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REPUBLICII ELENE, r

CONSTANTIN portul
Miercuri dimineață. Ia Pala

tul Consiliului de Stat, s-au 
încheiat convorbirile 
dintre președintele 
Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu, si 
tele Republicii Elene 
tin Karamanlis.

In acest cadru, a 
analiza stadiului 
dintre România si 
unor probleme

oficiale 
Republicii 
tovarășul 
președin- 
Constan-

fost reluată 
colaborării 

Grecia si a 
internaționale.

Cei doi președinți si-au ex
primat deplina satisfacție pen
tru cursul ascendent al rapor
turilor bilaterale româno-elene, 
pe plan politic, economic teb- 
nico-stiințific. cultural si in 
alte domenii, pentru rezultatele 
rodnice ale convorbirilor purta
te in aceste zile la București, 
apreciind că ele constituie un 
element important in dezvol
tarea pe mai departe a tradi
ționalelor relații de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
țări. spre binele ambelor 
popoare, al cauzei păcii, înțe
legerii si cooperării intre na
țiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
si președintele Constantin Ka
ramanlis au convenit să con
tinue dialogul româno-elen la 
nivel inalt. să se intensifice 
conlucrarea dintre România și 
Grecia pe arena internaționa
lă pentru a contribui si in vi
itor la solutionarea, in intere
sul popoarelor, a problemelor 
majore ale lumii de azi în
deosebi in lupta pentru pace, 
pentru oprirea cursei înarmă
rilor si trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare in pri
mul rind de dezarmare nu
cleară.

Cei doi președinți au reafir
mat dorința Republicii Socia
liste România si Republicii 
Elene de a-si extinde si a- 
profunda raporturile bilaterale, 
de a conlucra mai strins pen
tru infăptuirea unui sistem 
trainic de pace, securitate si 
colaborare in Balcani. în Eu
ropa si in lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie, de stimă și înțe
legere reciprocă.

★
Miercuri. 28 noiembrie, s-a 

încheiat vizita oficială pe care 
a efectuat-o in tara noastră, la 
invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Elene. Con
stantin Karamanlis.

Aeroportul Otopeni. unde a 
avut loc ceremonia plecării 
înaltului sol al ponorului elen 
prieten, era împodobit sărbă
torește. Deasupra clădirii prin
cipale a aerogării se aflau por
tretele președinților Nicolae 
Ceaușescu si Constantin Kara
manlis. încadrate de drapelele 
de stat ale celor două țări. Pe 
mari pancarte erau înscrise, in 
limbile română si greacă, ură
rile : „Să se dezvolte continuu 
relațiile tradiționale de priete
nie. colaborare Si bună vecină
tate existente intre Republica 
Socialistă România și Repu
blic* Elenă, in interesul ambe
lor ponoare, al păcii si colabo
rării in Balcani, in Europa și 
în întreaga lume „Să trium
fe politica de destindere, cola
borare, securitate, pace și in
dependentă națională !“•

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Constantin Karamanlis au 
sosit împreună la aeroport.

O gardă militară a prezentai 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale României si 
Greciei. în timn ce erau trase, 
în semn de salut. 21 de salve 
de artilerie.

In continuarea ceremoniei, 
cei doi șefi de siat au trecut 
în revistă garda de onoare.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
si Constantin Karamanlis si-au 
luat un călduros rămas bun, 
si-au strins miinile cu prietenie.

La ora 11,30. aeronava cu care 
călătorește președintele Repu
blicii Elene a decolat.
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HOTAR!RILE CONGRESULUI
AMPLU SI INFLACARAT PROGRAM

9

DE MUNCA SI VIATĂ AL TINERETULUI» »
în lumina noilor exigențe izvorite din documentele marelui forum

SPORTIVII IEȘENI, PUTERNIC
Județul Iași a cunoscut in 

ultimii ani o puternică dezvol
tare, pe multiple planuri. La 
salba de înnoiri se adaugă și 
o bogată activitate sportivă de 
masă și de performanță, stimu
lată de marea noastră compe
tiție națională „Daciada“, ini
țiată de secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Beneficiind de un sprijin 
deosebit din partea statului, ca

ji a organelor județene și mu
nicipale de partid, baza mate
rială s-a Îmbogățit de la an 
la an. tn ultimul timp, și ca 
urmare a preocupărilor CJ.KF.S. 
— președinte Valentin Pa- 
raschiv — au fost date in fo
losință un mare număr de o- 
biective, dintre care amintim i 
stadioanele din Tg. Frumos, 
baza sportivă de la Ruginoasa 
șl cea de la Școala generală 
Dorobanț, sala de atletism, po-

DEPLINA ADEZIUNE
LA ISTORICELE HOTARIRI

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

Congresul al Xlll-lea al Partidului Comunist 
Român, eveniment 
viața partidului, a 
rămine înscris cu 
muniștilor români, 
prin hotăririle de 
care le-a adoptat, 
binte, cu voința unanimă a întregii 
marele forum al comuniștilor a reales in su
prema funcție de secretar general al partidului 
pe tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cel mat 

i încercat 
patriot 

lumii 
îndes- 
jurul

de însemnătate istorici In 
întregului nostru popor, va 

litere de aur in inimile co
aie tuturor oamenilor muncit 
însemnătate excepțională pe 
tn consens cu dorința fier- 

națium.

iubit fiu al poporului român, viteaz și 
conducător al națiunii noastre socialiste, 
înflăcărat, personalitate proeminentă a
contemporane, consfințindu-se și astfel 
tructibila unitate a întregului popor in
partidului, al secretarului său general.

Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
fruntea partidului și tării constituie garanția 
supremi a împlinirii țelurilor grandioase sta
bilite de forumul comunișt'lor români ta dez-de forumul comunișt’lor români ta dez-

Maria LOGIN 
secretar responsabil al 

F.R. Gimnastică
(Continuare in pas. 2-3)

MOBILIZAȚI
ligonul de tir cu arcul, pati
noarul artificial, precum și un 
modem spațiu de cazare pen
tru sportivi, la realizarea că
ruia au contribuit și nume
roase colective de oameni al 
muncii din întreprinderile ieșe
ne. Un număr apreciabil de 
sportivi sint component! *t lo

Alexandru NOUR — coresp.

(Continuare in pap î-3)

CU TOATA FIINȚA NOASTRA

excepționalul Raport prezentat ie 
NICOLAE CEAUȘESCU, arhitectul 
României socialiste modeme, și d< 

— spre fierbintea satisfacție a ta
ce trăiesc și muncesc pe pămintul 

a celui mai iubit fiu al națiunii

Am avut fericirea de a trăi, alături de în
tregul nostru popor, momentele istorice, de vi
brant patriotism revoluționar, in care s-au des
fășurat lucrările marelui forum al comuniștilor 
români, Congresul al Xlll-lea al partidului, do
minate de 
tovarășul 
strălucit al 
realegerea 
turor celor 
românesc -
noastre in funcția supremă de secretar general 
al partidului.

Documentele Congresului ișt proiect azi ca 
forță luminile asupra realităților fundamentale 
ale societății noastre, demonstrind modu! strălu
cit in care partidul, intr-o indestructibilă uni
tate in jurul celui mai iubit și clarvăzător bărbat 
al țării, iți îndeplinește misiunea de a conduce 
poporul român spre piscurile erei comuniste.

