
f
pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate de 
I------------------------------------------------------ ■

„Acționînd cu fermitats, in toate sectoarele, 
'i Con

gres, vom asigura realizarea neabătută a Pro
gramului de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, de înaintare spre comunism, de 
ridicare continuă a bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului, de întărire a independenței 
României I"

(Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la înche
ierea lucrărilor celui de al XIII-lea Congres al P.C.R.)
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STRIIMS UNIT IN JURUL PARTIDULUI, 
AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

POPORUL ROMÂN PĂȘEȘTE CU ÎNCREDERE 
PE DRUMUL TRASAT DE CONGRESUL AL XIII-LEA

întreaga noastră națiune a 
trăit în această săptămină — 
cu intensitatea, entuziasmul si 
deplina angajare caracteristice 
momentelor cu adevărat isto- 
rice din viata sa — atmosfera 
de puternică efervescentă po
litică si înaltă simțire’ patrio
tică generată de desfășurarea 
lucrărilor marelui Forum al 
comuniștilor. Eveniment cu 
ample si profunde semnificații 
în istoria nouă a tării, în deve
nirea socialistă Si destinul ei 
comunist. Congresul al XIII-lea 
al partidului a prilejuit — atît 
în perioada premergătoare, cît 
si, mai ales, pe parcursul ce
lor 4 zile în care s-au desfă
șurat lucrările — o nouă, im
presionantă si peremptorie 
mărturie a unității de monolit 
a întregului popor în jurul 
partidului, al secretarului său 
general. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a cărui unanimă 
realegere în funcția supremă 
constituie expresia sentimen
telor de înaltă stimă si aleasă 
prețuire pe care le nutresc toti 
comuniștii, întregul nostru po
por pentru conducătorul iubit.

Puternic marcate de docu
mentul de mare complexitate, 
bogat în idei si teze noi. 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, lucrările 
Congresului au prilejuit o a- 
naliză cuprinzătoare si temei
nică a activității desfășurate în 
ultimii 5 ani de Comitetul Cen
tral. de organele si organiza
țiile de partid, de întregul nos
tru popor pentru traducerea în 
fapt a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea si Con
ferința națională din 1982. aU 
fost dezbătute într-un spirit 
de înaltă exigentă comunistă 
si responsabilitate față de des
tinul patriei socialiste aspec
tele esențiale ale activității pe 
tărîm economic, social, politic 
si ideologic, au fost stabilite 
direcțiile de dezvoltare în cin

cinalul 1936—1390. precum si 
orientările de perspectivă pri
vind dezvoltarea economico- 
socială a României oină în a- 
nul 2 ooo.

Congresul al XIII-lea al 
partidului, moment de amplu 
bilanț, de scrutare cutezătoare 
a viitorului, a perspecti
velor care se deschid în 
fața poporului, acelea de 
edificare a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate si trecere spre o nouă eră 
— era comunismului.

Un bilanț rodnic în împliniri 
in toate sferele activității e- 
conomico-sociale. în realizarea 
unei noi calități a muncii si 
vieții, care atestă justețea po
liticii partidului nostru si tot
odată uriașa capacitate crea
toare a poporului român. Au 
fost relevate, astfel, remar
cabilele succese în dezvoltarea 
echilibrată si armonioasă a 
țării, în îmbunătățirea calității 
și nivelului tehnic al produc
ției. precum si a productivi
tății muncii în industrie, in 
afirmarea noii revoluții agrare, 
în cercetarea științifică. învă- 
țămînt si cultură, in activitatea 
de educare si formare a omu
lui nou. în adîncirea demo
crației socialiste si în întărirea 
autoconducerii si autogestiunii. 
Au fost subliniate, totodată, 
noile si strălucitele demersuri 
pentru triumful ideilor de în
țelegere. pace si colaborare în
tre toate popoarele.

Perspective luminoase, des
chise de un cuprinzător si în- 
sufletitor program de muncă 
si luptă a întregului popor, 
condus cu înțelepciune șl patos 
revoluționar de partid. de 
secretarul său general, pentru 
atingerea de noi trepte de pro
gres și civilizație, de prosperi
tate si fericire. Perspective 
clar prefigurate de excepțio
nalele documente adoptate.

Forumul comuniștilor, expri- 

mlnd voința întregului popor, 
a adus un vibrant si fierbinte 
omagiu personalității tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre, 
comunistul de omenie, revolu
ționarul încercat, cirmaciul is
cusit si viteaz al națiunii spre 
cutezătoare culmi si împliniri, 
patriotul înflăcărat, ginditorul 
strălucit. Omul care și-a ih- 
chinat întreaga viată si acti
vitate. cu generozitate fără 
seamăn, propășirii neîncetate 
a patriei socialiste, idealurilor 
nobile ale libertății și fericirii 
poporului, cauzei socialismului 
și comunismului în lume. îm
plinirii năzuințelor de pace si 
colaborare pe planeta noastră.

Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă 
de secretar general al partidu
lui a avut un puternic e- 
cou în inimile tuturor cetățe
nilor patriei, care văd în acest 
act politic fundamental che
zășia unor noi si trainice îm
pliniri pe drumul sigur al pro
pășirii patriei socialiste.

Trăind intens, o dată cu în
tregul popor, evenimentul po
litic major din anul 40 al de
venirii noastre, tineretul spor
tiv al patriei, toți activiștii 
mișcării sportive au încercat 
un înălțător sentiment de mîn- 
drie patriotică si nețărmurită 
bucurie pentru marile realizări 
obținute de Romârjia socialistă, 
cu deosebire în ultimii 20 de 
ani. pentru viitorul luminos 
spre care este călăuzită de 
partid națiunea noastră. Ei iși 
exprimă hotărîrea fermă, an
gajamentul de a contribui — 
la locul lor de muncă si pe 
terenurile de sport — cu e- 
forturi sporite la înfăptuirea 
obiectivelor mărețe care stau 
în fata poporului, a sarcinilor 
care revin mișcării sportive, 
pentru a consolida si sub acest 
aspect prestigiul de care Româ
nia se bucură azi în lume.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,

PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
! Mult iubite ți stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, 

împreună cu întregul nostru popor, sportivii patriei, acti
vul mișcării sportive au urmărit cu cel mai viu interes și 
mindrie patriotică lucrările mare'ui fo.um al comuniștilor și 
iși exprimă întreaga lor adeziune la Rapor.ul prezentat și 
documentele programatice aprobate, documente da excep
țională însemnătate teoretică și practică, care prefigurează 
cu claritate și rigoare 'științifică viitorul Românie' socialiste 
și care poartă amprenta gîndixii și activității Dumneavoas
tră revoluționare, profund creatoare.

Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți Spre binele și feri
cirea națiunii române, pentru certitudinea marilor împliniri 
viitoare, ne exprimăm in aceste momente solemne senti
mentul de nemărginită bucurie pentru realegerea Dumnea
voastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
în suprema funcție de secretar general al partidului.

Prezența Dumneavoastră în fruntea partidului și statului 
nostru, act de voință al întregului papor, reprezintă chezășia 
sigură a înfăptuirii neabătute a măre'e'or obiec ive stabilite 
de Congresul al XIII-lea al partidului pentru viitorul națiu
nii, garanția înaintării viguroase a patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Acestor sentimente și ginduri le alălu.ăm voința fermă și 
unanimă a tuturor sportivilor și a întregului activ al m<ș- 
cării sportive de a ne angaja solemn să acționăm cu fer
mitate revoluționară pentru a ne aduce din p'in contribuția 
la traducerea in viață a hotărîrilor Congresului cu remar
cabile realizări atît în producție, cît și în activitatea spor
tivă.

Un puternic stimulent îl constituie pentru noi, toți cei 
care activăm pe tărimul sportului, prevederile din Direc
tivele Congresului al XIII-lea referitoare Ia acordarea. în 
continuare, a unei deosebite atenții perfecționării organi
zării și desfășurării în bune condiții a competiției sportive 
naționale „Daciada".

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid vom face totul pentru îmbunătățirea substanțială a 
activității de educație fizică, a sportului de masă și de 
performanță, Ia nivelul exigențelor dezvoltării societății so
cialiste românești. In colaborare cu ceilalți factori cu răs
punderi in sport, vom milita cu toată dăruirea pentru spo
rirea contribuției educației fizice și sportului la creșterea 
unor generații viguroase, Ia dezvoltarea fizică armonioasă 
și întărirea sănătății poporului. Ia formarea multilaterală a 
personalității umane, precum și pentru creșterea continuă 
— și prin sport — a prestigiului Român’ei socialiste in 
lume.

CONSILIUL NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Astăzi, de la ora 17,30, în Palatul sporturilor și culturii PARTIDA DE LA BACĂU DOMINĂ

STEAUA - S. K. A. MINSK, DERBYUL „OPTIMILOR ETAPA A 14.a A DIVIZIEI „A" DE FOTBAL

C.C.E. LA HANDBAL ÂÂASCULIN
Alte patru formații românești 
luptă, duminică, pentru califi
carea in „sferturile** cupelor 

europene

Sfîrșit de săptămină — din 
nou — deosebit de bogat si 
„fierbinte" pentru handbalul 
românesc. Echipele reprezenta
tive masculine de tineret si 
juniori susțin partide amicale 
interesante. cu selecționatele 
similare ale Italiei și. respec
tiv. R. D. Germane. în timp 
ce formațiile fruntașe de club 
evoluează în partidele-retur din 
„optimile" cupelor europene.

