor bucureșteni si 
al echipei noastre naționale.

Dudu Georgescu trecuse. încă 
de-atunci, de 30 de ani. el își 
făcuse din plin datoria, trium- 
fînd de două ori în întrecerea 
cu reputații oameni de gol ai 
bătrînului continent, si. cu 
toate acestea, ceva-ceva îi spu
nea blondului atacant că a lui 
carieră este departe de a se fi 
încheiat, că va trebui să-și mai 
încerce puterile.

Perioada care a urmat la 
S.C. Bacău nu l-a convins nici 
De el. nici pe cei din tribune 
că este cazul să persevereze. 
Așa incit, legitimarea nouă, la 
o fostă divizionară „B“. Gloria 
Buzău, i-a făcut pe multi să 
ridice din umeri a nedumerire : 
„Ce-o mai vrea antrenorul Con
stantin de Ia el 1“

Constantin însă nu se înșe
lase. iar Dudu. acum în vîrstă 
de 34 de ani. dorea la rîndu-i 
să nu-i înșele speranțele. Și 
iată-1 pe Dudu Georgescu, cu 
tricoul cu nr. 9 al Gloriei, tră
ind a doua tinerețe sportivă.

După 13 etape, el urcă din

ȘTIRI • ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI
« ASTAZI, SELECȚIONATA 

DIVIZIONARA susține un meci la 
Tel Aviv in compania selecționatei 
Israelului. Au făcut deplasarea 
următorii jucători : Moraru, Du- 
cadam — Rednic, Nicolae, Iorgu- 
lescu, Pană, Văetuș, Munteanu II 
— Dragnea. Andone, Bozeșan I, 
Mateuț, KIein, Balint, Boloni — 
Lăcătuș. Augustin, Gabor, Hagl.

0 GLORIA BUZĂU — LOTUL 
DE TINERET. Astăzi, de la ora 
14, la Buzău, Lotul de tineret 
(care se pregătește pentru me
ciul de săptămîna viitoare cu 
selecționata similară a Greciei) 
va întâlni divizionara ..A» Gloria. 
Din lotul de tineret Iac parte :

13 nov.: Anglia — Irlanda N.
14 nov.: Turcia — ROMÂNIA. 
Revăzînd rezultatele, in care

Anglia și Finlanda au plus 2 
„la adevăr", România și Irlan
da — zero, iar Turcia — mi
nus 4, există tentația de a spu
ne că această grupă de cinci, 
cu două echipe CALIFICAȘI- 
LE, a devenit una de trei, cu 
o echipă CALIFÎCABILA (prin 
desprinderea netă a Angliei și... 
scufundarea echipei Turciei). 
Sigur că afirmația nu e depar

SIIRCEA LUCESCU a urmărit la fața locului recentul 
meci Turcia — Anglia. Iată observațiile sale : „Anglia s-a 
dovedit intr-o formă fizică (mai ales) cu totul deosebită. 
Englezii au făcut un pressing necruțător și au avut in Wil
kins un conducător de joc inepuizabil, care a „întors" în
treaga echipă a Turciei. Aș putea spune că Wilkins a jucat 
chiar mai bine decit Robson, care a înscris trei goluri. Se 
simte foarte bine că lanagerul Robson a pus capăt tradi
ției care făcea ca echipa Angliei să se adune doar cu două 
zile înaintea jocurilor internaționale. în ultima vreme, can
tonamentele cerute sînt de șapte zile. Robson solicită pen
tru viitor un stagiu de zece zile, ca și Becken' auer, in 
R.F.G., de altfel. Sigur că Ia acest 8—0 al dezlănțuitei echipe 
engleze a „contribuit" și echipa Turciei, care nu a putut 
asimila noile idei de joc preconizate de Jupp Derwal, antre
nor al lui Galatasaray și consilier al echipei naționale a 
Turciei. In pofida scorului zdrobitor, consider că iureșul 
englez poate fi neutralizat de o echipă bine pregătită. Pen
tru noi, victoria asupra Angliei, pe teren propriu, este in
dispensabilă în lupta pentru calificare".

te de adevăr, deși e bine să ne 
aducem aminte că Anglia a 
luat un start la fel de fulmi 
nant pentru Franța, ir. lusiv 
un... asigurător 2—2 la Copen
haga, pentru a pierde califi
carea în urma acelui 0—1 cu 
Simonsen pe Wembley.