întregul tineret, toți oameni muncii
Vasile CODREA 

președintele Comisiei sport-turism 
a Consiliului Municipal al 

Sindicatelor București

(Continuare in pag 2-3)
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Ața t-a deschis ieri scorul, la 
splendidul șut al lui Beldeanu, 
în partida Univers tatea Craio

va — Zeleznicear Sarajevo

Foto : lorgu BĂNICĂ

Ieri, in turul III al „Cupei U.E.F.A.", 2-0 cu Zeleznicear

0 FRUMOASĂ VICTORIE A CRAIOVENILOR, 
CARE LE DESCHIDE PERSPECTIVE DE CALIFICARE

CRAIOVA, 2S (prin telefon). 
Cu un entuziasm greu de de
scris au salutat suporterii Uni
versității noua și splendida 
victorie obținută de echipa lor 
favorită in drumul ei spre fa
zele superioare ale „Cupei 
U.E.F.A." O victorie care me
rită din plin a fi elogiată, nu 
numai pentru că ea deschide 
„unsprezecelui" din „Bănie" re
ale perspective de calificare în 
turul IV al competiției, ci mai 
ales datorită condițiilor In 
care a fost realizată: starea 
grea a terenului, dezavantajoa
să celor ce trebuiau să con
struiască mai mult, deci cra- 
iovenilor. handicapul unor ab
sențe de marcă in formația 
gazdelor (Negrilă, Țicleanu, 
Irimescu) și, mai presus de 
toate, replica deosebit de pu
ternică dată de oaspeții din 
Sarajevo. De altfel, după cum 
ne-am putut convinge, Zelez
nicear s-a dovedit a fi una 
dintre cele mai redutabile e-

chipe de club care a evoluat 
in ultimii ani la Craiova. O e- 
chipă bine pregătită sub toate 
aspectele (tehnic, fizic și tac
tic), adeptă a jocului ofensiv, 
care stăpînește foarte bine 
arma contraatacului, dar și pe 
cea a presingului, cu jucători 
ambițioși, dîrji și capabili de 
un mare travaliu în teren de-a 
lungul celor 90 de minute.

Cu o asemenea adversară, 
partida no putea fi decît difi
cilă pentru echipa noastră, 
care s-a văzut nevoită să de
pună un remarcabil efort co-

Constantin FIRÂNESCU

(Continuare ta pag. 2-3)

UNIVERSITATEA CRAIOVA 2 (2) 
ZELEZNICEAR SARAJEVO 0

Stadion Central ; teren moale ; 
timp închis, rece ; spectatori - circa 
50 000. Șuturi : 13—12 (pe poartă : 
5-5) j Cornere : 6-4. Au marcat : 
BELDEANU (min. 19) și CAMATARU 
(mln. 26 din penalty).

UNIVERSITATEA : LUNG - Ad. Po
pescu, Tilihoi, ȘTEFANESCU, UNGU- 
REANU - BICU, BELDEANU, MA- 
NÂ1LA — Geolgău (mln. 70 O. Po
pescu), Câmătaru, Cîrțu.

ZELEZNICEAR : Skrba - Berian, Sa- 
banadzovici, Comsici, BALICI - Bar- 
darevîci, Ciurici (min. 46 Samardzia), 
SKORO, Chici - NIKICI, BAHTICI.

A arbitrat foarte bine A F. Marți- 
nei (Spania).

Cartonașe galbene : BELDEANU, 
BALICI, A POPESCU. TILIHOI. BE
RIAN.

ASTĂZI, „16“-lmile ■„CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL
(Citiți, in pag. 2—3, programul etapei în care intră in 

^scenă" divizionarele „A").

Raidul nostru pe o temâ de actualitate (I)

VINE IARNA
CUM 0 ÎNTÎMPINĂ PATINOARELE?

* Cind va intra in funcțiune platforma artificială de pe strada 
Hârman ? • Performerii ploieșteni se pot antrena acasă I • 

.Omul care sfințește locul* a ajuns și la Galați-,
Așteptind. deocamdată, după 

zilele reci pe eare le-a trimis 
solie să-și anunțe sosirea iarna 
e.- pe aproape ! Ca de obicei 
primele semne „sportive* ale 
venirii anotimpului rece apar 
normal în patinoarele artifi
ciale. unde mai iutii performe
rii (hocbeisti si patinatori), 
apoi copiii, tineretul Si chiar 
oamenii în floarea vîrstei lune
că pe patine în căutarea refa
cerii prin sport după eforturile 
la învățătură sau în producție, 
a fortificării fizice a sănătății. 
Și tot aici înfloresc primii mă
guri ai performantei viitoare, 
in cadrul cursurilor de inițiere 
și de învățare a mijloacelor 
corecte de patinaj artistic si de 
viteză, tn actualitate deci pa
tinoarele an intrat — normal — 
și in atenția redactorilor si co
respondenților noștri. Azi. nou
tăți tn materie de Ia Brașov. 
Ploiești și Galati.

Aglomerație, d'n nou. pe gheața 
patinoarelor .* citi dintre miile de 
copii începători de azi vor deveni 

campionii de milne ?
Foto : t. MfHArcA

BRAȘOV : Un ceai cald pentru patinatorii din Poiană I
De la 13 octombrie, brașo

venii mari amatori ai oatina- 
iului. iși petrec orele libere 
la „artificialul" din Poiana Bra
sov. deschis Dentru public I

zile pe săptămînă — marți, 
joi. sîmbătă și duminică de 
la orele 9 la 21 in serii de

(Continuare In pag 2-3)



HOTĂRÎRILE CONGRESULUI
AMPLU SI ÎNFLĂCĂRAT PROGRAM

DE MUNCA Șl VIAȚA AL TINERETULUI
SPORTIVII IEȘENI, PUTERNIC MOBILIZAȚI

(Urmare din pag 1)

comu- 
prin 
grija 

a se- 
tova-

turilor naționale și se afirmă 
tot mai puternic în marile con
fruntări internaționale.

Recunoscători pentru minu
natele condiții de viață, de 
muncă și de pregătire, sporti
vii de pe meleagurile ieșene 
sînt hotăriți să obțină noi și 
bogate realizări, să se alinie
ze la noile cerințe stimulați de 
documentele Forumului 
niștilor, să răsplătească 
performanțe superioare 
părintească a partidului, 
cretarului său general, 
rășul Nieolae Ceaușescu.

loan Buinaru, antrenor de 
atletism la clubul „Politehni
ca", cu o vechime in meserie 
de 30 de ani, ne spunea că 
Împreună cu sportivii pe care 
II antrenează și-a depășit o- 
biectivele planificate, realizind 
două locuri întîi la competiții 
internaționale, trei titluri de 
campioni ai țării (față de două 
planificate) și a titularizat In 
loturi trei sportivi. „Forumul 
comuniștilor ne-a învățat să 
tindem spre rezultate tot mai 
bune, spre autodepășire per
manentă in toate domeniile, a 
adăugat el. De aceea, nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
a răspunde cum se cuvine și 
noi, cei ce activăm in mișca
rea sportivă ieșeană, acestui 
nobil indemn".

Radu Tetiniuc — director 
adjunct al Liceului „M. Emi- 
nescu". care răspunde de acti
vitatea Clubului sportiv școlar 
cu același nume, de unde au 
fost promovați la mai multe 
cluburi sportivi valoroși, ca 
handbalistele Cristina Popa și 
Gabriela Ilorga, fotbaliștii Paul 
Codru și Dan Topolinschi, atle
ta Gabriela Mibaicea, șahistul 
Cătălin Navrotescu — ne-a 
spus: „Vom depune toate e- 
forturile ea in viitor lista ta
lentelor furnizate marii per
formanțe de către clubul nos
tru școlar să fie mai amplă, 
iar valoarea tinerilor mai ridi
cată".