Pasionantul „serial" începe 
astăzi in Palatul sporturilor si 
culturii, campioana României, 
STEAUA, jucind un meci care 
este derbyul acestei faze a 
Cupei campionilor europeni la 
handbal masculin, si care ar 
putea fi chiar finală a com
petiției, un meci de mare a- 
tracție cu campioana Uniunii 
Sovietice. S.K.A. MINSK. Se

• La Slatina, F. C. Olt, în criză de puncte, față în față cu o apărare ermetică 
• La Bacău, gazdele - cu gîndul la evitarea zonei periculoase, oaspeții — ca 
gîndul la piscurile clasamentului • Ultimele speranțe ale fotbaliștilor ieșeni de 
a evita o iarnă grea • La Buzău, „lanterna roșie* - hotărîtă să nu repete „păța
nia* Politehnicii Timișoara • La Hunedoara, Klein, Mateuț, Gabor et comp, șda 
că Rapidul rezistă deseori 90 de minute... • La Pitești, „duel* Dobrin - Ob'e- 
menco • Pe „Ghencea*, atacul Stelei, performera etapei trecute, în duel eu o 
defensivă care, tot duminica, a primit 5 goluri 1 • In Șoseaua Ștefan cel Ma e, 
liderul este favorit net în disputa cu învinsa Gloriei Buzău pe terenul din Brașov I

Toate partidele vor începe la ora 14. (Meciul Univer
sitatea Craiova — F. C. Bihor s-a disputat joi.)

------------------- PROGRAMUL ETAPEI -------------------

Slatina : F. C. Olt - A.S.A. Tg. Mureș
Bacău : Sport dub - Sportul stud.
lași: Politehnica - F. C. Baia Mare
Buzău : Gloria - Jiul
Hunedoara Corvinul - Rapid
Pitești : F. C. Argeș — Chimia Rm. Vîlcea
București : Steaua — „Poli* Timișoara

(Stadionul Steaua)

București : Dinamo — F.C.M. Brașov
(Stadionul Dinamo)

Hristache NAUM
(Continuare in pag. a 4-a)

Marian Dumitru (nr. 3) șl Vasile Stingă (nr. 5), 
doi dintre cei mai buni jucători ai Stelei, într-o 
fază de apărare, incerdnd si stăvlleasci atacul 
advers. Foto : Iorgu BĂNICĂ

CLASAMENTUL
1. DINAMO 13 8 5 0 25-14 21
2. Steaua 13 t 4 1 28- 7 20
3. Univ. Craiova 14 8 3 3 28-20 19
4. Spartul stud. 13 8 2 3 32-15 18
5. Gloria Buzău 13 6 3 4 22-22 ÎS
8. A.S.A. Tg. M 13 5 3 5 11-11 13
7. Chimia Rm. V. 13 5 3 5 14-18 13
8. F. C. Bihor 14 5 3 6 16-20 13
9. Corvinul 13 6 0 7 23-16 12

10. F. C. Argeș 13 5 2 6 18-15 12
11. Rapid 13 4 4 5 16-13 12
12. „PoU“ Tlm. 13 4 4 5 13-21 13
13. F.C.M. Brașov 13 5 1 7 15-16 11
14. S. C. Bacău 13 4 2 7 14-19 10
15. F.C. Bala Mare 13 4 2, 7 13-20 10
16. F. C. Olt 13 4 1 8 13-21 9
17. „Poli" Iași 13 1 6 6 13-27 8
18. Jiul 13 3 2 8 8-25 8



MOMENTE DE PROFUNDĂ VIBRAȚIE PATRIOTICĂ CHEZASIA»
I

IERI, ÎN CAMPIONATUL 
DE POLO

PENUL

lntr-o trăire cu tara întreagă 
am urmărit cu cel mai taalf 
interes lucrările marelui forum 
al comuniștilor documentele 
sale de o inestimabilă valoare 
teoretici « practică inaHz» 
profundă a infânrw**tlo* oro- 
gramul de acțiune newt*» cti
torul comunist a’ patnn «t«- 
tetizate in excepționalul R-roon 
prezentat de sertrtaml ten erei 
al partidului Penti-n ea spot 
să trUesc impremă r» tof» 
fiii acestui oimint strfmosesz 
momentele de -na-e emetie d* 
profundă vibrație vatrsotreă sie 
împlinirii voinței nsi D*-’rd 
unei națiuni, uniri ponor — re
alegerea torarăru'm XirOlAt 
CEAUȘESCT tn Harta 
de secretar general al 
dului Comunist Romă»

Crescută ri «fi”s stă 
nea colegei mele de barei n de 
izbîntfă sportivi ftodiea Arpa, 
asemenea tuturor celorlalte fete 
și băieții tor din n-cre *"*-’-*f Ce

frumoase împliniri 
CEAUSESCU*. m-am 
ea orice sportiv. de 
condiții de pregătire 

las daci

zurt « României in epoca ce
lor mai 
.EPOCA 
bucwat 
excelente
de munci și viată 
m -eu sil si dstigăm la Los 
Awaeles suni olimpic, «d fa
cem ca tricolorul să se înalte 
ve cei mat înalt ca’.a’g să 
t-iin Hben și fericiți intr-o 
tort demni si respectata pre
tutindeni. tin să-nu exprim și 
eu. alături de toti tiie’ii pa- 

fiertrintea recunoștințăMet.
'iță de partid fată de lota- 
-trul Nieolae Ceausescu cel

•wvrtte 
Prrti-

„VOM ÎNDEPLINI EXEMPLAR
TOATE SARCINILE CE NE REVIN

a ridicării patriei noastre pe 
noi culmi de progres si civi
lizație. Ne revine tuturor spor
tivilor patriei, tuturor tinerilor 
sarcina de mare onoare de a 
munci mereu mai mult si mai 
bine, răspunzind. astfel, prin 
fapte, prin tot mai frumoase 
împliniri, vibrantelor

iubitului nostru conducă-

MĂREȚELOR
ÎNFĂPTUIRI

ale 
tor.

chemări

Elena HORVAT-FLOREA 
campioană olimpică 

de canotaj

DEPLINA
ADEZIUNE

An-

I
I

Momentul istoric al realegerii 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU In înalta funcție 
de secretar general al partldu- 

intr-o tnăltă- 
unui popor 

mai înaintate 
comuniștilor 
mai aleasă

I
I

Reinvestirea '^jvarifuiui
NICOLAE CEACSESCU in 
înalta funcție de secretar gene
ral al partidului ne-a umplut 
inimile de bucurie si satirtuc- 
ție Acest act de voință una
nimă a comuristilcr. a tutrecs- 
lui popor reorezintâ oara atic 
siguri a materializării insem ne
telor hoiirtr-, adoptate la ma-e- 
le forum al comun stilcr din 
tara no-stri. rep-ezi-ti eerptu- 
dinea atingerii -jnor nor mî-e- 
țe împliniri pe calea proarem- 
iui si civilizației, pe calea tc- 
cia’ismului si comnxirmnlm.

Oamenilor muncit din Com
binatul S;dennRie Hu-.edoara 
— care a împlinit ta 19M o sută 
de ani combtuetu! -r.rr-at de
seori de către ree^-ta-T.’ vene
rai al partidului — e -vria ta 
noul einetncl obiectiv* deosebite 
re care 
duce la

sistem ricvf ci !« vor 
îndeplinire. ei le »'-*

La rixdal *osz*«. «os. 
tacrfs ta etabsl tt-u»::» 
LVL* Hunedoara. ne 
n de asemenea, să mus
ai «alt «x- bx*e. **n-

’xd-xi

tnaintea plecării la Los 
geles, ri noi. halterofilii, ne-am 
augajat si Inttmpinim cu re- 
znltcte deosebite. în marea con
fruntare internațională de pe 
podiumurile olimpice, istoricele 
evenimente ale poporului ro
mân : 40 de ani de la victoria 
de ehberare socială și națio
nală. antifascistă și antUmpe- 
rtaKrtg șt ee£ de al XIII-lea 
Cbagres ai 
«ist Rcrtix
n. totodată, ntadri că ne-am 
tixer de cwtnt — dotă me- 
da'TÎ de aur. cincs medalii de 
srfixt. o medalie de bronz 
ăewm states» <eoeeMt ăe feri- 
titi de a ne exprima d:n tot 
sufletul tdetinzes ta istoricele 
don-zente adoptate de Ccn- 
grml al XIII-lea al pcrtidnlui 
ti. moi ales, convinge-ei ci 
rvzlegerea tovarășului NICOLAE 
CEAVȘESCC ta suprema func
ție de secretar general al parti
dului 1 
ctintiti _____
rossdu £și ra continua glorios 
drumul

__ ____
dezvoltate, că ii vor fi ti mai 
larg deschise porțile spre to- 
ttetuteu de vis a omenim — 
comunism^

Petre BECHER J 
campion olimpic oe ho'te'e

Partidului 
Sintem

Coma- 
baearcr

în simbioza sport-producție

DE

LA

•eprerixtd cea 
garanție ci

mai ne- 
PO porul

spre desăvirsirea to- 
socicliste multilateral

lui s-a constituit 
toare opțiune a 
întreg, a celor 
conștiințe, votul 
reprezentînd cea 
dovadă de prețuire pentru cti
torul României moderne, strălu
cit revoluționar și patriot, per
sonalitate proeminentă a lumii 
contemporane. Partidul si po
porul văd tn această investituri 
a celui mai iubit fiu al națiunii 
chezășia mărețelor împliniri ale 
tuturor țelurilor cuprinse tn 
mobilizatorul Program al part<- 
dului, ale hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea. Urmindu-r.e 
conducătorul, urmtndu-i îndem
nurile cuprinse in magistralul 
Raport prezentat înaltului for 
al comuniștilor, toți membrii 
gloriosului nostru partid. între
gul nostru popor, vom 
să ne vedem împlinite 
visurile In cea mai 
dintre societăți.

Ridicarea ștachetei 
se mpune. desigur, și In dome
niul activității de educație fi
zici si sport. Tehnicienii, spor
tivii. activiștii notației, din cele 
trei discipline ale sale își pro
pun si se înscrie cu dăruire in 
acest efort general creator, con
tribuind — In primul rind prin 
înot — la creșterea unui tine
ret armonios dezvoltat, sănătos 
si puternic. Tot mai multi copii 

’a bazine noi si frumosse suc
cese in arena internațională 
— iată deviza noastră pentru 
a putea fi la înălțimea condi
țiilor de munci, pregătire si 
viată asigurate prin grija narti- 
dului, a tovarășului Nicolae 
Ceausescu.

outea 
toate 

dreavti

ca'.ităti.