Revăzînd programul, consta
tăm că anul 1985 începe cu un 
meci cheie (Irlanda — Anglia), 
dar mai constatăm că echipa 
României trebuie să ajungă in 
maximum de formă in jurul lui 
1 mai (cînd vine Anglia la 
București) și să prelungească 
această formă pînă la 6 iunie, 
data unui meci Ia fel de im
portant, cel cu Finlanda în de

9

nou pe podiumul golgeterilor 
autohtoni, împreună cu Drag
nea, alături de Hagi și

Etapa
a încheiat 

comentariile

Mircea Sandu ; gratie, mai a- 
les. hat-trick-ului proaspăt. Ce 
gol superb a fost acela cu care

DUPĂ MODELUL PROPRIILOR ANTRENORI
Frumusețea fotbalului a ieșit 

Încă o dată la iveală, duminică, 
la Baia Mare, unde. In ciuda te
renului aproape impracticabil din 
cauza intemperiilor, atât formația 
locală, cît și cea oaspete — Cor- 
vinul Hunedoara — s-au angajat 
din primele momente într-o dis
pută d© mare angajament, așa 
cum de puțin© ori» am avut pri
lejul să vedem, în campionatul 
nostru, în această toamnă. O dis
pută acerbă, caracterizată însă 
prin atmosfera de sportivitate 
creată de cele două combatante. 
Șl asta în ciuda faptului că jocul 
a fout abordat de pe poziții di
ferite : F.C. Baia Mare dorea vic
toria pentru a începe un urcuș 
ce se anunță și în continuare di
ficil, Corvinul (care de abia a- 
cum, după un campionat de ta
tonări, și-a regăsit echilibrul, ali-

Stîngaciu, Toader — Bălan, Pas- 
cu, Belodedici, Bucico, Cristea, 
Weisenbacher, Bacoș. Baicca — 
Musznay, Botez an, Burdujan, La- 
zăr, Grigore, A. Cristian — Soare, 
Țîrlea, Muntean.
• TRAGEREA LA SORȚI A 

„ie“-IMILOR CUPEI ROMÂNIEI. 
Luni, 26 noiembrie, la ora 12, la 
sediul F. R. Fotbal, va avea loc 
tragerea la sorți a ,,16“-imilor 
Cupei României, care se va efec
tua în prezența delegaților echi
pelor calificate în această fază.

© DE LA F. R. FOTBAL. Vi
neri 39 noiembrie, la ora 14, va 
avea loc. la sediul F. R. Fotbal, 
ședința Biroului Federal. 

plasare. Simplificind lucrurile, 
a nu pierde meciul cu Finlan
da la Helsinki e o condiție si
ne qua non a calificării. Dt 
pînă atunci mai e mult. Nu in
să atît de mult incit să uîtău 
că DATA DE ÎNCHEIERE A 
CAMPIONATULUI 1981—1985 
AR TREBUI DEVANSATA, 
pentru a putea permite o 
bună pregătire a meciului 
cu Anglia. din - toamnă, 
ceea ce presupune relua
rea campionatului în prima ds- 

cadă a lui august. Spunem nu 
pentru a întreține o iluzie, ci 
pentru că știm că Anglia joacă 
foarte bine in deplasare și cu 
mult mai puțină strălucire pe 
teren propriu. Ne aducem a- 
minte că Albionul a ratat ca
lificarea pentru ’74 in urma u- 
nui 1—1 cu Polonia, pe Wem
bley, s-a „poticnit" la fel în 
fața danezilor, pentru turneul 
din Franța, ca să nu mai po
menim faptul că după acel 0—0 
al „tricolorilor" pe Wembley 
cei care am ratat calif'carea 
am fost noi. în pofida celir 
TREI PUNCTE CU ANGLIA 1

loan CHIRILĂ

a deschis seria de duminică ! 
O minge „plouată“ spre punc
tul de 11 m din careul lui 
..Poli“ părea pradă sigură pen
tru Moise, ieșit, si Lehmann, 
atent la dublaj. Uitaseră de 
detenta maestrului ? De lovi
tura care nu iartă ? Dudu 
Georgescu își calculase pașii 
care il despărțeau de balon. 
A urmat săritura, cu buni cen
timetri peste un portar aiu*  
și de brațe, și. în clina ur
mătoare. capul înaintașului bu- 
zoian catapulta mingea în 
plasă, trădînd simt de antici
pație. viteză de reacție, vitali
tate la 34 de ani ! Un gol a- 
plaudat îndelung, un gol... în 
stilul lui Dudu Georgescu !