Un climat de profundă anga
jare, sub impulsul exigențelor 
sporite pe care le ridică noua 
etapă de dezvoltare a societă
ții noastre socialiste, am !n- 
tîlnit și la celelalte cluburi Și 
asociații sportive: C.S.M., Ni- 
colina, C.S.Ș. Unirea, 
Voința, în asociațiile 
de la sate, din școli 
tute de învățămînt 
Entuziasm deosebit și
de a-și spori contribuția atft

la locurile lor de muncă, tmde 
se dovedesc cadre de nădej
de, cit și !n activitatea de ri
dicare la noi cote a perfor
mantelor sportive ieșene, do
vedesc numeroși foști și ac
tuali sportivi, ca maestra spor
tului Aurelia lehim — In pre
zent antrenoare de volei, ing. 
Ștefan Vișoianu — fost bas
chetbalist, _ și președintele CAP- 
Ciurea. unitate decorată in re
petate rînduri pentru produc
ții record, ing. Dan Irimieiuc 
— fost scrimer fruntaș, pre
ședintele secției de handbal 
A.S. TEROM, Petre Daseălu, 
președintele C.A.P. Tigănașl. 
Castel N'ăftică, student ta ști
ințe economice, care vrea să-și 
mențină și să-și amelioreze po
ziția fruntașă in ierarhia judo- 
ului european, ing. Ovidia Foi
șor — șahist.

Alături de toți oamenii mun
cii din patria noastră, sporti
vii, tehnicienii, activiștii din 
mișcarea sportivă a lașului, a- 
nimați de un profund patrio
tism, iși exprimă totala satis
facție pentru realegerea tova- 

In 
secretar 
chezășie 
mai ru- 
sportive 
ae simt

rășului Nieolae Ceaușescn 
funcția supremă de 
general al partidului, 
sigură a dezvoltării și 
temice a activității 
din patria noastră. Și 
mai puternic mobilizați deopo
trivă in activitatea profesională 
Și sportivă...

(Urmare din pag. 1)

I
DEPLINĂ ADEZIUNE!
voltarea necontenită a patriei 
pe verticala înfloririi socialiste 
ți comuniste. Ca membră dc g 
partid, ca activistă pe tărimul 
sportului. îmi exprim deplina 
adeziune la istoricele hotiriri $ 
ale Congresului al XIII-lea fi $ 
socotesc că imi revine dato- 
ria de răspundere de a munci 
mereu mai bine, la un nivel 
calitativ superior, pentru ca — 
alături de toti tehnicienii miș- £ 
citii sportive — să contribui J: 
ca detașamentul performerilor 
de frunte ai tării să fie tot 
mai numeros și să obțină noi ă 
și st-ălucite succese in marea 
arenă a sportului mondial, spre 
gloria și cinstea României so- 
cialiste. Gimnst'ca noastră fe- 
minrni. de at.tsa ori biruitoare 
in mar. si importante exame- 
ne in ematior.a'.e, se angajea- 
zi si se implice si in viitor 
intr-o muncă asiduă de pregi- 
tire a viitoarelor competiții. 3 
spre a se afla întotdeauna in 
primele rînduri ale marilor in- 
treceri pentru titluri de cam- 
piocne europene seu mondiale, 
pentru că. cm cum se subli- $ 
niazi in magistralul Raport $ 
prezentat de tovarășul Nieolae 
Ceausescu la Congresul al Ș 
Xlll-lea. numai prin munci 
firi preget, prin dăru rea exem- 2- 
piară vor putea fi îndeplinite 
obiect vele îndrăznețe pe oare 
și le-a stabilit poporul nostru 
in vi torul cincinal și. In pers- 
pectiră vină 'n anul 2000.

CU TOATA FIINȚA NOASTRA
(Urmare din pag. 1)

din asociațiile sportive sin
dicale din întreprinderile si 
instituțiile Capitalei, en ade
ziunea izvorâtă din adincul int- 
milor la realegerea tovarășului 
Nieolae Ceausescu in fruntea 
partidului. garanție sigură 
a înfăptuirii viitorului luminos 
al patriei, se angajează eu 
intreaga ființă să îndeplineas
că cu dăruire si abnegație is
toricele hotiriri ale Congresu-

Pentru noi, activitatea spor

TEROM, 
sportive 
și insti- 
superior. 
hotărî re

Cabinetul municipal pen
tru pregătirea ideologică și 
politico-educativă, Împreună 
cu Consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport, 
organizează vineri 30 no
iembrie 1984, orele 12,00, o 
dezbatere pe tema ..Însem
nătatea istoriei a Congresu
lui al XHI-Iea al P.C.R. 
pentru înfăptuirea progra
mului partidului de făurire

de ieri al lotului, Iosif Boroș încearcă să 
Dogărescu Foto : Aurel D. NEAGU

ECHIPA DE HANDBAL A ROMÂNIEI
La antrenamentul, 
treacă de... George

J

PRIME

»
Miine. reprezentativa mascu

lină de handbal a României 
se aliniază la startul unui nou 
sezon internațional. ..Tricolorii" 
susțin vineri, la Ploiești, si 
duminică. în Palatul sporturi
lor si culturii din Capitală, 
două meciuri amicale (tradițio
nale) in compania selectiona- 

Germania. medaliată 
de la Los

toiiselecționat ne 
au dovedit valoarea

BACĂU, 
în debutul 
feminin al 
volei (locui 
in Sala sp 
tate, s-au 
Universități 
mia Rim 
cîștigat cu 
7) studente 
au luptat < 
rîre, și au 
toate comp 
cabil ni s-î 
secundelor 
Tan(a Dră| 
de altfel 
jocului în 
tații, într- 
vîlcencele 
tiva. Aceste 
dus cu 12- 
abia și-au 
parte din i 
in setul u 
Chimia, pe 
ambițioasă 
sextet, a i 
eclipsă, ma 
principala 
Cotoranu, 
— greul f 
ment dat 
Dubîneiuc. 
a avut în 
Farul ConJ 
bine tactid 
pa locală 
cu 3—1 (1 
stănțencele 
la coordon 
Doinița Dl 
deosebi Ml 
Piron și I 
poate în d 
na organia 
părăril ini 

în meci 
C.S.U. Gali 
net suagrl

derația a 
cel care 
necesară onorării tricoului de 
echipier al naționalei. Reve
nirea antrenorului Lascăr Pană 
la lot. asupra căreia ziarul 
nostru si-a spus opinia, repre
zintă — credem — îndreptarea 
unei erori, 
programul 
prevede în

— După 
Germania 
participa între 7 si 12 decem
brie Ia tradiționalul turneu in
ternational de Ia Tbilisi, ur- 
mind ca oină la finele anului 
să mai susțină si alte întîlnîri 
bilaterale, să participe la un 
turneu important, cel din R. D. 
Germană.

Noua „ieșire în lume" a echi
pei reprezentative de handbal 
a României este, desigur.^ un 
eveniment important. Adevăra
ta lui semnificație o vom des
prinde din modul în care va 
evolua, din acumulările calita
tive pe care le va evidenția, 
din rezultatele ne care le va 
obține. Campionatul mon
dial universitar este primul 
mare test al acestui nou ciclu 
olimpic si el ne va arăta, fără 
îndoială, 
dobîndit .naționala' 
tirile de la cluburi — care tre
buie să însemne baza — si în 
cele comune.

Meciurile de miine si dumi
nică susținute în compania pu
ternicei selecționate -a R. F. 
Germane, vor stabili nivelul de 
la care se pleacă în această 
nouă încercare.

Hristache NAUM

Tn ceea ce privește 
evoluțiilor, ce 

luna decembrie ? 
partidele cu R. 
echipa României va

setei R-F. 
cu argint la J.O. 
Angeles.

Ce ..................
echipa ______ _
început de drum 7 Am soli
citat răspuns la această între
bare firească secretarului res
ponsabil al F. R. Handbal, 
orof. Lucian Grigorescu.