LA CĂUTĂRI PE IADELE ETERULUI,

CREAȚIE INTR-UN DOMENII DE VIRF

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Un domeniu de virf — la 
noi ca pretutindeni — In care 
practicarea sportului se conti
nuă firesc cu calificarea intr-o 
profesie de mare utilita’e este 
electronica. Zeci si suta de 
tineri pasionați initial de soo*- 
tul undelor radioamatorismul 
ii iniilnim realizați ta viată ca 
radiotelegrafist’ oe vapoare si 
aeronave in telecomunicații in 
întreprinderile constructoare de 
aparate de radio si llll iilîll— 
de instalații telefonice—

Dar. iată că. o dată co dez
voltarea electronicii si auto
maticii radioamatorii noștri isi 

nou domeniu de 
a pasiunii si ta-

găsesc un 
manifestare _ _
lentului k>r. cercetarea si oro- 
iectarea de aparatură de auto
matizare a proceselor de pro
ducție. de o deosebită ut.Htate 
in zilele noastre. Asemenea 
oameni am găsit la filiala din 
Galați a Institutului pentru 
automatizări. Ni i-a recoman
dat cu căldură șeful unuia din 
ateliere, ing. Cristei Gheorghiu. 
I-am cunoscut ce Anton Căpă
țină, Virgil Ștefan si Pctrică 
Patrîehi. Și ej ne-au dat nu
mele altor colegi de la Insti
tut de Ia Combinatul siderur
gic (Romeo Cîobanu. de Dildă) 
unde se aplică tot ce creează 
ei. ca si de la .alte întreprin
deri gălățene. cum ar fi Șan
tierul naval, de unde munei-

torul electr-.—-un N>ca Ciri«l 
a arms tot cx azs.-~.-ea oe=- 
tru ra«£aaraaîcrism la secția 
dMtMpeoaitl — - V
a Universității gălățene.

Ei tac muncă de orowtane 
si cercetare rezolvind oro- 
bleme complexe ta care nici 
nu visau ctad s-au așezat cs 
ani ta urmă, ne blncSe ra£.o- 
ctubului vâ’A*—-- "-.v» un
nriceoat mestec Acrei Jccâ- 
aarc. le-a trars—-.* — • daîi 
eu crâneie enacs^rte — starea 
sa dragoste nentru acest soort 
tehmeo-aplxativ

Antae Căcătină era caufxat 
lamiacrist la Combinat dar 
contactul eu radsoarnatortsBni; 
i-a sugerat că Doate mai mult 
S-a afirmat ca iscusit construc
tor radio. intnunîr.ău--se or in
tr-o lucrare eomp’.exă imagi
nată îi realizată de el un 
scaler digital centru afișai de 
frecventă al transcever-ulv: 
L-au snriiinit șeful radiochi- 
bului Aurel Jugănaru. Mîhai 
Sopronic (Y04SA) — tehnician 
electronist la Combinatul si
derurgic George Săveanu — 
maistru instructor la Casa oio- 
nierilor și șoimilor 
mai tîrziu (si azi) 
Costiniuc — 
din care face 
tul cercetător.
(Y04DLA) și 
ei se îmbină

eJe peofesâccal-e.
— Nu *m 

îi eu c-am simți’ 
niciodată cofir 
pectru că tn ta- 
ezat âzprecr-â cu 
colegii, legați de c

; 1 rr.r.ir -- — 
oe mămrisea An
ta*. Ani de zile 
acs_ pierdut — ba 
ca rtereeti ravx- 
tuL e nepotrivit 
găsiU dv.
— nop*ule 
tai: de noi 
găsirea de 
tuta, concretizate 
ta aparatura pe 
care o realizăm.

Intre oreiecteie de viitor se 
înființarea unei stații

fost

altceva 
frămtn- 
idâ de 
noi so-

Lucian DUMITRESCU 
secretar responsabil 

al F. R. Notație

Anton Căpățină (stingă) și Virgil Ștefan, 
Ia mata de lucru

află Si ——.------
de club autorizate în cadrul n- 
ItaJei. „ , , ...— Astfel vom fi șt mai mulți — 
ne-a spus Anton Căpățină 
și ne
munca 
meniu

inva fi mai ușor 
noastră din acest do- 
de virf. subliniat_  ___ ____ cu

oregnantă în documentele Con-

eresului al XIII-lea al parti
dului. Pentru că In activitatea 
de radioamatori găsim soluții 
si pe tărim profesional.

Am promis că vom reveni, 
pentru a afla noi împliniri In 
simbioza sport-productie. parcă 
mai pregnantă aid ca oriunde.

Mircea COSTEA

patriei. și, 
ine. Flcrtn 
colectivului 
electronis-

Șeful 
parte 
Lucrul la stație 

la perfecționarea 
cu n reocupările

•O.N.T. „CARPAȚI" Brașov — sectorul agrement —- orga
nizează. in zilele de 26 și 27 noiembrie 1984. examenul de 
atestare și reatestare pentru ghizi monitori schi. Se pat 
prezenta la examen cei care au promovat examenul de ore- 
selecție din iuna octombrie a.c. precum și cei atestați sau 
reatestați in anul 1982. Informații suplimentare la telefon 
1.31.74.

ARAD, 22 (prin telefon). Tur
neul arădean din cadrul Cam
pionatului de polo, o premieră 
ta materie, se desfășoară In oon- 
dițil foarte bune, așa cum a- 
testă și ziua a treia.

C.S.U. CONSTRUCȚII 
TUL DE JUNIORI 7—7 
2—2, 1—2. 3—1). Rezultatul ___
dreptățește tatr-o măsură pe ju
niorii din lot, care au avut per
manent Inițiativa, fiind egalați 
abia în min. 26 prelutad apoi 
Imediat conducerea, dar văzîn- 
du-se Iar egalați. prin golul 
înscris de Bădeanu, cînd mal 
erau 5 secunde de joc ! Au con
dus St. Karacsony — S. Stănescu.

RAPID BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 8—5 (2—3,
2— 1, 1—0, 3—1). O altă partidă 
foarte interesantă cu un început 
mal bun al Progresului, spre sur
prinderea generală, 
chipă atacînd bine 
eficace. în partea a 
lui, feroviarii s-au 
atent în at ărare, 
hazardat în acțiunile ofensive, au 
preluat conducerea și au obținut 
o victorie mult mal dificilă decît 
arată scoru' Arbitri : V. Me
dian — V. Burdea.

RAPID ARAD — INDUSTRIA 
LINII TIMIȘOARA 9—8 (2—2,
3— 0. 2—4, 2—2). Meci extrem de 
echilibrat, cu excepția unei sin
gure reprize (a doua) cînd ti
mișorenilor le-a reușit totul, în 
timp ce arădenii au ratat mult, 
chiar din lovitură de la 4 m. 
Intr-un final încins, o victorie 
la limită Au condus C. Frățilă — 
Șt. Mlhai.

CRIȘUL ORADEA — VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 13—7 (6—1, 2—1,
3- 1, 2-4).

încheiat seara tîrziu, meciul 
DINAMO — STEAUA a consem
nat victoria primei echipe. cu 
scorul de 10—8 (2—1, 3—2, î—2,
4- 3L __ .

LO
CI—2, 

11 ne-

această e- 
organlzat și 

doua a jocu- 
regrupat mai 
nu s-au mai

Adrian VASIllU

Mîlne, penultln 
lui Diviziei „Aq 
mite să ofere 
sânte, o anagajJ 
tuturor eclii pel oi 
vederea ocupări] 
mai bune ta 1 
ta vedere mal 
Știința CEMIN B 
sară, redutabila 
Rulmentul Bîrla 
cu R. C. Grlvlțd 
I. ..Poli* Tlmlșd 
cu CSU Constr 
țese), Milcovul 
tida cu Olimpia 
„U“ 16 Februl
(ta disputa cu I 
zău). în seria 
de organizatoar] 
terenului poate 
rea lor rezultat! 
bile șl 
mal ales la Bal 
tală 
meciuri care s 
sânte, ambele el 
vorlte. Tot la a 
ul“ ultimelor cu 
cundâ, dintre d 
Metalurgistul Ca

Iată programa 
pel a 8-a :

SERIA I : Ști 
Gloria P.T.T. A 
lnța. ora 11 : a 
nea — Buzău)l 
Baia Mare — F 
ora 11 ; I. dJ 
Dinamo — C.S.Ml 
pla, ora 9,30 ;| 
Buc.), Rulmenți 
Gri vi ța Roșie I 
ora 9.30: C. Stad 
— „Poli” lași I 
10 ; V. Marines!

SERIA A Iii 
șoara — C.S.d 
studențesc (stal 
10,30 ; FI. Dud J 
Buc. — Metalul 
ren Cățelu, oral 
Buc.). Milcovull 
pla Mașini Gri 
gust, ora 11 : 1

victori
Steaua ș

I
I
I
I
I

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

Div. „A" da baschet masculi
REZULTATE SCONTATE IN TURNEUL |

ORADEA, 23 (prin telefon). în 
Sala sporturilor din localitate au 
continuat întrecerile celui de al 
4-lea turneu masculin de baschet

C.S.U. BALANȚA SIBIU — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 79—78 
(35—42). Pe fondul unei evoluții 
egale, a fost greu de stabilit cîș- 
tigătoarea. In mln. 13 scorul era 
egal la 25. dar ptnă la pauză bu- 
cureștenii se desprind. La reluare 
sibienii, animați de Chirilă, luptă 
pentru fiecare minge și ta min. 
38 scorul a fost 76—76. In ultimele 
două minute C.S.U. Sibiu ciștigă 
pe merit. Au marcat: M. Chirilă 31, 
Bretz 10. Bleahu 10, G. Dăian 11, 
Apostu 7. Palhegy 6, 
pentru C S.U. Balanța

Kinkes 4 
r____ ______  _ . respectiv
Constantinescu 30, Ionescu 19. D. 
Dăian 14. L. Popescu 8, Petrot 3, 
Constantin 2, G. Popescu 2.