Gheorghe NîCOLAESCU j

niind un „11“ cu adevărat com
petitiv) pentru a confirma rezul
tatele (bune) înregistrate anterior. 
Șl s-a mai datorat, această at
mosferă d© fair-play, probabil, și 
celor doi antrenori, Constantin 
Frățilă și Ion Nunweiller, foști 
colegi de echipă sub culorile lui 
Dinamo București, care ca fotba
liști s-au caracterizat prin respec
tul lor față d© adversar și față 
de public, dar și prin buna pre
gătire care i-a dus de multe ori 
la îmbrăcarea tricoului reprezen
tativei țării. Actualele lor echipe 
sînt copii fidele ale antrenorilor 
lor,

Subliniind toate aceste merite, 
să arătăm totodată că F. C. Baia 
Mar© a reușit această bună evo
luție în ciuda indisponibilității 
unor titulari. Să-i numim pe Are- 
zanov. Pinter, Rus și Nemțeanu 
(ultimul a fost totuși trecut ca 
rezervă pe foaia de arbitraj,. dar 
nu a intrat în joc). Referindu-ne 
la Nemțeanu (27 ani) să arătăm 
că această eternă speranță a 
fotbalului nostru nu a confirmat 
creditul acordat de mulți tehni
cieni; în ultimele două campionate 
Nemțeanu, mai mereu accidentat, 
a jucat doar 13 meciuri (7 la Di
namo și 6, nu toate complete, la 
Baia Mare, în cel© 13 etape 
scurse pînă acum din campiona
tul 1934—85) dintr-un total d^ 47. 
Dar dacă Nemțeanu nu joaca, o 
face în schimb (și încă cu aplomb) 
debutantul Lucaci. duminică unul 
dintre cei mai buni oameni ai 
băimă renilor. El provine din 
„rampa de lansări" numită Mine
rul Cav ni c. acolo de unde au mai 
apărut și Dorobanțu. și BQlqș și 
mulți alții.

Mircea TUDORAN



Cupele europene la volei, după preliminarii

ECHIPELE ROMÂNEȘTI ASPIRĂ DIN NOU LA FINALE
Noua ediție a cupelor euro

pene la volei a debutat in a- 
ccastă lună cu un numîu- re
cord de echipe, masculine și 
feminine, la start : 137 din 28 
de țări. înscrise în cele 3 com
petiții, cite există acum, ast
fel : 55 în C.C.E. (28 mascu
line si 27 feminine). 43 în Cupa 
cupelor (24+19) si 39 în Cupa 
confederației (20+19). Aceasta 
din urmă, la început de drum, 
nu interesează toate federațiile 
de pe continent (doar 13 țări 
participă la ea).

De data aceasta, de la start 
nu mai lipsesc echipele româ
nești masculine (cele feminine 
continuă să absenteze de multă 
vreme !). care — participînd 
asa. pe... sărite — au totuși un 
frumos palmares : 6 trofee cu
cerite în cea mai prestigioasă 
dintre Întreceri. C.C.E. (3 Ra
pid și 3 Dinamo, ambele ciști- 
gind cîte o dată definitiv fru
moasa cupă) si un trofeu în 
Cupa cupelor, la care se a- 
daugă alte 11 prezente în fi
nalele C.C.E. și 3 în cele ale 
Cupei cupelor. Reprezentantele 
noastre in actuala ediție sint 
Dinamo, care a si debutat în 
preliminariile competiției ma
jore. învingînd — după cum 
se știe — în ambele manse pe 
Panathinaikos Atena cu 3—0 
Si 3—1. și Steaua, care urmează 
să intre în concurs în faza 
următoare. în fata echipei fran
ceze A.S. Cannes. Prin ur
mare. avem în competiție ace
leași echipe care, la ultimele 
4 participări (edițiile 1976—’77, 
1978—’79. 1980—’81 și 1981—’82), 
s-au aflat în finalele ambelor 
competiții. Dinamo reușind 
să-și adjudece o dată Cupa 
cupelor (1979) și o dată Cupa 
campionilor (1981). Ce le aș
teaptă acum ? Firește, un drum 
si mai greu spre vîrful ierar
hiei. Pe care sperăm să-l par
curgă cu succes reprezentan
tele noastre...