— TTei sînt obiectivele mari 
în vederea cărora reprezenta
tiva noastră masculină își în
cepe acum perioada pregătiri
lor : Campionatul mondial uni
versitar, care va fi găzduit în 
iunie 1985 de R. F. Germania, 
Campionatul mondial — pro
gramat în 1986, în Elveția, și 
Olimpiada anului 1988. în aceste 
întreceri, dorința noastră — a 
federației, a tehnicienilor si a 
sportivilor — este ca echipa 
României să se claseze pe pri
mul loc. Firesc, dacă ținem 
seama că reprezentativa noas
tră a dobîndit victoria sau s-a 
clasat pe podiumul de premiere 
de mai multe ori în aceste im- 
oortante competiții.

— De citeva zile au început 
si pregătirile. Din cine este al
cătuit Ritul si care sînt antre
norii lui ?

— După disputarea partide- 
Ior-retur din cupele europene 
a intrat In pregătiri comune 
un lot numeros de jucători. în
tre care portarii Nieolae Mun- 
teanu. Alexandru Buligan si 
Adrian Simion. jucătorii de 
cimn Măricel Voinea, Constan
tin Petre. Ion Mocanu. Dorn 
Porumb. Vasile Stingă Olimpiu 
Flangea. Adrian Ghimes. Mir
cea Bedivan. Marian Dumitru, 
George Dogărescu, Dumitru 
Berbece. Gh. Covaciu si Sergiu 
Pop. Conducerea tehnică este 

â asigurată de antrenorii emeriți 
Nieolae Nedef si Lascăr Pană.

Ș: — Sînt destul de puține nou-
" tăti în lot. dar — firește — fe

obiective își 
noastră în

propune 
acest nou

F.

5

tivi. practicarea exercițiului $ 
fizic și turismului constituie 
nn factor de întărire a sănă- Ș 
tdfii, de refacere a forței de țf 
munci. pentru a ne putea in- $ 
deplini sarcinile de producție 
la cele mai inalte cote ale ca- $ 
litifii. Competiția națională 
„Daciada* ne oferă minunate- 
le ei arene pentru acțiuni tot îj 
mai bogate si mai atractive, s- 
care să răspundă cerinței ca 
sportul, turismul, activitatea de 
recreere să conducă la creste- 
rea tinerei generații viguroase 
și sănătoase, la întărirea vita- 5 
litătii națiunii noastre socialiste. £ 

9

a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și îna
intare a României spre co
munism". Participă pre
ședinții cluburilor și ai con
siliilor pentru educație fi
zică și sport ale sectoarelor, 
alte cadre din mișcarea 
sportivă, sportivi fruntași.

Dezbaterea va avea loc 
la sediul Cabinetului muni
cipal de partid — Sectorul 1.

nivelul pe care l-a 
l“ în presă-

ACTUALITATI
0 în cadrul primului turneu 

al Diviziei „A" de hochei, seria 
a doua valorică (locurile 5—8), 
pe patinoarul din Miercurea 
Ciuc s-au desfășurat următoa
rele partide : Sportul studen
țesc Construcții — Petrolul 
Ploiești 7—4 ; Tîrnava Odorhei 
— Electromureș Tîrgu Mureș 

9—2 ; Sportul studențesc — E- 
lectromureș 5—?4 ; Tîrnava —

VINE IARNA. CUM O ÎNTÎMPINĂ PATINOARELE?
(Urmare din pag. 1)

trijarfte două ore. Prin Uri- 
A.B.S. Brașov, au fost revi
zuite toate instalațiile si gru
pul social. La garderoba pa
tinoarului se află 100 de pe
rechi de ghete cu patine, toate 
numerele, care pot fi închiriate. 
Lipsește însă un 
manent. asa

bufet per- 
a fost cu 

multi _ ani In urmă, unde să 
un ceai

Hărman, a platformei artificiale 
a asociației sportive Petrolul 
care — ani de-a rindul — a 
constituit pentru cei ee au în
vățat să patineze un excelent 
loc de lansare spre secțiile 
de performanță. Cu sprijinul 
conducerii rafinăriei si a Co
mitetului sindicatului, a fost

complet revizuită, schimbin- 
du-i-se conductele. Ca si In 
alți ani, sperăm că La platfor
ma Petrolul vor funcționa 
cursuri de instruire pentru în
cepători si avansați. în serii 
de cite 20 de zile, cu instruc
tori calificați.

Carol GRUIA

Sala spoi 
pregătite 
mîine^Jhe | 
al țârlrf VI 
nieă sînt 
cerile din 
niei", com] 
reunește, 
clasificare, 
pe cel mal 
Așadar, I 
gimnasticul

. rn—■ d

LA'
Petrolul j 
Petrolul 1 
tul studen 
Clasamenl 
Odor^Ag 
țese 
mureș "Tîl 
trolul 1 
Pașcanu -|

0 In ui 
lui de cri 
lui rcpul 
(grupa d 

fășurat la 
lificat ini 
că : C.S.I 
Mier cured 
hei. (Beli

cum

măcar•e găsească ___ ____ _____
ca3d... Prin grija si în intere
sul propriu al O.J.T.. sperăm 
să se rezolve favorabil si a- 
ceastă doleanță a patinatori
lor. în urmă cu cîteva zile și-a 
aeschis porțile si patinoarul 
tțrtîficial din Brasov, din in- 
6kita bazei de agrement Tim
iș. a U.J.C.M.. de asemenea 
pvs la punct în toate detaliile, 
cn aproape 40 de perechi de 
■bete eu patine aflate la dis- 
Sziția doritorilor, cu gardero- 

grafuită și cu un "bufet per- 
Boanent, publicul avînd acces 
Silnic (în exclusivitate slmbâ
ta și duminica) tot In serii de 
4®ke două ore. Atît în Poiană, 
dt si sub Timpa își desfăsoa- 
r& activitatea si secțiile de pa
tinai artistic si viteză de la 
Tractorul. C.S.S. Steagul roșu și 
CSS. Pionierul, în condiții 
foarte bune. Amatorii patina
jului din Brașov si mai ales 
cei ce vor să învețe tainele a- 
aesteî discipline astepată. însă, 
eu justificată nerăbdare lntra- 
aea la funcțiune, na strada

PLOIEȘTI : Prahovenii intra cn „drcptiU“ In sezonul rece
Patinoarul descoperit din 

Ploiești a susținut examenul 
de admitere în noul sezon hi
bernal o dată cu gerul care s-a 
lăsat si peste municipiul pra
hovean la mijlocul hli noiem
brie : cu acea ocazie, era în- 
tr-o sîmbătă. sute de iubitori 
ai lunecării pe gheată s-au 
reîntîlnit, în sunetele muzicii 
de la stația de amplificare, 
pentru a executa rotațiile al
ternative pe marginile drep
tunghiului de cristal. Spre de
osebire de sfîrsitul sezonului 
trecut, de astă dată mantine
lele sînt noi. vestiarele curate 
șl proaspăt vopsite, iar insta
lațiile revizuite totul contri
buind la formarea unei ambian
te plăcute, reconfortante, îmbie
toare Ia cit mai multă mișcare 
în aer liber. în așteptarea per
formerilor ploiesteni ai ghetii. 
Plecați pentru pregătire și me
ciuri oficiale in alte localități 
(hocheistii de la Petrolul la 
Galați, patinatorii efe viteză de 
la același club la Gheorgheni

.artisticii", de la C.S.S. Pio
nierul. la Brașov), de la ora 
8,30 dimineața (cu o pauză de 
prinz de o jumătate de oră 
pentru refacerea oglinzii) pînă 
seara, la căderea întunericului, 
patinoarul ploieștean s-a aflat 
la dispoziția oricărui doritor de 
a-si reactualiza reflexele spe-