Turneele Diviziei
DINAMO Șl STEAUA ■

La Craiova șl Caransebeș s-au 
desfășurat ieri partidele celei de 
a treia runde a turneelor pe 
grupe valorice din cadrul cam
pionatului masculin al Diviziei 
.A“ de volei. Iată dteva amă
nunte :

CRAIOVA, 23 (prin 
Cea de a treia tă 
fruntașelor a fost deschisă 
partida dintre Dinamo 1 
rești șl Explorări Baia 
Conform pronosticurilor, 
pionii au ciștigat cu 3—0 (2, 13, 
8) tn o oră de joc pe parcursul 
căruia băimărenii n-au reușit să 
se apropie de învingătorii lor 
decît în setul II. Dinamo a fo
losit mereu același sextet (cel 
de bază. In care insă Ghewrghe 
a apărut în locul lui Vrincut), 
în timp ce Explorări a operat 
fără prea mult efect, numeroa
se schimbări. Remarcați : ”
fcl Gheorghe, respectiv 
cheș (parțial). In 
nuare. Steaua București - 
versitatea C.F.R. Craiova 
(—7, 13. 14. 13), într-o

__Ij telefon), 
zi a turneului 

I de 
Bucu- 
Mare.
eam-

pop 
Cor- 

conti- 
. Uni-

3—1 
(—7, 13. 14. 13), într-o partidă 
viu disputată. In care studenții 
au avut un început bun, cu 
blocaje aproape perfecte șl com
binații variate in atac, ceea ce 
le-a adus victoria detașată _ in 
primul set șl 10—3 In al doilea. 
Dar apoi in sextetul stellst a 
fost rulat aproape tot efectivul 
pentru a se găsi formula cea 
mal potrivită șl scorul s-a răs
turnat incredibil. Steaua a găsit 
cheia victoriei in flnalurl strin- 
se. S-au remarcat : Șoica, Mina 
șl Constantin, respectiv Stoian șl 
Daha. In ultima partidă, Elcond 
Dinamo Zalău — Tractorul Bra
șov 2-3 (10. -11, 13. —10, —12). 
Meciurile au fost arbitrate fără 
probleme de cuplurile: FI. Scor- 
țaru — C. Ion, C. Mușat — V. Io- 
nescu și A, Dragomlr — E. Mendel.

AmiMSIRAIH Dt SUI 1010 PRONOSPORT IMORMUlA
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 23 NO
IEMBRIE : Extragerea I : 13 11 82 
45 83 54 25 30 51 ; Extragerea a 
n-a : 58 2 42 17 4 80 CI S3 56.

Fond total de clștlguri : 908.281 
lei. din care : 96.363 lei, report la 
categoria 1.

967 lei ; cat. 5 : 244,50 a 200 lei ; 
cat. 6 : 1.930,25 a 100 
la categoria 1 : 41.47»

lei. 
lei.

Report

1300
particlpanților :

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
2 DIN 18 NOIEMBRIE : Cat. 1 : 
2 variante 15% autoturism Dacia 
1300 (70.90 lei) : cat. 2 : 2 va
riante 106% a 17.317 lei și 14 va
riante 25% a 4.329 lei ; cat. 3 : 
14,25 a 6.634 lei ; cat. 4 : 98,50 a

Autoturismele Dacia 
venit 
Gheorghe din Urzlcenl, Jud. Ialo
mița șl Biolaru Tlberiu din Șim- 
leul Silvaniel, jud. Sălaj.

au re- 
Barbu

• ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor 
cea de a doua tragere MULTI
PLA PRONOEXPRES care se va 
desfășura duminică 25 noiembrie 
a.c., in sala clubului sportiv Pro-

greșul din București, str. Dr. 
Staicovlcl nr. 42. lncepînd de la 
ora 16. Formula tehnică foarte 
avantajoasă (aplicată pentru pri
ma dată în luna septembrie a.c.) 
oferă particlpanților posibilitatea 
obținerii unor importante cîști- 
guri tn AUTOTURISME .DACIA 
1300“, bani șl excursii In R. P. 
Polonă

la A Tot ASTAZI este ultima zl 
șl pentru depunerea buletinelor 
la concursul PRONOSPORT de 
mîlne, care programează 13 meciu
ri dintre cele mal Interesante.

Foarte bun s
Fr. Took și O.

ICED BUCI]
BAIA MARE 7d 
frumos. în^v]
M;:rinr'u :i
cea 8. VoWil 
Chirilă 4 pentn 
Dumitru 29, M 
12, Popescu 6, 
Mara 2.

Au condus el 
teanu șl Al. d

Steaua — A< 
Fină 127—69 
Rapid 68—75 
Oradea — „U“ 
71 (47—41)
BUC. 69—rtP (j

„A“ de volei 
- SINGURELE

Programul ultl 
namo — Eicon 
sltatea — Tra 
Explorări (sini
15.30) , Explod 
Elcond — Unii 
— Dinamo (di
9.30) . (Ștefan

CARANSEBE| 
fon). In 
(locurile 
Liceului 
calitate. 
Mare a 
10, 7, 8) 
s-a reia: 
condus cu 2—1 
țînd multe gn 
revenirea băin] 
Mlhalca șl Ro

In partida j 
nica C.S.Ș. T 
echipieri s-au] 
In frunte cu 1 
Cionca, a disn 
București cu 1 
de la care s-J 
Ion șl Schlod 
joc: c.S.M.u. 
Caransebeș 3-4

Simbătă (ds 
duminică Ode 
etape. (N. MM

tumi 
7—12: 
Indus 
Ștlinț

MIINi

Reuniunea d 
tă, de pe hlpl 
Iești, are mal 
atracție. ^fai 
numeroasflp (94 
alergări) șl vJ 
gram flgurînd 
tren, Iulia, ol 
austriac începq 
lei șl un răpi 
plă din cursa 
Să mal menții 
slnt judicios 
departajarea a 
nant fiind mol 
cursă a flecărl

Reuniunea dl 
a avut o des 
cauzată de Ini 
Iul care transj 
podromului, cl 
decalarea prd 
și la anularei 
timpul nemaid 
rarea el. Prin 
al zilei au fd 
Tănase șl M. 
cu cite două



PA A TURULUI LA RUGBY

VOM URMĂRI IN CONTINUARE
ECHIPA ROMÂNIEI“

i turu- 
y pro- 
[intere- 
srmă a 
me. în 
[iții cit 

Avem 
pnațiile 
[adver- 
irul) și 
a juca 
k seria 
tn față 
Btuden- 
n par
rel e) și 
Napoca 
ia Bu- 
alitatea 
pntajul 
favoa- 

k posi- 
roețiior 

Capi- 
susțin 

intero- 
ind fa- 
Lderby- 
[ria se
beș ti șl 
lai eta- 
kanî — 
bn $ti- h. Voi- 
[CEMIN 
I Recea, 
l Buc.), 
. O lim
ing — 
k- R.C. 
mentul, Steaua 
ka. ora
| Umi
lii Sp. 
II, ora r Gloria 
[ir (te- 
silică -Olim- 
23 AU-
BSCU —

N
upl'j'hii
IMUAS 
. Meci 
hscris :
^^14,■
Mr 8, 
spectiv 
I Florea 
Cociș 2,
Ploieș

tean! că
Ful —
Dinamo
la 102— 
bi^mo 

bresp.

USE 
kle: Dl- 
Univer- 
pa — 

ora 
[ctorul, 
Steaua 
la ora 
bresp.).

tele- 
ecunde 
e sala 
pin lo- 
I Baia

a 
[ comi- 
lesnind 
parcați
oliteh- 

cărei 
Implar, 
[ik și Datorul
9, 10), 
totuși 

piti mul 
hc.SJU. 
k, 9,8). 
p si itlmele 
I).

Buc), „U“ ÎS Febr. Cluj-Napoca
— Rapid-Chimia Buzău (stad. V. 
Babeș. ora 11 • V. Chirondojan — 
C-ța). C.S.M. Suceava — T. C. 
Ind. Midia Năvodari (teren Uni
rea ora 9 30 ; Gh. Bucur — Buc.).

IN ÎNTRECEREA PENTRU CU
CERIREA „TROFEULUI SPOR
TUL*. lansată de ziarul nostru 
pentru realizatorii de eseuri, li
derul de pînă acum, internațio
nalul FLORICA MURARIU (Stea
ua). a fost egalat de ADRIAN 
PLLOTSCHI (Farul) fiecare a- 
vînd cite 8 reușite. 11 urmează 
Gh. Florea (Farul) 5. C. Florea. 
David (Steaua) E. Stoica. Aldea 
(Dinamo) Amariei, Coclrcâ 
tC.S.M. Sibiu) — cite 3 etc.

INTILNIRE INTERNAȚIO
NALA DE GIMNASTICA

Astăzi și mîine. ta sala din 
parcul sportiv Dinamo va avea 
loc o interesantă lntilnire inter
națională de gimnastică între e- 
chlpele de juniori ale cluburilor 
Dinamo București și Dynamo 
Berlin.

MECIURI INTERNAȚIO
NALE DE HOCHEI

La invitația clubului bucureș- 
tean Dinamo echipa campioană 
de hochei a R.D Germane. Dy
namo Weiswasser, a susținut 3 
partide pe patinoarul din Mier
curea Ciuc. tn prima lntîlnlre. 
oaspeții au c'ștlgat medul cu 
Dinamo București cu 5—3 (3—1, 
1—2. 1—0), prin golurile înscrise 
de Poprits 3, Domke $1 Than, 
respectiv Solyom 2 sl Tureanu. 
tn cea de a doua lntilnire. Dy
namo Weiswasser a primit repli
ca formației S.C. Miercurea Ciuc, 
în cadrul căreia a jucat și o li
nie dlnamovistă. alcătuită din 
Tureanu, Solyom și Pisăru. Scor 
final : 4—4 (1—1, 2—0, 1—3). Mar
catori : Franke 2, Mark șl Husge 
pentru oaspeți, respectiv E. An
tal, Todor, Solyom șl I. Bratalis, 
tn ultimul meci, Dynamo a În
trecut selecționata de tineret (20 
de ani) cu 9—2 (4—2, 1—0. 4—0), 
ambele goluri ale echipei noas
tre fiind înscrise de Eros.

Valcrlu PAȘCANU-coresp.