DINAMO BUCUREȘTI, 
CAMPIOANA TĂRII 

LA LUPTE GRECO-ROMANE, 
CONCUREAZĂ IN TURCIA
Multipla campioană republi

cană de lupte greco-romane. 
Dinamo București, participă la 
un turneu în Tureia. organizat 
de Gyures Club Istanbul. An
trenorii Ion Cernea și Dumitru 
Cuc au deplasat cca mai bună 
garnitură. în frunte cu Ștefan 
Rusu.

iotă cum se prezintă tabloul etapei următoare (1—2 decembrie turui 
ji 8-9 decembrie returul) în cupele europene :

Cupa campionilor, masculin : Ruda Hvezda Praga — Legic Varșovia, 
C.U.S. Torino - DINAMO BUCUREȘTI, Tyrolia Viena - Rad iote hnik 
Riga, Brother Martinus Amstelveen (Olanda) — Santal Parma, Ț.S.K.A. 
Sofia — Capital City Spikers Londra, Tungsram Budapesta — Loimu '79 
(Finlanda), Hapoel Hamapil (Israel) — Gladsaxe (Danemarca), T.S.C. 
Berlin — Mladost Zagreb ; feminin : Ubbink Orio-n (Olanda) — Ruda 
Hvezda Praga, Olympia Ravenna — Dinamo Tirana, Dilbeek hterbeek 
(Belgia) — Ț.S.K.A. Sofia, Burevestnik Alma-Ata — S.C. Traktor Schwerin, 
C.S.M. Clamart (Franța) — Urriversite Lausanne, Eczacibasi Istanbul — 
Tungsram Budapesta, Hillingdon (Anglia) — Levski Spartak Sofia, S. C. 
Lohhof j(R.F.G.) — Post Viena.

Cupa cupelor, masculin : Sokol Viena — Salesianos Madrid, Starlift 
Voorburg (Ol.) — S.V. Hamburg, S.C. Leipzig — Pieksamaen (Fini.),
A.S. Cannes - STEAUA BUCUREȘTI, Hapoel Mate Asher (Isr.) - 
C.H. Bratislava, Ijsboerke Herentals «(Belgia) — Levski Spartak Sofia, 
Kecskemet (Ung.) — Dinamo Moscova, Bartoloni Bologna — Galatasaray 
Istanbul ; feminin : U.K. Bratislava — Arce’ik (Turcia), Deltalloyd 
Amsterdam — Nelson Reggio Emilia, C.A.S.G. Paris — Ka uf hairs Inns
bruck, Steaua roșie Belgrad — Akademik Sofia, Kfum Goteborg — 
U.S.C. Munster, Panathinaikos Atena — Uralocika Sverdlovsk, Ujpestl 
Dozsa Budapesta — Atletico Portugal, DECO Denderhoutem (Belgia) — 
Dynamo Berlin. Echipele subliniate pornesc favorite.

în cele 34 de duble confrun
tări din turul Dreliminar al 
primelor două competiții (Cupa 
confederației neprezentind in
teres pentru noi) nu s-au în
registrat mari surprize, echi
pele favorite impunîndu-se cu

net în deplasare. în etapa ur
mătoare. din decembrie, echi
librul si interesul din jurul 
meciurilor de cupe sporesc con
siderabil.

Aurelian BREBEANU

START ÎN OLIMPIADA DE ȘAH
In prima rundâ: România - Cipru (m) io.

România - Islanda (I) 2-1
în după-amiaza zilei de du

minică. la Salonic a avut loc 
deschiderea oficială a Olimpia
dei de șah.