GALAȚI : Dccl,
în ultimii ani. am fost de

seori obligați să criticăm în 
ziarul nostru lipsa oricărui 
simt gospodăresc din partea 
celor care se ocupau de admi
nistrarea patinoarului artifi
cial din Galați, construcție mo
numentală amenințată cu pa
ragina. Pînă de curînd obser
vațiile noastre critice nu au 
avut nici un ecou, amprenta 
neglijentei continuind să fie 
lot mai evidentă. Iată. insă, 
că acum ni se oferă prilejul 
să consemnăm si lucruri bune, 

deoarece aspectul patinoarului

Se lucrează, în sfirșit, la patinoarul bucureștean „23 Au
gust". Am primit asigurări că la data de 15 decembrie 
gheața se va afla la dispoziția amatorilor patinajului de 

agrement și a performerilor hocheiști și patinatori...

cifice patinajului. Din cele 
spuse de metodistul C.J.E.F.S. 
Prahova Jean Stambolgiu. am 
aflat că cursurile de inițiere 
organizate anul trecut sub con
ducerea a 4 profesori de spe
cialitate vor reîncepe imediat 
ce vremea va redeveni propi
ce : în ultimele zile tempera
tura a urcat din nou peste 
zero grade. E cert, insă, că 
venirea iernii nu va găsi ne
pregătit patinoarul din Ploiești.

Radu T1MOFTE

sc poate I
a suferit transformări notabile- 
Si această metamorfoză se da
torează unui tînăr inginer. 
Cornel Bologa. de curînd res
ponsabil al acestui cochet com
plex sportiv. Vechiul si mereu 
actualul proverb care spune 
că omul sfințește locul a ajuns 
și la patinoarul din Galați...

Animat de cele mai frumoa
se intenții, dovedind vrednicie 
si competență, fostul voleiba
list de la C.S.U. Galați a reu
șit ca intr-un timp scurt (nici 
o lună) să elimine multe dintre 
vechile deficiențe. îți este mal

mare dragul să intri în pa
tinoar. unde vestiarele, grupu
rile sociale și sanitare strălu
cesc de curățenie, creînd spec
tatorilor si sportivilor o am
biantă plăcută. Si aceasta, 
pentru că inginerul Bologa și 
colectivul pe care-1 conduce 
și-au luat în serios treaba. în- 
tronîndu-se acum un climat de 
disciplină și de muncă res
ponsabilă. ale căror rezultate 
nu au intîrziat să apară.

Desigur, la patinoarul arti
ficial din Galați mai sînt mul
te lucruri de pus la punct. Ne 
referim la repararea de. ur
gentă a hidroizolației. la pu
nerea în perfectă stare de 
funcționare a tabelei de mar
caj și a stației de amplifica
re. completarea pereților de 
protecție etc. Ne exprimăm 
insă convingerea că prin stră
duința conducerii I.J.G.C.L. 
(chiar nu se poate rezolva pro
blema trecerii patinoarului în 
patrimoniul organelor sporti
ve ?) si a gospodarilor palatu
lui de gheată si aceste pro
bleme spinoase, care impietea
ză buna desfășurare a compe
tițiilor sportive, să fie re
zolvate.

T. SIRIOPOL

EC
LA

Lo ccpi 
disputate 
lupe ț-er 
pe or_‘ 
solo de



Bacău și București

URNEE DE VOLEI FEMININ
E DIVIZIEI A“ la Pitești, In Cupa Balcanică

Astăzi, „16“-imile Cupei

b telefon), 
yi turneu 
(i „A“ de 
, desfășurat 
din locali- 
formațiile 

rva și Chi- 
rîlcea. Au 
f, —12, 14, 
vence, care 
multă hotă- 
tabliitate in 
Lie. Remar- 
randamentul 

Mirca și 
au decis 

Ba cursului 
k Universi- 
ent în care 
lă iniția- 
knă au con
ul doi (și 

în final o 
si cu 14—11 
al treilea, 

știam mai 
pmogenă în 
mente de 

atac, unde 
pre, Ioana 
I zi nefastă 
lla un mo- 

Marilena 
pție bună 
I următoare 
re. jucînd 
|s de echi- 
[S.S. Bacău 
b, 3). Con- 
I superioare 
piui. prin 
| atac (în- 
Ihe, Elena 
pfeacșu) și, 
p, prin bu- 
Iguranța a- 
jdoua.
| Dinamo și 
lerit un ioc 
Lanart teh-

nic, tactic și spectacular, vic
toria revenind dinamovistelor 
cu scorul de 3—1 (12. —12, 7, 
7). Evidențiate : Georgeta
Lungu, Victoria Banciu, Mirela 
Pavel (D). Crina Răuță. Spe
ranța Găman (C.S.U.).

în programul de joi. de la 
ora 15,30 : Cbimia — Dinamo, 
Știința — C.S.U., Universitatea 
— Farul.

Aurelian BREBEANU

BUCUREȘTI. In primul joc 
al turneului pentru locurile 
7—12, In sala Rapid din Capi
tală, s-au întâlnit C.C.Ș. EX- 
PLORMIN CARANSEBEȘ și 
CHIMPEX CONSTANȚA. Scor: 
1—3 (—10, —7, 9, —9), după un 
joc în care tinerețea nu a pu
tut întrece experiența. In cel 
de-al doilea meci, CALCULA
TORUL BUCUREȘTI — C.S.M. 
LIBERTATEA SIBIU 3—2 (10, 
14, —8, —10, 13). Vicecampioa- 
hele 
mat, 
dată 
află, 
voluat mult mai bine decît in 
partidele anterioare. în cel 
mai disputat meci al zilei,
FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 
— RAPID 0—3 (—11, -12.
—17). Ultimul set a fost dra
matic: după 14—8 pentru Fla
căra, feroviarele revin 
culos, egalează, apoi 
final prelungit cîștigă 
rită clarviziunii în joc 
rimentatelor Iorga și

Programul de joi, de la ora 
15,30: Chimpex — Rapid, Cal
culatorul — Flacăra roșie și 
Explormin — CSM Libertatea 
Sibiu.

anului trecut au confir- 
din păcate, și de această 
seriosul declin în care se 
iar bucureștencele au e-

specta- 
într-un 

și dato- 
a ixpe- 
Ivanov.

Mihail VESA
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0 SPECTACULOASĂ CALIFICARE A ARGEȘENILOR:* • 7

4-0 CU BEROE
F.C. ARGEȘ
BEROE ST. ZAGORA

4 (2) 
O

Stadion ,,1 Mai" ; teren alunecos ; 
timp noros ; spectatori — circa 10 0G0. 
Șuturi : 16—5 (pe poarta : 9—3). Cor- 
nere : 4—2. Au marcat : NICA (min. 
3 șl 44), IGNAT (min. 47) și SIVRIEV 
(min. 49 — autogol).

F. C. ARGEȘ î CRISTIAN - Voicu 
(min. 69 Bânuțâ), FI. Marin (min. 20 
Toma), STANCU, TĂNASE - IOVA- 
NESCU, Moiceanu, BADEA — Jurcă, 
Ignat, NICA.

BEROE : Gridev - lliev, STOIKOV, 
Sivriev, Belcev — LIPENSKI, Dermen- 
glev, Mincev (min. 62 Kaivaidgev), 
Stoianov (min. 46 Dinev) - Mitev, 
DRAGALOV.

A orbitrat foarte bine Ilyas Ayan 
(Turcia) ; la linie : D. Petrescu și 
Gh. Constantin.