PARTIDE INTERESANTE 
IN CAMPIONATUL 
DE BOX PE ECHIPE

Campionatul national de box pe 
echipe senicrl a ajuns la 
penultima etapă dinaintea tur
neului final, dnd va fi cunoscută 
echipa campioană pe anul 1984. 
SImbătă au loc următoarele par
tide : In sala Armatei din Cluj- 
Napoca, de la ora 17. Sel. jud. 
Cluj — Metalul București ; In 
Sala sporturilor din Brașov, de 
la ora 15 Sel. jud. Brașov+Siblu
— Sel. jud. Buzău: In sala din Dro- 
beta Tr. Severin, de la ora 17, Sel. 
jud. Dolj + Mehedinți — Metalul 
Bocșa ; în Sa!a sporturilor din 
Bacău, de la ora 17, Sel. jud. 
Bacău — Se), jud. Constanța ; În 
sala Rapid din Capitală, de la 
ora 17, Sel. Voința + Rapid Bucu
rești — Sel. jud. Argeș

Duminică, de la ora 10, ta sala 
Dinamo din București, puglliștll 
dinamoviști vor prim! replica ce
lor din Sel. jud. Iași, lntr-o par
tidă ce se anunță Interesantă prin 
valoarea sportivilor celor două 
echipe. Tot duminică, de la ora 
10, iubitori* boxului din Bușteni 
vor putea urmări partida dintre 
Steaua șl Sel. jud. Prahova.

PATINAJUL ARTISTIC 
IN ACTUALITATE

Intre 26 și 30 noiembrie. la 
Gheorgheni, tn organizarea fede
rației de specialitate șl a Cen
trului de perfecționare a cadre
lor din C.N.E.F.S.. se va desfă
șura cursul de perfecționare a 
antrenorilor și arbitrilor de pati
naj artistic din tară. Participă 
peste 40 de invitați Cu acest 
prilej, lotul național va executa 
un program demonstrativ.

PROGRAM ATRACTIV

inea- 
Plo-

de

pro- 
p. Ca
pa rlul 

L 19.585 
a trl- 
B00 lei. 
(gările 
pentru 
termi- 
are In

miază 
Ledită. 
Ibuzu- 
H1 hi- 
B la 
rselor 
brgări. 
pfășu- 
gători 

G. 
ambii 

L dalie.

oonfirmlnd ultima Iul evoluție, a 
Învins confortabil pe Dializa, 
Negruț. puternic cravașat la so
sire. a obținut victoria, Kalus, 
acoperind corect un parcurs, a 
dispus de Hendorf, iar Silica a 
reușit să... supraviețuiască pe 
avantajul hiat inițial. Surpriza 
zilei a furnizat-o Herald, care 
șl-a găsit alergarea, iar Dedl ti
es. arătind o dispoziție de mers 
greu de anticipat, a completat 
lista Învingătorilor.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Kalus (M. ștefănescu)
1:38,«. 2 Hendorf. Cota : dșt.
1,4. Cursa a n-a : 1. Vandalic
(Crăciun) 1:40.2 2. Dializa. Cota: 
dșt. 1, ev. 60. Cursa a IlI-a : 1. 
Silica (Vasil e) 1:30,9, 2. Repeti
ția, S Suvan. Cota : dșt. 1. ev. 
7. Cursa a IV-a : 1. Herald (Du
mitru) 1:31.0, 2. Simbria. 3. Tu- 
foasa. Cota : dșt. 4. ev. 120. ord. 
triplă 1196 Cursa a V-a : 1. Ne
gruț (Crăciun) 1:31,8, 3. In, 3. 
Excelent. Cota : dșt. 1. ev. 280, 
ord. triplă Închisă. Cursa a Vl-a: 
1. Dedițica. 2. Honorică, 3. Simi- 
leasca. Cota : dșt. 5. ev. 16, ord 
17,' ord. triplă 244.

A. MOSCU

Mîine, etapa a 14-a a Diviziei ,,A“

SPRINTUL FINAL OBLIGĂ
Citeva puncte de atracție în 

această a 14-a etapă a Divi
ziei -A* de fotbal :

Meciul „nr. 1“ se joacă la 
Bacău, unde echipa locală cu 
un deloc liniștitor —2 .la a- 
devăr* primește vizita Spor
tului studențesc o formație 
capabilă să ioace mereu un 
sah etern oe teren străin cu 
atit mai mult cu cit astăzi 
alb-negrii sînt angajați, ea ni
ciodată. in cursa pentru titlu, 
în orice caz o partidă inte
resantă. cu un „cap de afis“ 
numit Hagi. la care se adaugă 

Iarna, care ți-a făcut apariția in etapa trecută (martoră — zăpada 
de pe terenul Rapidului), a bătut in retragere. Așteptăm, așadar, 

meciuri de o mai bună factură in „runda" de mîine.
Foto : Iorgu BĂNICA

și ceilalți internaționali stu- 
denți (Munteanu II Iorgulescu. 
Bozeșan. Pană), abia reveniți 
în tară.

Sigur că derbyul amintit nu 
este singurul ioc de atracție. 
Toate meciurile celelalte au 
cite ceva interesant.

Suporterii fotbalului se în
treabă. de pildă, dacă A.S.A. 
Tg. Mureș (a doua apărare, 
prin prisma clasamentului) va 
rezista la Slatina. în disputa 
cu F.C. Olt.

Cam aceeași întrebare și-o 
pun si suporterii feroviarilor 
dat fiind că Rapid a înfruntat 
atacuri superioare pînă în ul
timele minute de ioc. Ce se 
va întîmpla la Hunedoara, unde 
Corvinul are un recent 5—0 la 
activ ?

„Pronosportiștii". obișnuiti cu 
ne-victoriile ieșene pe teren 
propriu, sînt înclinați să pla
seze un „X" în meciul din 
Copou. cu Baia Mare. Și. de
sigur. au motive...

Nu lipsit de interes este si 
meciul de pe Ghencea, chiar 
dacă Politehnica Timișoara a 
pierdut cu 5—0 partida de la 
Buzău. Una din principalele 
atracții va fi libero-ul Dumi
tru. fostul stelist. care trăiește 
o a doua tinerețe De malul 
Begăi. In orice caz. „Poli" va 
trebui să arate publicului că 
acel 1—0 cu Rapid în Giulești 
e mai aproape de valoarea sa 
decit scorul net cu care a fost 
surclasată la Buzău.

După jocul de pregătire de la Buzău

ECHIPA DE TINERET ARE NEVOIE
DE MAI MULT... ELAN

înaintea unui med de veri
ficare cu caracter internațional 
(cu Grecia. în deplasare, la 
5 decembrie), reprezentativa de 
tineret a disputat, la mijlocul 
acestei săptămîni. o partidă cu 
caracter asemănător ne tere
nul uneia din revelațiile cam
pionatului nostru. Gloria Buzău. 
După cum se știe. Lotul a 
ciștigat cu 1—0. dar nu rezul
tatul in sine este precumpă
nitor. ci maniera de exprimare 
in teren a unei echipe De care 
o așteaptă. în viitorul sezon, 
seria grea a partidelor din ca
drul campionatului european, 
ta compania unor parteneri di
ficili : Anglia. Finlanda. Tur
cia.

La Buzău, pe un teren soli
citant si ta fata unui adversar 
ambițios, conectat, in virtutea 
inerției, la spiritul competitiv 
etalat din plin ta campionat. 
Lotul de tineret a fost supus 
la citeva probe pretențioase : 
nressingul, aplicat de specia
liști ai genului (Comănescu. 
Balaur. Ghizdeanu). cursele ra
pide ale unei extreme „clasice" 
(State), urmate de centrările 
de rigoare, presiunea fizică fșî 
psihică) a unui vîrf de talia

Si pentru că am aiuns la 
Buzău, iată un excelent pri
lej pentru echipa lui Constan
tin de a licita cele 22 de goluri 
înscrise oină acum si care fac 
din formația recent promovată 
echipa cu a] saselea atac ai 
Diviziei. Asta in afară de ca
zul cind nou) antrenor al Jiu
lui. L Vlad va reuși să rea
lizeze' o mobilizare de forte 
care se lasă îndelung aștep
tată.

La București, pe Dinamo, si 
la Pitești gazdele sînt favorite 
Dar fotbalul abia așteaptă sur

priza.
Oricum, etapa a 14-a rămîne 

si un test de rezistentă si 
combativitate pentru jucătorii 
care au evoluat miercuri in 
cadrul selecționatei divizionare. 
Finalul de sezon se apropie 
astfel incit campionatul are 
datoria unui sprint care să ne 
facă să privim cu optimism 
dificilul an 1985 al echipei na
ționale.

După debutul juniorilor in campionatul european

REZULTATUL UNUI EFORT LĂUDABIL
• Returul trebuie pregătit cu minuțiozitate
Selecționata U.E.F.A. *87 a 

făcut, joi. la Brașov, un prim 
pas pe drumul calificării ta 
turneul final al Campionatu
lui european de iuniori B. Un 
pas... mic. dar tot pas este, 
pentru că echipa antrenată de 
Costică Toma a cîștigat prima 
manșă a dublei întîlniri cu for
mația Iugoslaviei (2—1). iar o 
victorie — chiar si la limită 
— este, totuși, un atu pentru 
returul programat la primă
vară. Sigur, calificarea este 
dificilă, cunoscută fiind valoa
rea ridicată a fotbalului iugo
slav la toate eșaloanele si. in 
mod deosebit, la cel al spe- 

lul Dudu Georgescu, al cărui 
apetit de gol tocmai a revenit. 
A făcut fată cu succes, reu
șind chiar să controleze locul, 
impunîndu-se printr-o apărare 
fermă, exactă, care respingea 
fără grijă spre o linie de mij
loc ai cărei componenti se 
completau de minune : Alexan
dru. un Închizător cu „ochi" 
de dispecer. Mujnai. tehnic și 
cu mare rază de acțiune. La- 
zăr. puternic, penetrant. Bo
tezau. cu apariții frecvente la 
finalizare. Remarcabilă si mo
bilitatea lui Soare, preocupat 
continuu de a se demarca In 
vederea unui plasament feri
cit.