Echipele României au debu
tat cu victorii, trecînd cu rela
tivă ușurință de primele lor 
adversare. La băieți, adversari 
ne-au fost șahiștii din Cipru, 
învinși la scor categoric : 4—0. 
Pentru echipa noastră, au ju
cat (in ordinea meselor). Mihai 
Șubă, Florin Gheorghiu. Mihai 
Ghindă și Valentin Stoica. For
mația feminină a cîștigat cu 
2—1 în fața Islandei, remize 
făcînd Margareta Mureșan șl 
Elisabeta Polihroniade-Rusu, 
după întrerupere, iar un punct 
întreg fiind obținut. Ia ultima 
masă, de Dana Nuțu. în runda 
a doua, jucăm cu Albania (mas
culin) și Argentina (feminin).

Fără surprize s-au încheiat 
majoritatea celorlalte întilniri 
din prima rundă și iată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate 
în turneul echipelor masculine :

Iugoslavia — Noua Zeelandă
3.5— 0,5, Ungaria — Emiratele 
Arabe Unite 3—0 (1). U.R.S.S.
— Malaezia 4—0. Anglia — 
Thailanda 4—0. S.U.A. — Pa
raguay 3,5—0,5, Franța — Insu
lele Feroe 3—1. Polonia — Li
ban 2,5—1,5. R.F.G. — Hong 
Kong 3—0 (1). Danemarca — 
Irlanda 3—1. Bulgaria — Malta
2.5— 0,5 (1), Spania — Insulele 
Virgine 3,5—0,5. La feminin : 
U.R.S.S. — Italia 3—0. Polonia
— Finlanda 3—0. Ungaria — 
Austria 2,5—0,5. Iugoslavia — 
Egipt 2,5—0,5. Bulgaria — Nor
vegia 2,5—0,5.

în reuniunea căpitanilor de 
echipe, care a precedat startul, 
s-a luat hotărîrea ca în re
prezentativa Uniunii Sovietice 
să poată fi făcută o înlocuire, 
pentru a permite prezenta cam
pionului mondial Anatoli Kar
pov. în caz că acesta termină 
pînă la 5 decembrie (data în
chiderii Olimpiadei) meciul de 
la Moscova.

ușurință în cele mai multe ca
zuri. O mică surpriză a ofe
rit-o formația masculină Ga
latasaray Istanbul care a eli
minat din Cupa cupelor pe 
Stavbar Maribor. La punctave- 
raj. Ca și Kecskemet (Ungaria) 
pe Olympiakos Pireu în ace
eași întrecere, iar în C.C.E. 
masculin Ț.S.K.A. Sofia pe Di
namo Tirana, dar în aceste 
două ultime exemple, favorite 
erau totuși echipele calificate. 
Interesant de subliniat, la fe
minin. două calificări ciudate 
ale favoritelor : Dilbeek-Itter- 
beek (Olanda) în C.C.E. și 
Kaufhaus Innsbruck (Austria) 
în Cupa cupelor au pierdut pe 
teren propriu meciurile cu 
Solleniuna (Suedia) și. respec
tiv. V.T.B. Lucerna (Elveția), 
dar au cîștigat la un scor mai

SITUAȚIA IN „CUPA F.I.R.A."
Meciul de rugby U.R.S.S. —

România din cadrul Campiona
tului european dotat cu_ -Cupa 

avea loc in ziua 
1985. în afara a- 
alte zece partide 
desfășurat în ca- 

______ importante .com
petiții. _ La această oră. clasa
mentul este

Franța
Italia 
Spania 
Tunisia 
România 
Reprezentativa U.R.S.S.

susținut încă nici un meci.

F.I.R.A.*  va 
de 31 mai 
cestui ioc. 
mai sint de 
drul acestei

1.
2.
3.
4.
5.

următorul : 
2
1
1
3
1

2 
1 
1 
0 
0

0 
o 
o 
o 
o

o 
o 
o
3 
1

43—9
20—6
17—15
27'—62

3—18

6
3
3
3
1

n-a

STEAUA ÎN FATA JOCULUI RETUR 
DIN C.C.E. CU POLONIA BYTOM

• In primul meci hocheițtii polonezi au câștigat cu 6-4 • La 
Steaua intregul lot se antrenează asiduu • Meciul are loc joi, 

de la ora 18, la Galați

Hocheiștii de la Steaua se 
află in fața unui important e- 
veniment, atit pentru ei, cit 
și pentru hocheiul nostru : me
ciul retur din cadrul celei de 
a doua runde a C.C.E., în care 
vor întilni, pe patinoarul din 
Galați, puternica echipă cam
pioană a Poloniei, Polonia By- 
tom. Această partidă, progra
mată joi, de la ora 18, se a- 
nunță importantă pentru for
mația noastră campioană deoa
rece, pierzînd partida tur la o 
diferență mică (4—6, 2 goluri, 
ceea ce in hochei nu înseam
nă prea mult), are șanse de 
a se califica in runda a treia 
a C.C.E., calificare niciodată 
obținută pină acum de vreo 
echipă din țara noastră !