în min. 3: centrare impecabilă 
Tănase, .,cap“ — Jurcă, porta
rul respinge de sub „transver
sală" și NICA. atent, pe fază, în
scrie plasat. Un ascendent mo
ral care însă nu este valorificat 
imediat, piteștenii precipitîndu-se 
la construcție, iar cînd au ajuns 
în faza finalizării au fost mal 
puțin inspirați. A$a a fost cazul 
Iul Iovănescu (min. 10). Ignat 
(min. 18 și 26). Moiceanu (min. 
29), Badea (min. 39). Nu trebuie 
însă omisă nici replica dirză a 
oaspeților, care, cu un bloc de
fensiv bine grupat si periculoși 
în șarjele lor ofensive, au fost 
aproape de gol în min. 16 21 șl 
36, însă intervențiile lui Cristian 
s-au dovedit extrem de oportu
ne în penultimul minut al pri
mei reprize NICA înscrie al doi
lea gol al său. transformînd im
pecabil o lovitură liberă de la 
1C m.

Cartonașe galbene : 
STANCU, DRAGALOV,

STOIANOV. 
MOICEANU.

PITEȘTI, la (prin 
stadionul ..1 Mai" 
s-a disputat partida retur din
tre F.C. Argeș și Beroe 
Zagora. din cadrul Cupei 
canice Jucătorii argeșeni 

perspectiva reallză- 
care să le dea po
se califice in faza 
competiției. După 
tur, elevii antreno- 

șl C. Ctrstea 
intr-o manieră 

atlt

telefon). Pe 
din TrivaJe.

Stars
Bal-
erau

conectați la 
ril unul scor 
sibilitatea să 
următoare a 
acel 1—4 din 
rllor N. Dobrin 
s-au revanșat 
spectaculoasă, argumentată 
prin proporțiile scorului, dt și 
prin evoluția lor de ansamblu. 
Debutul a fost favorabil gazde
lor, care au deschis rapid scorul,

ROMÂNIEI" LA GIMNASTICA,
TRECERE DE REAL INTERES

h Arad se 
| primi, de 
|n5jg£mrraști 
tă șl dumi- 

aici între- 
bpei Româ- 
Ițională care 
Itegoriile de 
hai bune și 
tivi ai țării, 
labil top al 
I va da prl-

TEI
romureș — 
va —Spor- 
rucții 10—4.
1. Tîrnava 
^fectuden- 

tro-
4. Pe- 

p. (Valeriu 

Lrii tumeu- 
nmpionatu- 

juniori I 
krică), des- 
i s-au ca
lpă valori- 
leni. C.S.Ș. 
r>.S. Odor- 
|— coresp.).

lejul să-l vedem din nou la lu
cru pe campionii tuturor catego
riilor șl, intr-un adevărat spec
tacol de gală, pe component!! lo
turilor reprezentative, gimnastele 
și gimnaștil care se pregătesc 
pentru competițiile de vtrf ale a- 
nulul viitor — campionatele eu
ropene, campionatele mondiale, 
Jocurile Mondiale Universitare.

In toate cele trei zile se va 
concura cu exerciții liber alese, 
atlt la feminin, cît șl la mascu
lin, fiind programate nu mal pu
țin de 5 reuniuni. Vineri dimi
neață vor evolua gimnastele și 
gimnaștil de la categoriile a IV-a 
șl a IlI-a, iar vineri după-amlază 
se vor desfășura Întrecerile de 
la categoriile a Il-a și I și vor 
apare In fața brigăzilor de arbi- 
tre și reprezentantele gimnastici! 
ritmice. Sîmbătă — din nou o zi 
plină cu finale pe aparate la ca
tegoriile IV—I (feminin șl mas
culin), Iar in reuniunea de seară 
concursul celor mal buni glm- 
naștl șl gimnaste prezente la 
Arad, maeștrii si maestrele. Pen
tru duminică dimineață partea 
cea mal interesantă a tuturor 
disputelor — finalele pe aparate 
ale maestrelor și maeștrilor, pre
cum șl cele de la gimnastică 
ritmică.

Din listele de concurs reținem 
nume de rezonanță In gimnastica 
noastră : Lavinia Agache, Laura

Aurelia Dobre, o veritabilă tpe- 
ranți

Cătina, Cristina Grlgoraș, Mihae- 
la Stănuleț, Mirela Barbălată, 
Dana Dumitru, Eugenia Golea, 
Lenuța Rus, Camelia Voinea, A- 
llna Drăgan, Petruța Dumitrescu, 
Emlllan Nlcula, Valentin PIntea, 
Dan Odorhean.

Același start lansat al piteste- 
nilor șl la reluare, 
pe parcursul a trei 
dorita desprindere, 
centrare Iovănescu

el reallzînd 
minute mult 
In 
Șl 

reia cu capul in plasă; 
49. după o combinație 
Ignat, centrarea primului 
reluată in poartă de
SIVRIEV. Din acest moment oas
peții ies mult mal insistent in 
atac, fazele alternează cu repe
ziciune. ridictnd cota spectaculo
zității partidei, mai ales că in 
unele perioade se acționează fără „gardă". Vom Înregistra în 
continuare un raport aproape e- 
gal al ocaziilor de gol: Mitev 
(min. 58), Ignat (min. 63), Dra- 
galov (min. 65). Iovănescu (min. 
66), Dragalov (min. 67), Mitev 
(min. 68), Jurcă (min. 78) Ta
bela de marcaj rămine însă ne
schimbată. ea arătind in min. 90 
un scor meritat și o calificare a 
plteștenilor, care nu au tăcut 
aid un rabat consumului lor de 
energie, pentru care merită feli
citări.

min. 47,
IGNAT 

în min. 
Jurcă- 

este 
fundașul

Adrian VASILESCU

CAMPIOANE REPUBLICANE
GRECO-ROMANE Și LIBERE

ionant număr de meciuri — nu mai puțin de 660 — 
saltele de concurs in cadrul turneelor finale de 

ere pe echipe au fost desemnate campioanele țârii 
hle acestor turnee, desfășurate trnrp de trei zile în 
plexului sportiv „23 August" din Capitală, Dinamo

ȘUhlANUL SEBEȘ (performera ediției) ÎNTÎLNEȘTE
CAMPIOANA Șl DEJINÂTOAREA TROFEULUI
• Partidele vor începe la ora 13 © „Cap de aliș‘‘, meciul 

dintre divizionarele „A" Chimia șl Jiul
Astăzi, la ora 13, start in 

„16“-imile „Cupei României" la 
fotbal, competiție de amploare 
și popularitate care se desfă
șoară în cadrul marii întreceri 
„Daciada". în etapa de astăzi 
iși fac intrarea — în cadrul e- 
diției 1984 85 — divizionarele 
„A", care tac „joncțiunea" cu 
grupul formațiilor din catego
riile inferioare — 14 la nu
măr — ajunse pină în aceas
tă fază a competiției. Cine sînt 
acestea ? Prima, in ordinea e- 
numerării noastre, dar și a me
ritelor, ‘este formația din cam
pionatul județean ȘURIANUL 
SEBEȘ, care poate constitui un 
exemplu pentru atitea echipe 
de „C“ sau de ..B“ eliminate 
(uneori la scoruri categorice) 
de parteneri din categoriile In
ferioare. Divizia „C“ este re
prezentată de șapte echipe: 
Minerul Oravița, Nitramonia