Si. totuși, fa pofida calită
ților demonstrate, lotul de ti
neret a obținut o victorie la 
limită, grafie unui gol care 
parcă nu mai venea (a fost 
marcat abia In min. 89). Punc
tele sale vulnerabile : viteza 
de ioc. sub cerințele fotbalului 
modern, tendința de a com
plica faza în zona de finali
zare. unde criza de spațiu si 
de timp grevează atit de se
rios.

Ion CUPEN

- declară antrenorul
La revenirea in tară Mircea 

I.ucescu ne-a făcut următoarea 
declarație oe marginea Domu
lui ioc de pregătire al echipei 
naționale, disputat miercuri Ia 
Tel Aviv : „A fost un meci 
deosebit de util după o lungă 
perioadă de pauză fa viata 
echipei naționale. Jucătorii 
s-au regăsit, i-am simtit a- 
proape. într-un cuvint — au 
revenit cu plăcere in cadrul 
..clubului tricolor" cum ne 
place să spunem. Partida a 
fost instructivă iucătorii cei 
tineri — Hagi Mateut Lăcă
tuș. Balint — au mai marcat 
o prezentă internațională lu
cru deosebit de important de
oarece în fotbalul mare pe 
prim-plan e MATURITATEA, 
dovadă că marile echipe na
ționale folosesc în general ju
cători de peste 26 de ani.

La acest meci a asistat Bobby 
Robson, directorul tehnic al e- 
chipei Angliei. El a comandat 
o casetă și. pe deasupra, a 
vorbit tot timpul meciului în 
microfonul propriului său ca- 
setofon. După meci a avut o 
scurtă conferință de presă din 
care mi-am dat seama că a 
privit meciul cu o mare serio
zitate și. as spune, competentă. 
A spus intre altele că nu re
gretă că a venit, că va urmări 
mereu echipa României, pe care 
o consideră „pericolul nr. 1 al 
Angliei în grupă", că a intuit 
metoda temporizării pentru a- 
ducerea oamenilor liberi in si
tuații favorabile a remarcat 
unele nesincronizări în jocul 
fundașilor noștri centrali — 
formula cu Iorgulescu libero 
a fost inedită — a subliniat 
că viteza jucătorilor englezi 
poate fi un atu important în 
cele două jocuri oe care le 
avem de susținut s-a referit 
și la faptul că „om la omul" 
englezesc va putea împiedica 
aparițiile oamenilor liberi. în 
sfîrșit. a avut observații de 
tehnician autentic...

Echipa noastră îsi va conti
nua pregătirile. Avem un meci

rantelor. al juniorilor. De alt
fel. pentru a argumenta afir
mația. am putea da ca exem
ple desele calificări ale echi
pelor din tara vecină în di
verse turnee finale, dar nu 
credem că e necesar să le fa- 
șiruim acum. Adevărul este că. 
fa ceea ce ne privește, au tre
cut cîtiva ani buni de cind 
juniorii noștri nu i-au mai în
vins pe cei iugoslavi într-o 
competiție oficială (din 1977, 
de la Timișoara. 4—2). deși de 
atunci s-au mai fatîlnit de 
multe ori. Iată de Ce apre
ciem victoria de la Brașov, 
succes obtinut cu mare difi
cultate. In urma unei dispute 
echilibrate, aprigă dar și cu 
valențe spectaculare. Care au 
fost, totuși, elementele con
crete ale jocului care au făcut 
ca balanța să se încline in fa
voarea tinerilor noștri trico
lori T

Deși a primit gol din start, 
unul dintre acele goluri demo
ralizatoare. echipa a știut să 
treacă peste momentul acesta 
greu, să-și stringă rîndurile si 
pînă la urmă să cîștige. Iar 
jucătorul mobilizator, prin e- 
xemplul său, a fost portarul 
Prunea, cel care, după eroarea 
din min. 4. a avut intervenții 
salutare, dominînd. prin inter
venții incredibile, suprafața »a 
de pedeapsă.

Un ah factor cu pondere de
cisivă fa obținerea victoriei a 
fost jocul foarte bun al purtă
torului tricoului cu nr. 9, Scin- 
teie. Chiar și cind ceilalți co-

Campionatul speranțelor
SIMA St OISIMItAZÂ...

Ciștigind șl la Slatina — ta 
timp ce F.C. Argeș a fost sto
pată, la București, de Sportul 
studențesc — Steaua s-a distan
țat In campionatul speranțelor. 
De remarcat șl faptul că, obți- 
nind două victorii consecutive. 
Universitatea a revenit tn grupul 
fruntașelor. Dar campionii edi
ției trecute au un meci mal 
mult jucat, cel cu F.C. Bihor, 
devansat din etapa de mîine. 
Rezultatul meciului F.C. Bihor — 
Gloria Luceafărul, pe teren 1—2, 
a fost omologat cu 3—0 ta fa
voarea echipei Gloria Luceafărul.

Bobby Robson -
cu Grecia la Atena la 5 de
cembrie. mai avem in program 
un meci cu Portugalia la Li
sabona la 30 ianuarie mai e 
și meciul cu Polonia Ia Bucu
rești ca o avanpremieră, oe 
26 martie... în tot acest timp 
echipa națională va trebui să 
depună eforturi ocntru matu
rizarea tinerilor la focul dispu
tei internaționale, ceea ce e 
cu totul altceva decit , o oar- 
tidă de campionat,

în olanul de acțiune al e- 
chipci naționale se află. în pri
mul rînd. maturizarea, aspect 
asupra căruia insist o matu
rizare din care să se nască un 
ioc echilibrat (remarcat de alt
fel. de Robson) dar care va 
trebui să dobindească mai multă 
vigoare. Mai avem mult de 
lucru si. mai ales, avem de 
găsit cum se spune Ia sah. 
variante noi știut fiind că fot
balul internațional este tot mai 
mult un ioc „de contre" oe 
partituri mereu noi care să 
anuleze ceea ce A FOST VĂ
ZUT".

DE LA COMISIA
DE DISCIPLINĂ

• Pentru proteste. în meciul 
de duminica trecută, cu e- 
chipa Steaua. Eftimie (F.C. Olt) 
a fost sancționat cu „avertis
ment". O sancțiune blîndă e- 
vident. la care Eftimie a răs
puns luîndu-și angajamentul că 
nu va mai apărea niciodată în 
fata comisiei de disciplină.
• Ca urmare a getelor ne

sportive petrecute la meciul 
dintre C.F.R. Arad și C.F.R, — 
Victoria Caransebeș (Div. „C"). 
de care s-au făcut vinovați 
atit unii jucători ai echipei 
gazdă, cit si mai multi spec
tatori și oameni de „ordine", 
echipa din Arad a fost sus
pendată pe două etape. Ceea 
ce înseamnă două meciuri pier
dute fără ioc. cu scorul de 
3—0 !

echipieri, si mai ales mijlo
cașii. au dat semne de obo
seală reșiteanui. deși Izolat, 
s-a „bătut" cu masivii apără
tori centrali Miletici si Mi- 
lanko. hărțuindu-i tot timpul, 
obligîndu-i să greșească. El are 
desprinderi fulgerătoare de ad
versari. are și simțul porții, 
are tot ce-i trebuie unui vîrf 
veritabil. Jocul Iui a fost re
marcat și de antrenori ca Tra
ian Ionescu. Constantin Teașcă. 
Gheorghe Ola. Stefan Coidum 
etc. Scînteie e un mare talent. 
Totul e ca el să repete evo
luția de la Brașov, adică să 
confirme mereu, pentru a urca 
treptele performantei în fotbal.

în sfîrșit. dincolo de o re- 
marcare sau alta, trebuie să 
subliniem si faptul că absolut 
toți cei 13 jucători utilizați 
s-au dăruit exemplar, luptind 
pînă la epuizare, ceea ce ne 
face să spunem că victoria ob
ținută e a tuturor. Pentnj a 
duce. însă, la bun sfîrșit ceea 
ce au început joi la Brașov, 
echipa are încă multe de în
vățat (dublajul in apărare, do
zarea efortului, sprijinirea ju
cătorului cu mingea, șutul din 
afara careului, atit de indicat 
pe nn teren moale si vreme 
ploiasă, evitarea unor inter
venții hazardate etc.). Timp 
pfaă la primăvară e destul. 
Totul e ca acest timp să fie 
folosit judicios. Efortul lăuda
bil din meciul de sub Tîmpa 
(nota 10 organizatorilor clu
bului F.C.M. si celor 5 000 de 
copii-sunorteri) nu trebuie iro
sit în van.

Laurențiu DUMITRESCU

Clasamentul . la zi* al cam
pionatului formațiilor ei e spe-
ranțe se prezintă astfel :

1. STEAUA 13 11 0 2 32- 5 22
2. F.C. Argeș 13 9 1 3 20- 6 19
3. S.C. Bacău 13 7 3 3 19- 9 17
4. Luceafărul 12 7 2 3 21- 8 16
5. Universitatea 14 6 3 5 30-12 15
6. Dinamp 13 5 5 3 16- 8 15
7. Sp. stud. 13 6 3 4 15- 9 15
8. F C. Olt 13 6 2 5 14-12 14
9. „Poli" Tim. 13 6 2 5 12-16 14

10. F.C.M. Bv. 12 6 1 5 19-23 13
11. A.S.A. 13 4 4 5 16-14 12
12. Corvinul 13 5 1 7 13-15 11

13. Rapid 13 4 3 6 7-12 11
14. F.C. Bihor 14 4 2 8 19-24 10
15. Chimia 13 4 2 7 8-22 10
16. Jiul 13 3 1 9 9-30 7
17. F.C. Baia M. 13 2 2 9 12-22 6
1«. Polit. Iași 13 3 0 10 8-33 6



CUPELE EUROPENE LA HANDBAL ECH|PA MASCULINĂ a ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

știe, harfdbaliștii pregătiți de 
Radu Voina $1 Otto Telman 
au cîștigat partida-tur. de la 
Minsk, cu 26—24. fiind singurii 
dintre participantele la C.C.E., 
întrecerea masculină, care au 
reușit o victorie în deplasare. 
Sigur, performanta aceasta le 
dă campionilor noștri prima 
șansă. Pentru fructificarea ei, 
Vasile Stingă. Nicolae Mun- 
teanu. Marian Dumitru, Cezar 
Drăgănifă. Dumitru Berbece si 
colegii lor vor trebui să lupte 
cu maximă abnegație, la cel 
mai înalt nivel al potentialu- 
lui lor. Aceasta pentru că 
S.K.A. Minsk, campioana hand
balului sovietic (campion mon
dial). va încerca să obțină la 
București ce n-a reușit pe 
teren propriu, experimentați! 
și valoroșii săi jucători. în 
frunte cu „extremele" națio
nalei Șevtov si KarșakievicI, 
putin'd realiza în Palatul spor
turilor si culturii o evoluție

rîti să arunce în luptă în
treaga lor energie, să fructi
fice la maximum pregătirea a- 
sigurată de antrenorul emerit 
Lascâr Pană.