Posibilitatea de a fi pre- 
zenti in sferturile de finală ale 
C.C.E. (la hochei această im
portantă competiție europeană 
are un turneu final cu pa
tru echipe) a constituit, după 
cum ne mărturisea marți an
trenorul principal al ech.nei. 
Ion Gheorghiu, un puternic - 
factor mobilizator pentru În
treaga echipă, toți componenții

lotului antrenindu-se asiduu in 
aceste zile, la Galați." Cu pri
lejul acestei convorbiri am a- 
flat că toți jucătorii sint valizi 
și că Steaua va alinia forma
ția obișnuită, cu portarul Ne
teda, cu fundașii Justinian, 
Pogăceanu, Ioniță și Popescu, 
cu atacanții Hălăucâ, Cazacu, 
V. Huțanu, Chiriță, Gerczuly, 
Nistor, Gliga, Antal sau Șo
tron,

Polonia Bytom conduce in 
clasamentul campionatului ță
rii sale la o diferență de 3 
puncte față de Zaglebie Sos- 
nowiec și Podhale Nowy Târg. 
Interesant este faptul că pri
mele trei locuri ale clasamen
tului golgeterilor acestei între
ceri sint ocupate de trei ju
cători de la Polonia Bytom : 
Piecko 36 p (28+8) ; Christ 
32 p (14+18) șl Stebnicki 23 p 
(12+11). în afară de ei, Po
lonia mai are in lotul său încă 
trei componenți ai primei for
mații a țării (printre care por-

ION IONIȚA

tarul titular Iiukla), precum 
și alți cîțiva hocheiști în lo
tul de tineret al țării.

Meciul va fi condus la cen
tru de arbitrul bulgar Joncio 
Joncev, ajutat la cele două li
nii de un cuplu româ_n : Șt. 
Enciu și J. Bcczc.

FOTBAL
Rupă întrecerile din cadrul „(upei țârilor liliic' la Judo

„UN ROMÂN A SALVAT ONOAREA
— subliniază cotidianul

La Frejus. localitate aflată 
pe litoralul frrncez al Medi- 
teranei. sportivii români au a- 
vut o frumoasă comnortare în 
cadrul competiției internațio
nale de judo „Cupa țărilor la
tine" : Dorin Drimbe. locul 1 
la categoria _semiușoară". 
Georoe Ciuvăț — locul 2 la 
„ușoară" și Petre Anițoaie — 
locul 3 la _mijl< -ie". De la 
antrenorul Ioan F trof am a- 
flat. la înapoiere. îteva amă
nunte interesante.

Tinerii din echioc tării noas
tre — în majoritate juniori de 
17—19 ani — au fost handica
pați din start pentru că orga
nizatorii acestei ediții, a IV-a. 
„u anunțat initial că vor par
ticipa în competiție numai ti
neri (18—20 de ani), iar la 
Frejus uu mică a fost surprin
derea cînd pe foile de concurs 
toate țăril< prezente înscrise
seră seniori — modificare ne
comunicată în timp util fede
rației noastre de specialitate.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
SVEG. Cursa de schi fond (M 

km) desfășurată pe zăpadă... ar
tificială, în Suedia, a fost cîștl- 
gată de Gunde Svan (Suedia) în 
33:44.

HAGA. Competiția de patinaj 
artistic „Cupa Aegon" a stabilit 
Următorii cîștigători : dans : Ma
rina Klimova, Serghei Ponoma
renko (U.R.S.S.) 1,4 p, Maria Cu- 
sova. Aleksandr Julin (U.R.S.S.) 
3,2 p. Katbarin și Christoff Beck 
(Austria) 4,6 p ; bărbați : Petr 

francez „L’Equipe“ —
Este adevărat că Franța a pre
zentat in concurs o echipă de 
tineret, dar si una de seniori 
ai căror component!, firește, 
au dominat întrecerile.