Făgăraș, Viitorul DrăgășanJ, 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca, 
Sportul muncitoresc Caracal, 
C.I.L. Mecanica Sighet, Cimen
tul Medgidia. Divizionarele 
„B“ ajunse în „16“-imi 
următoarele: Unirea 
Focșani, A.S. Mizil, 
P. Neamț, Dinamo 
București, Dunărea C.S.U. G - 
lăți, C.S. Tirgoviște. Șase con
curente din eșalonul secunc 
prezente — deci — pe tab’ ui 
partidelor de astăzi. Notăm 
două dintre cele trei fruntașe 
ale campionatului (Dunărea 
C.S.U. Galați și Dinamo Vic
toria București) și-au onorat 
pozițiile pe care le ocupă, doar 
„U“ Cluj-Napoca absentînd din

sin*
Dinamo 

Ceahlău!
Victoria

lupta pentru 
sulul trofeu, 
mul complet 
astăzi :

cucerirea prețio- 
Dar iată progra- 
al meciurilor da

FOCȘANI: 
ORA VITA: 
fAgAraș : 
DRAGAȘANI: 
CLUJ-NAP 
MIZIL : 
SEBEȘ: 
P. NEAMȚ: 
BUCUREȘTI:

studențesc (A)— Sportul . .
— Politehnica Iași (A)
— Corvinul Hunedoara (A)
— S.C. Bacău (A)
— Steaua București (A)
— F.C. Olt (A)
— Dinamo București (A)
— F.C. Baia Mare (A)
— Gloria Buzău (A)

Unirea Dinamo (B) 
Minerul (C) 
Nitramonia (C) 
Viitorul (C) 
Steaua C.F.R. (C) 
A.S. (B) 
Șurianul (camp, jud.) 
Ceahlăul (B) 
Dinamo Victoria (B) 
(stadionul Dinamo) 
Sp. muncitoresc 
C.I.L. Mecanica 
Dunărea C.S.U. 
Cimentul (C) 
Chimia Rm. ▼. „ ______

C.S. Tîrgoviște_ (B) — Universitatea Craiova (A) și 
fost aminate.

CARACAL: 
SIGHET: 
GALAȚI: 
MEDGIDIA:
TG. JIU: 

partidele
Argeș (A) — Politehnică Timișoara

(C) 
(C) 
(B)

(A)

— Rapid București (A)
— F.C. Bihor (Ă)
— A.S.A. Tg. Mureș (A)
— F.C.M. Brașov (A)
— Jiul (A)

(A) au
F.C.

I

în privința criteriilor de ca
lificare în partidele de astăzi, 
dacă după 90 de minute seorul 
este egal se dispută prelungiri 
(două reprize a cite 15 minu
te). Dacă situația se menține 
egală se vor executa lovituri

de la 11 metri pentru depar
tajare. F.R.F. precizează că e- 
chipele de categoric inferioară 
nu au obligația de a întrebuin
ța juniorul prevăzut de regu
lament pentru jocurile de 
campionat.

O FRUMOASA VICTORIE A CRAIOVENILOR
(Urmare din pag. 1)

lectiv, să lupte cu o evidentă 
adîrzenie și dăruire pentru 

reuși să se impună.
Spre satisfacția vulcanicului 

public de pe stadion — desi
gur, insă, că și a telespectato
rilor —, meciul a fost, în ace
eași măsură, viu disputat, di
namic și frumos, oferind des
tule faze de un rar dramatism, 
încă din primele minute de 
joc am fost, de altfel, avizați 
asupra a ceea ce va urma, 
ambii portari avînd emoții la 
două periculoase acțiuni ofen
sive nefinalizate de Bahtici și, 
respectiv, Bîcu. Preluînd apoi 
din ce în ce mai vizibil ini
țiativa în joc, exercitînd o cla
ră dominare teritorială, îndeo
sebi datorită laborioasei acti
vități a liniei de mijlocași, e- 
chipa craioveană a anunțat 
deschiderea scorului, care s-a 
și produs în min. 19, eind 
BELDEANU (aflat în mare 
vervă), printr-un splendid șut 
eu efect din afara careului, l-a

lăsat spectator pe portaral 
Skrba, mingea lovind mai ta
tii bara și poposind după aceea 
in plasă. Șase minute mai tir- 
ziu, avantajul gazdelor se mă
rește: în urma unei impetuoa
se pătrunderi, Mănăilă este 
faultat în careu, iar CĂMÂ- 
TARU transformă cu precizie 
penaltyul 
arbitru.

Replica 
așteptată

prompt acordat de

București — la „greco-romane", ți Steaua — la lupte libere, au cucerit titlurile 
de campioane pe 1984.

In fotografia din stingă, dinomo.iștîl bueurețteni Imbrâcați cu tricourile de 
campioni și cei doi antrenori'al lor (rindul de sus, de la stingă la dreapta): 
Ion Grigoraș, Mircea Trif, Sorin Herțea, Aurel Glonț, Ion Cernea (antre
nor), Stefan Rusu, Ivan Savin, Dumitru Cuc (antrenor) ; (riadul de jos) l 
Constantin Coșovan, Gheorghe Sovu, Nicolae Zamfir, Comei Chiriță, Sorin 
Dlncâ ți Iulian Mavlea.

In fotografia din dreapta. Steaua (rindul de sus) : Gheorghe Urianu (an
trenor). Vasile Pușcașu, Ion l«anov, Cîprian Rafu, Constantin Mârâscu, Clau- 
diu Tămâduianu, Alexandru Balay, Alexandru Geantă (antrenor), Gheorghe 
Șuteu (antrenor coordonator) ; (rindul de Jos) : Gheorghe Neagoe, Aurel 
Șuteu, Măricel Popa, Nicolae Hincu, Dănuț Prefit și Dumitru Drăghicr.

Fotografii de Aurel D. NEAGU

oaspeților nu se lasă 
și în min. 31 Ciurici 

șutează imprecis 
ție foarte bună, 
in min. 39 pe 
reduce din scor, 
loviturii de la 11 metri dictată 
de arbitru pentru faultul ta 
careu comis de Lung asupra 
lui Bahtici, însă portarul cra- 
iovean apără magistral, repa- 
rînd astfel intervenția sa ante
rioară neregulamentară. A fost, 
credem, momentul psihologic 
al partidei, care ar fl putut da 
alt curs jocului, dar peste care 
gazdele au trecut cu bine, hi 
finalul reprizei (min. 42), Bîcu 
ratează o mare ocazie, trimi- 
țind mult peste poartă, cu
capul, mingea centrată de
Geolgău.

După pauză, jocul se echili
brează și acțiunile ofensive al-

dintr-o pozi- 
Tot el va fi 
punctul de a 
la executarea

ternează mai frecvent la cele 
două porți. dar nu se mai 
fructifică nici una dintre si
tuațiile favorabile de gol cre
ate. Vor rata, pe rînd, Cămă- 
taru (min. 53 — „cap" peste 
poartă), Bahtici (min. 55 — fa
ză identică), Cîrțu (min. 57 — 
pasă neinspirată spre Mănăilă 
în locul unui șut care se im
punea), Bîcu (min. 74 — șut 
imprecis), Beldeanu (min. 77 
— șut pe lingă poartă în urma 
unei ideale deschideri a lui 
Cîrțu). Alteori, golul a fost e- 
vitat de cei doi portari. In zi 
mare, Lung intervine excepțio
nal, de două ori consecutiv, în 
min. 75, mai întîi la șutul lui 
Skoro, apoi la „capul" lui Ni- 
kiei. La rindul lui, portarul 
Skrba apără cu succes o lo
vitură liberă cu măiestrie exe
cutată de Beldeanu (min. 59) 
și un șut al lui Cîrțu (min. 66).

Rămasă, deci, la proporțiile 
ei din prima jumătate a me
ciului, victoria craioveniJor își 
păstrează întreaga valoare și 
semnificație, oferind o reală 
satisfacție nu numai propriilor 
suporteri, ci tuturor iubitorilor 
de sport din țară, ca și o vie 
speranță pentru returul de la 
Sarajevo.

ADMINISTRAȚIA Dl STAI LOTO PRONOSPORT INrOR'IEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXFRES
DIN 28 NOIEMBRIE 1984

EXTRAGEREA 
31 20.

EXTRAGEREA 
33 27 28.

FOND TOTAL 
966.488 lei din
report la categoria 1

I : 32 26 39

A n-a : 10 7

5

1

DE ClȘTIGURI 
care 92.642 lei.