Cu aceeași fermă dorință va 
evolua mîine la Budapesta, in 
compania campioanei Ungariei. 
Spartacus. și cea mai bună e- 
chipă feminină a handbalului 
nostru din ultimii ani. ȘTI
INȚA BACĂU. $i formația lui 
Eugen Bartha și-a asigurat în 
tur an avans de 7 goluri (29— 
22), dar — ca si băimărenii — 
fetele din Bacău știu că vor 
trebui să pornească în partida 
retur cu gîndul victoriei pen
tru a-si asigura ascensiunea în 
„sferturile" C.C.E.

Un meci deosebit de greu 
susține la Titograd. în „Cupa 
cupelor" la handbal feminin. 
CHIMISTUL RM. VILCEA. 
Cîștigătoarea ultimei ediții a 
„Cupei I.H.F.* n-a reușit „a- 
casă" decît 26—23 în întâlnirea 
cu formația iugoslavă Buduc- 
nost. Avans fragil desigur, dar

LA A TREIA VICTORIE: 2,51,5 CU R.F.G.
• Formația feminină,. învinsă la limită de campioana olimpică

SALONIC. 23 (prin telefon). 
Formația masculină a Româ
niei continuă să fie neînvinsă 
la cea de a 26-a ediție a Olim
piadei de șah. In runda a 4-a. 
echipa noastră a întîlnit pu
ternica selecționată a R. F. 
Germania, pe care a întrecut-o 
cu scorul de 2,5—1,5. La prima 
masă, Șubă a pierdut în fata 
lui Hubner, Gheorghiu a res
tabilit egalitatea. învingîndu-1 
(cu negrele) pe Lobron. După

remiza dintre Lau si Ghițescu, 
punctul decisiv l-a înscris 
Ghindă în fata lui Kinder- 
mann. Cu 3,5 p din 4. Gheor
ghiu si Ghindă sînt deocam
dată. liderii echipei noastre.

Dintre celelalte rezultate mai 
importante ale zilei a 4-a spi
cuim : U.R.S.S. — Olanda 2,5— 
0,5 (1). Israel — Iugoslavia
2—2, Suedia — Franța 2—2, 
Bulgaria — R. P. Chineză 1.5— 
1,5 (!), Ungaria — Porto Rico

Azi și mîine, pe arena Voința din București

„CUPA CARPAȚI“ LA POPICE

------------------ --------------------------- PROGRAMUL -----------------------------------------

SIMBĂTĂ

Bucivețti : Paietul sporturilor ș! culturii, ora 14, România —R. D. 
Gerr.ianâ (juniori) ; 15,30 : România — italia (tineret) ; 17,30 : STEAUA 

— S.K.A. MINSK (arbitri: Milan Vatcici ți Milan Petrorici din Iugoslavia).

DUMINICA

Brașov : Sala sporturilor, ora 10. RULMENTUL BRAȘOV - VORWARTS 
FRANKFURT PE ODER (arbitri : VI. Vujnovici ți I. Alivojdlcl, din logo- 

slavia) î

Helsingor : ora 18, I. F. HELSINGOR - H. C. MINAUR BAIA MARE 
(arbitri : R. Mag: uson ți G. Moller, din Suedia) ;

Ba pesta : ora 16,30, SPARTACUS - ȘTIINȚA BACAU (arbitri : M, 
Zukov ți M. Sirotenko, din U.R.S.S.) ;

Titograd : ora 20, BUDUCNOST - CHIMISTUL RM. VILCEA (arbitri : 
R. Sargasian țl A. Gavrilor din U.R.S.S.).

București : salo Floreasca, de la ora 16,30, România — R. D. Germanâ 
(juniori) ; 17,45 : România — Italia (tineret).

Azi și mîine. pe arena Voința 
din Capitală are loc tradițio
nalul turneu international de 
popice „Cupa Carpati", aflat 
la a 16-a ediție. La întreceri 
vor participa popicari valoroși 
— bărbați si femei — din șase 
țări : Bulgaria, B. D. Germană, 
Iugoslavia. Polonia, Ungaria si. 
evident. România. Țara noas
tră va fi reprezentată la cele 
treî probe ale competiției — 
individual, femei si bărbați si 
perechi mixte — de către ju
cători fruntași, cum sînt. de 
pildă. Iuliu Bice si Iosif Tis- 
mănar — campioni mondiali.

Elena Andreescu si Elena Pană
— componente ale echipei cam
pioană continentală. Voința 
București. Iată si ciștigătorii 
ediției 1983 ai „Cupei Carpati" : 
Maria Zsizsik și Stelian Boa- 
riu — la individual. Brigitte 
Hunger — F. Zănger (R.D.G.)
— la perechi mixte. întrecerile 
individuale încep azi. la ora 
14. iar mîine. perechi, de la 
ora 9.

Azi dimineață, de la ora 9, 
tot în sala Voința, are loc 
etapa a III-a a competiției in
dividuale „Cupa F.R. Popice"
— femei Și bărbați.

4—0. Portugalia — Polonia 2.5—
1.5 (I). Brazilia — Cuba 2—2, 
Grecia — Chile 3—1.

In clasament conduce U.R.S.S.
14.5 p (1). urmată de Anglia
12 (1). România 12. Islanda
11 (1), R.F.G., Iugoslavia Is
rael, Suedia 11. Franța 10.5 
etc.

In competiția feminină.x re
prezentantele noastre au avut • 
o misiune dificilă întîlnind , 
multipla deținătoare a titlului J 
olimpic, selecționata U.R.S.S. ■ 
La prima masă. Margareta Mu- ■ 
reșan a remizat cu campioana 
lumii. Maia Ciburdanidze. iar 
la cea de a doua. Elisabeta 
Polihroniade-Rusu a reușit, de 
asemenea, un rezultat de ega
litate cu recenta candidată Ia 
titlul suprem. Irina Levitina. 
Meciul s-a decis la masa a 3-a,' 
Dana Nuțu fiind învinsă de 
Lidia Semenova si astfel e- 
chipa U.R.S.S. a cîștigat la 
limită, cu 2—1.

Alte rezultate : Bulgaria —
R. P. Chineză 2,5—0,5 (!). Un
garia — R.F.G. 1,5—1,5. Polo
nia — Spania 2—1. India — 
Anglia 2,5—0,5 (!!). Iugoslavia 
— Suedia 1,5—1.5.

In clasament : Bulgaria 11 o. 
U.R.S.S.. R. P. Chineză 9,5. In
dia 9. România, Ungaria. Iu
goslavia 8,5, Polonia. Suedia.’
S. U.A. 8 etc.

de excepție. Dorim din toată 
inima calificarea Stelei în a- 
ceastă confruntare deosebit de 
grea și sîntem convinși că o 
va putea obține, deschizindu-și 
drum spre cîștigarea trofeului, 
prin efortul colectiv al jucă
torilor si antrenorilor. Specta
torii. entuziaștii susținători ai 
„roș-albaștrilor“. le vor asigura 
excelenților handbalisti ai Ste
lei suportul necesar unei vic
torii de răsunet.

Duminică, alte trei echipe 
românești vor forța calificarea 
in „sferturile" cupelor euro
pene. H.C. MINAUR BAIA 
MARE a plecat la Helsingor 
nu atît cu siguranța pe care 
i-o dă avansul realizat la Baia 
Mare în meciul tur (32—25), 
cit — mai ales — cu aceea a 
puterii de luptă a jucătorilor 
săi. a dorinței lor de a aiunge 
cit mai sus în ierarhia „Cupei 
I.H.F.". Măricel Voinea. Mir
cea Petran. Gh. Covaciu. Mihai 
Mironiuc și ceilalți sînt hotă-

dacă Verigeanu, Torok $1 co
legele lor vor reuși să-și în
frângă temerile evoluției în 
deplasare și să fructifice la 
maximum omogenitatea si pu
terea de luptă a întregii e- 
chipe. atunci totul este posi
bil... Situația cea mai grea o 
are RULMENTUL BRAȘOV. 
Deși, mîine, susține pe teren 
propriu partida cu Vorwărts 
Frankfurt pe Oder, din R. D. 
Germană. în cadrul „Cupei 
I.H.F.". handicapul din meciul 
tur (12—22) reprezintă o mare 
dificultate. Cunoaștem ardoa
rea cu care antrenorul Remus 
Drăgănescu și elevele sale știu 
să lupte în sala din orașul de 
la poalele Tîmpei si credem că 
brașovencele vor oferi supor
terilor lor o evoluție care să-i 
incinte.

Așadar, un asalt general al 
echipelor noastre, o încercare 
grea, la finele căreia sperăm 
să le aplaudăm performantele.

CAMPIONATE, CUPE, ȘTIRI
CXGABM (et.-12). Debrețin — 

Ferencvaros 1—0, Eger — Pees
1— 0, Bekescsaba — Zalaegerszeg
2— 1. Ujpestl Dozsa — M.T.K. 
0—1, Csepel — Honved 0—0. Va- 
sas — Szeged 6—2, Gy6r — 
Szombathely 1—3, Videoton — 
Tatabanya 3—0. Pe primele 
locuri : Videoton 19 p, Debrețin 
17 p, M.T.K. șl Honved cite ÎS 
p. Pe ultimele : 15. Ferencvaros 
8 p, 16. Szeged 2 p.