Cu toate acestea, tinerii noș
tri judoka au luptat cu mult 
curai, trei dintre ei — cum 
se știe — reușind să urce pe 
treotele podiumului de onoare. 
La finele competiției, cunoscu
tul cotidian de sport „L’Equipe*  
suolinia : „Un roriân —
Drimbe — a salvat onoarea 
oaspeților^ într-adev: numai
la o singură category din cele 
7. n-au cîștigat fra cezii.

Cei 2 200 de spectatori a- 
flați în tribunele Sălii sportu
rilor din localitate, la fiecare 
reuniune, i-au aplaudat adesea 
pe concurentii români care, 
deși foarte tineri in comparație 
cu adversarii lor. luptau cu
rajos. cu ambiție, ieșind de 
multe ori învingători. Juniorul 
Dorin Drimbe — medaliat cu 
„bronz" la recentele campio-

Barna (Cehoslovacia) 2,2 p, Vik
tor Petrenko (U.R.S.S.) 2,8 p,
Christopher Bowman (S.U.A.) 3,4 
p ; proba pe echipe : U.R.S.S..
S.U.A.. Cehoslovacia.

WINTERBERG. Pirtla artificială 
din localitatea vest-germană va 
fi gazda competiției de bob do
tată cu „Cupa Veltins" (22—25 
noiembrie) la care vor fi prezen
te numeroase echipaje fruntașe 
pe continent.

OASPEȚILOR"
na te europene din Spania — 
a luat un start foarte bun încă 
din „preliminarii*.  cistigind 
primul loc in grupa sa. Bine 
a luptat și George Ciuvăț. în
vins doar in finală de ace-iți 
adversar pe care îl depășite 
în grupă prin waza-ari (7 
puncte). De astă dată. Insă, 
francezul Demelas a beneficiat 
Si de concursul arbitrilor— Cu 
mai multă decizie in atac si 
Petre Anițoaie ar fi reușit să 
ajungă în finala „mare*  (locu
rile 1—2). Ceilalți tineri din 
echipa tării noastre — ccbu- 
tanți la o competiție de am
ploare — n-au reușit să-și va
lorifice șansele intr-o atmos
feră „incandescentă*,  mai ales 
cînd pe tatami urcau judoka 
francezi.
-Ediția de anul viitor va avea 

loc in Spania, iar cea din 1986 
în România.

Costin CHIRIAC

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

ATLETISM • Crosul de la Gre
noble a revenit englezului Julian 
Goater cronometrat pe 10 km în 
27:14. A fost urmat de francezii 
Alex Gonzales 27:30 șl Jacques 
Boxberger 27:40.

AUTOMOBILISM • Campiona
tul mondial rezervat mașinilor de 
serie (30 de curse) a fost cîștigat 
de Terry Labonte (S.U.A.) cu 
4 508 p înaintea lui Harry Gant 
(S.U.A.) 4 442 p șl Bill Elliott
(S.U.Aj 4 377 p.

CICLISM • Cursa de șase zile 
de la Paris — Bercy a avut la 
încheiere următoarele clasamente: 
profesioniști : Francesco Moser — 
Rene PIjnen (Italia — Olanda) 275

IN PRELIMINARIILE C.M.
• Azi, in preliminariile C.M. 

(gr. a 4-a, zona europeană), la 
Paris se întâlnesc reprezentati
vele Franței șl Bulgariei.
• în preliminariile C.M., din 

zona Africii, pentru etapa a doua 
s-au calificat : Egipt, Kenya, Ma
lawi. Zambia, Madagascar, Sudan, 
Maroc, Libia, Tunisia, Guineea, 
Coasta de Fildeș, Nigeria și An
gola. Meciurile din etapa a doua 
«or fi programate tur-retur și stnt 
tot eliminatorii. Reamintim că 
din Africa se vor califica două 
țări pentru turneul final din 
Mexic.