SPANIA (et. 12). Real Madrid 
— Osasuna 1—0, Valladolid — 
Atletico Madrid 2—2, Athletic 
Bilbao — Real_ Sociedad 1—1, 
Santander — Betis Sevilla 1—1, 
F.C. Sevilla — Murcia 0—0 C.F, 
Barcelona —• Alicante 2—0, ' Za
ragoza — Espanol 1—1, Gljon — 
Valencia 1—1, Elche — Malaga 
1—1. Pe primele locuri: C.F. Bar
celona 20 p, Valencia șl Real 
Madrid cite 15 p. Pe ultimele: 
17. Elche 8 p, 18. Murcia 6 p.

ANGLIA (meciuri din turul 4 
al „Cupei ligii") Chelsea — Man
chester City 4—1, Norwich — 
Notts County 3—0. Sunderland — 
Tottenham 0—0. Everton — 
Grimsby 0—1 !!, Ipswich — Ox
ford 2—1. Sheffield Wednesday —

Luton 4—2. Southampton — Q.P.
Rangers 1—1, Watford — W.B. 
Albion 4—1.

R.F. GERMANIA (turul 2 al 
„Cupei"). Cele mai mari surpri
ze le-au furnizat Hanovra 96

două etape de campionat primi
se 8 goluri ! Conducerea clubu
lui s-a răzgîndit însă brusc și 
i-a prelungit contractul cu încă 
5 ani! Șl notați: Schumacher are 
acum 30 de ani I

BUCURIA A FOST DOAR FE JUMĂTATE...

Fază din meciul de campionat dinire Zenit Leningrad (jucătorii 
in tricouri albe) — campioana U.R.S.S. și Dinamo Moscova.

Foto : TASS
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Tradiționala cursă a maratonului este, din 
punctul de vedere al regulamentului, una 
dintre puținele probe atletice în care nu se 
omologhează recorduri. Se ține, în schimb, 
evidența celor mai bune rezultate înregistrate 
pe distanța celor 42,195 km, ceea ce, în fond, 
este cam același lucru. Vă închipuiți dubla 
bucurie pe care a trăit-o alergătorul portu
ghez Cidalio Caetano, care, pe de o parte, a 
cîștigat zilele trecute maratonul de la Lisa
bona, iar pe de o altă parte a obținut un 
rezultat (2.08:05) egal celei mai bune per
formanțe mondiale pe această distanță I

Dar bucuria nu i-a fost de lungă durată, 
deoarece la remăsurarea traseului s-a con
statat că acesta era doar de— 41.077 km I Vic
toria sa rămîne desigur în palmaresul com
petiției, dar timpul, evident, nu mai contează 
drept cel mai bun. Ba nu mai contează de

mai aureolat de suc
cese, în ultimul de
ceniu, F.C. Liverpool ! 
Dacă în urmă cu cinci 
ani asistau la un meci 
de campionat, în me
die, 46 400 spectatori, 
pe „Anfield Road", în 
ultimul sezon media 
spectatorilor a scăzut 
la mai puțin de 
32 000 I Și în acest 
interval de timp Li

verpool a cîștigat de 
4 ori campionatul en
glez, tot de atîtea ori 
„Cupa Ligii" și de 
două ori „C.C.E.". 
Principala explicație a 
acestui „recul" de 
spectatori este crește
rea ratei șomajului 
care a atins, la Li
verpool, un procentaj 
foarte mare : 20% I

O GALA DE BOX PUȚIN OBIȘNUITA

loc !...
O MPiOANA

La finala campio
natului unional de 
șah au luat parte a- 
nul acesta cîteva mari 
maestre ale eșichieru
lui sovietic, între care 
Elena Ahmilovskaia. 
Nana Ioseliani, Marta 
Litinskaia. între a- 
cestea se pronostica 
că se va decide cam
pioana anului 1984. 
Dar. surpriză : după 
desfășurarea a 15 
runde, titlul de cam
pioană a Uniunii So
vietice a revenit Sve- 
tlanei Mateeva. o ele-

FOARTE T1NARA
vă originară din ora
șul Frunze, capitala 
R.S.S. Kirghiză. Noua 
campioană este în 
vîrstă de numai... 15 
ani. ceea ce sporește 
valoarea succesului 
său. în urma acestei 
victorii (9,5 p) 
Svetlana Mateeva și-a 
cîștigat dreptul de 
a evolua anul vii
tor Ia turneul zo
nal pentru titlul mon
dial. deținut, precum 
se știe, de compatri
oata Maia Ciburda
nidze.

în „Templul boxului", cum este denumită 
faimoasa arenă new yorkeză „Madison 
Square Garden", a avut loc zilele trecute o 
gală puțin obișnuită in cadrul căreia au e- 
voluat șase din pugiliștii americani meda- 
liați ai Olimpiadei de vară de la Los An
geles. Toți aceștia au debutat acum la pro
fesionism, obținînd victorii în meciuri de 6 
reprize : super-pană: Meldrick Taylor
(campion olimpic la „pană") bate r.s.c. rep. 
1 Luke Lexxe, cat. ușoară : Pernell Whitaker 
(c.o.) bate r.s.c. rep. 2 Ferrain Comeaux, 
cat. semimijlocie : Mark Breland (c.o.) P.p. 
Dwight Williams, cat. mijlocie : Virgil Hill 
(medalie de argint la J.O.) bate r.s.c. rep. 1 
Arthur Wright, cat. semigrea : Evander Holy
field (medalie de argint la J.O.) b.p. Lionel 
Byarm. cat. grea : Tyrell Biggs (c.o.) b.p. 
Mike Evans.

CE VA ALEGE C.I.O. I

din liga secundă, care a elimi
nat cu 2—1 pe F.C. Ko!n și echi
pa de amatori Eintracht Halger, 
învingătoare după prelungiri cu 
formația Karlsruhe (1—0). Alte 
rezultate : Schalke — Dortmund 
2—1, Urdingen — Dilsseldorf 2—1, 
MonchengLadbach — Eintracht 
Frankfurt 2—1 (după prelungiri) 
Alemanla Aachen — Bochum 3—0, 
Saarbriickan — Nilrnberg 4—1, 
Geislingen (amatori) — Kickers 
Offenbach 4—1.
• Diego Maradona a fost sus

pendat pe o etapă (în urma eli
minării de pe teren în meciul 
de la Ascoli). Astfel, el nu va 
juca duminică In partida cu 
Cremonese.
• în preliminariile C.M. (zona 

Africii) : Sudan — Zimbabwe 
1—4 (în tur 2—4). Reprezentati
va Zimbabwe s-a calificat pen
tru turul următor.
• Portarul echipei reprezenta

tive a R.F. Germania, Harald 
Schumacher, era pe punctul de 
a 1 se desface contractul cu e- 
chlpa F.C. K61n. după ce tn

ZENIT LENINGRAD, PENTRU 
PRIMA OARA CAMPIOANĂ

Titlul de campioană a U.R.S.S. 
a revenit în acest an echipei Zenit 
Leningrad. Este prima victorie a 
acestei formații din 1936, cînd 
a fost înființat campionatul 
unional Antrenată de fostul ju
cător Pavel Sadrin, echipa Zenit 
a avut o comportare remarcabi
lă, marcind 60 de goluri și pri
mind 33. Ea a dominat campio
natul. termlnînd cu un bilanț 
foarte bun : 19 victorii. 9 me
ciuri egale șl suferind 6 înfrîn- 
gerl. Formația practică un joc 
ofensiv și eficaoe. In sezonul 
trecut s-a clasat a patra In cam
pionat șl a fost finalistă a „Cu
pei U.R.S.S." (Învinsă de Dina
mo Moscova). Golgeterul cam
pionilor este Iurl ieludkov (25 de 
ani), care a înscris 17 goluri, cu 
toate că a lipsit la 10 din cele 
34 de partide. Celelalte valori 
ale formației slnt fostul inter
național Larionov (mijlooaș) — 
27 de ani șl portarul Biriukov 
(26 de ani).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

EXPLICAȚIA PIERDERII DE SPECTATORI...
O scădere aproaoe trează la meciurile 

de necrezut se înregis- clubului englez cel

Comitetul Interna
tional Olimpic urmea
ză să aleagă, în oc
tombrie 1986. gazdele 
ediției din 1992 a 
Jocurilor Olimpice. 
Pentru „Olimpiada al
bă" există, pînă la a- 
ceastă oră. următoa

rele candidaturi : Fă
lim (Suedia), Sofia, 
Berchtesgaden (R. F. 
Germania), Lilleham
mer (Norvegia) și Sa
voia (Franța).

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

AUTOMOBILISM > Reducerea 
carburanților cu ÎS la sută va ti 
principala modificare adusă re
gulamentului celei de a 53-a edi
ții a cursei automobilistice de 
24 de ore de la Le Mans, din 
anul viitor. Consumul mediu va 
ti de 45 litri la suta de kilo
metri.

BASCHET • Preliminariile 
C.M. zona europeană (bărbați), 
Atena : Grecia — Franța 94—90 
(41—38, 81—81) ; Pavia ț Italia — 
Turcia 87—55; Leicester: Anglia
— Cehoslovacia 69—68 (31—47).

HOCHEI PE GHEAȚĂ « Țn 
„C.C.E.*. la Llubllana, Olimpia
— Nijmegen (Olanda) 4—5. For
mația olandeză s-a calificat pen
tru sferturile de finală.

TENIS • Turneul de la Tou
louse (optimi) : Westphal —
Slozil 6—1, 6—4, Dickson — Brown 
0—J, 3—6, 6—3, Noah — Svensson 
6—4, 7—5, Jarryd — Ostoja 7—6, 
6—3 • Acuzind dureri la mina 
stingă, John McEnroe nu va par
ticipa la „internaționalele" Aus
traliei. care încep luni, la 
Melbourne. El ar putea fl 
indisponibil șl pentru finala „Cu
pei Davis", din decembrie de la 
GSteborg.

TIR • Trădătoarea chineză Qi 
Chunxla (30 ani) a îmbunătățit 
reoordul mondial la pistol cu aer 
comprimat, cu un rezultat de 389 
p. (v. r. de 387 p aparținea din 
1974 sovieticei Stolearova).
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