CAMPIONATE
8.F. GERMANIA (et. 14). Ba

yern Munchen a suferit o în- 
fringere clară la Lev kusen : 
0—3, dar se menține In fruntea 
clasamentului, deși are n joo 
mal puțin. Victorii cat» >rice au 
obținut Hamburg (5—2 a Mann
heim) șl Urdingen (4—C la Karl
sruhe). O victorie prețioasă a 
realizat F.C. Koln la Bochum : 
3 -1. Alt» rezultate : Frankfurt— 
Dortmund 2—1, Kaiserslautern — 
Bremen 2—2, Mânchengladbach— 
Stuttgart 2—1. Pe primele locuri: 
Bayem Munchen 19 p (13 j), Bre
men, Hamburg, Kaiserslautern 
cu cîte 17 p. Pe ultimele : 17—18. 
Dortmund șl Braunschweig cu 
cite i p.

p, 2. Bernard Vallet — Gert 
Frank (Franța — Danemarca) 200 
p, 3. Danny Clark — Garry Wig
gins (Australia) ia un tur etc. ; 
amatori : pascal Robert — Maro 
Meilleur (Franța) 32 p, 2. Michael 
Marcussen — Lars Olsen (Dane
marca) 27 p, 3. Gilles Banichon — 
Philippe Louvlot (Franța) 17 p.

SCRIMA • Concurs de sable la 
Nancy : finala : Nebald — Buj- 
doso (ambii Ungaria) 10—4, pen
tru locul 3 : Pigula (Polonia) — 
Csongradi (Ungaria) 10—7 • Con
curs la Paris : floretă F : Lau
rence Modaine (Franța) — Ger
trud stefanek (Ungaria) 10—9, 
sabie : Gedovari (Ungaria) —

U.R.S.S. (et. 33). tnvinglnd cu
1— 0 pe Șahtlor Donețk, Zenit Le
ningrad are cele mai mari șanse 
să câștige titlul de campioană. 
Zenit are 45 puncte și este ur
mată de Spartak cu 41 p, aceasta 
având, un meci mai puțin decât 
prima clasată. Alte rezultate 1 
Dinamo Moscova — Ararat Ere
van 1—0, Țașkent — Baku 0—0, 
Spartak Moscova — Dinamo Tbi
lisi 3—0, S.K.A. Rostov — Ț.S.K.A. 
Moscova 3—3, Vilnius — Dniepr
2— 3, Dinamo Minsk — Harkov
3— 1, Dinamo Kiev — Alma Ata 
0—0, Cernomoreț — Torpedo 1—0. 
Pe primele locuri : Zenit 45 p (33 
j), Spartak 41 p (32 j), Dniepr 
40 p (33 j), Dinamo Minsk 40 p 
(33 j), Cernomoreț 39 p (33 j). 
Pe ultimele : 16. Neftci 24 p, 17. 
Pahtakor 23 p, 18. Ț.S.K.A. 19 
p (toate cu cite 33 j).

CEHOSLOVACIA (et. 12). Bo
hemians — Petrzaika 4—1, Vit- 
kovlce — Spartak Trnava 2—1, 
Inter Bratislava — Dukla Praga 
0—1. Lokomotiv Kosice — Olo- 
mouo 1—3, Zillna — Ostrava 0—0, 
Banska Bystrica — Cheb 1—0, 
Preșov — Slovan Bratislava 3—0, 
Sparta Praga — Slavia 2—0. Pe 
primele locuri : Bohemians 19 p, 
Ostrava 18 p, Sparta Praga 17 p. 
Fa ultimele : 15. Preșov 7 p, 18. 
Slovan Bratislava 5 p.
• în C.E. de tineret (gr. 5). 

la Limasol : Cipru — Ungaria 
1—J (1-0).

TELEX • TELEX • TELEX
Granger Veyron (Franța) 11—9, 
spadă : Boisse (Franța) — Ko- 
lonczay (Ungaria) 11—3, floretă : 
Szekeres (Ungaria) — pietruska 
(Franța) 12—10.

TENIS • în Circuitul feminin- 
clasamentul este următorul : 1.
Martina Navratilova (S.U.A.) 2700 
p. 2. Chris Evert-Lloyd (S.U.A.) 
2100 p, 3. Manuela Maleeva (Bul
garia) 1220 p, 4. Hana Mandlikova 
(Cehoslovacia) 1194 p, 5. Claudia 
Kohde-Kilsch (R.F.G.) 1105 p, 6. 
Zina Garrison S.U.A.) 1060 p • 
Turneul de la Treviso (Italia) a 
fost cîștigat de Vitas Gerulaitis 
(6—1, 6—1 cu francezul Benha-
biles).
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