• Reamintim că agențiile 
vlnzare și vlnzătorii volanți 
întreaga țară stau la dispoziția 
participanțllor NUMAI ASTAZI, 
pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită LOTO de inli
ne vineri 36 noiembrie a.o.

din

• Așa cum s-a mal Informat, 
la sflrșftul acestei săptămlnl, res
pectiv duminică 2 decembrie, se 
organizează ultima tragere excep
țională LOTO din acest an, care 
oferă posibilitatea participanțllor 
la acest sistem de joc să obțină 
importante cîștlguri In autoturis
me „dacia 1300", bani «1 ex
cursii In R.S. cehoslovacă. La a- 
eeastă tragere, se vor efectua 7

extrageri în două faze, cu un 
total de 66 numere, acordîndu-se 
dștiguri și pentru 3 numere din 
18 sau 24 extrase. Nu uitați, 
este ultima tragere excepțională 
Loto a anului I
• Pentru pronosportiști, publi

căm mai jos cele 13 meciuri din 
concursul de duminică 2 decem
brie a.c. 7

1. F.C. Baia Mare — F.C. Ar
geș ; 2. Jiul — Poli lași ; 3. F.C. 
Bihor — Steaua; 4. Chimia Rm. 
Vilcea — Corvinul ; 5. A.S.A. Tg. 
Mureș — Gloria Buzău ; 6. Spor
tul stud. — F.C. Olt ; 7. Avelllno 
— Torino ; 8. Cremonese — Flo
rentina ; 9. Internazionale — Na
poli ț 10. Roma — Udlnese ; 11. 
Verona — Milan ț 12. Bologna — 
Genoa ; 13. Perugia — Pisa.

Aflăm cu tristetc vestea 
încetării din viată a maes
trului snortului Nicolae 
(Nae) Chicomban. multiplu 
campion national de ciclism 
si membru al reprezentati
vei României, fost schior 
fruntaș.



TRAGEREA LA SORȚI
IN CUPELE EUROPENE

LA HANDBAL
Ieri, la sediul Federației 

Internationale de Handbal 
din Basel, a avut loc trage
rea la sorți a sferturilor de 
finale in 
handbaL 
vor juca

Cupa 
peni (m) : STEAUA- 
TALOPLASTICA 
(Iugoslavia) ;

‘ Cupa 
?eni (f) 
— RADNTCKI 
(Iugoslavia) ;

„Cupa I.H.F.” 
MINAU* BAIA
LOKOMOnVA 
(Cehoslovacii).

Partidele din cadrul sfa
turilor de finală se vor juca 
în perioada 7—13 ianuarie 
1985 — turJ și 21—37 Ia
nuarie 1985 — returuL

cupele europene de 
Echipele românești 
astfel:
campionilor eoro- 

- ME- 
SABAC

campionilor rarv-
ȘTI1NȚA BACÂU

BELCăU)

(m> : H.C. 
)IARB — 
TOATA

Olimpiada de șah

ECHIPELE NOASTRE REIAU CURSA

PENTRU PRIMELE LOCURI
SALONIC. 28. Fără schimbări 

spectaculoase dar cu multe re
tușuri importante in cele două 
clasamente, s-a Încheiat cea 
de-a 8-a rundă a Olimpiadei 
de sah. In turneul feminin, 
echipele fruntașe au fost puse 
la încercare de adversarele lor. 
rezultind o sensibilă reerunare 
ne primele locuri. Astfel, echi
pa României, cu o victorie la 
scorul de 2—1 in fata Indiei 
(B. Khadiliar — Muresan 0.5— 
BA Polihrooiade — V. Khaldil- 
kar 1—*, Nuțu — J. Khadilkar 
BA—BJR egalează ne fosta li
deră a clasamentului Bulgaria 
(1—2 ea Iugoslavia), pe locurile 
2—3 ale clasamentului, cu un 
total de 16 5 cuocte. In frunte 
sint sahistele Uniunii Sovieti
ce. cu 17 A n (2) -are in runda 
treredentă ' prinseseră Ungaria 
cu 2-5—Oă țar acum conduc eu 
1—• (2 întrerupte) tn medul
eu R-F.G. în acotmuare sint 
:Un'< Iagcslzria 15A o Soe- 
4ia Inii*. Palaeia si R.P. Chi
neză — 1(J a Otaada 14 o CM. 
Anglia St Caaada — 14 o.

Voi eibal i ff ii dinamovifti in C.C.E.

C.U.S. TORINO, 0 ADHKARA REDUTABILĂ!
Cele două ertiste-fa-ioa ale 

voleiului nostru masculin. D4- 
r.amo și Steaua, se d j*
acest sCrșit de sâpUmlnâ la 
examene grele in cupele eu
ropene. Dînamo. după ee b 
trecut de adversara din p—r—t» 
fază a C.C.E^ Pauthinaikoa A- 
tena. va înfrunta simbălă. in 
Pallazzo dello sport din Torino, 
pe fosta deținătoare a trofeu
lui (in ediția 1900). echipa lo
cală C.UA. vscecampioaaa I- 
taliei, care participă acum la 
competiție ca urmare a faptu
lui că Santa! Parma, campioa
na. este și deUaâmarea Cupei. 
Dar C.U^. Torino (cunoscută 
și SUb numele spre-tui— 
Robe di Kappa) este și aram o 
formație puternici deși nu 
mai are in rindurile ei jucă
tori de clasi cum au fast co
ordonatorul Rebaudenga sau 
trăgătorii Zlata nev și Beriefi. 
Echipa (care in turceai 
al C.C.E. 1382 reușea surpriza 
de a învinge pe Dinamo ța 
Paris, cu 3—1) și-a modificat 
structura, răminînd însă la o 
cotă valorică ridicata.

C.U.S. Torino are arum îa 
sextetul de bază trei interna
ționali care au contribuit la 
medalia olimpică obținută de 
..squadra azzurra” la Los An
geles: ridicai orul-cocrdanator
Fabio Vutlo (20 ani — 1.97 tn)

R.F.G. 13,5 d (2). Cuba 13.5 p. 
Ungaria 12,5 p (2).

In alte intilniri ale rundei 
(s-a intrat in a doua jumăta
te a Întrecerilor) echipele fe
minine au obtinut următoarele 
rezultate : Suedia — R. P. Chi
neză 1,5—IA. Polonia — Elve
ția 2,5—0A. Olanda — Spania 
1—0 (2). Ungaria — Columbia 
1—0 (2) Anglia — Tara Gali
lor 2—1. Cuba — Franța 2—1, 
Greci* — Islanda 2—1. Canada 
— Australia 3—0 Scoția — Ir
landa 1—2 Finlanda — Noua 
Zeelandă 3—0

în turneul masculin, echipa 
României a avut o adversară 
redutabilă in formația IsiandeL 
care se făcuse remarcată in 
rundele anterioare. Rezultatul 
a fost egal 2—2 după ce S’Jbă 
ristigase la prima masă In fata 
lui Petursson remize fiind 
partidele Gheorghiu — Hjartar- 
son s: Arnason — Ghindă, iar 
Bărbulescu a fost in vina de 
Sigurjonsson. Cu 20 ouncte. re
prezentativa tării noastre este 
clasată acum oe locurile 5—T. 
ia egalitate cu Olanda. Înainte 
tint UJLS.S 24 o (1) Ungaria 
21 p. Suedia 245 p (1). Iugo
slavia 20A p. Bulgaria 20 p (1). 
Cîteva dintre rezultatele înre
gistrate in partea superioară a 
tabele: de concurs : U R-S.S. — 
Suedia IA—IA (1) Ungaria — 
Augfia 2-5—U Ingwlavia — 
■rnaflb 3—1 CtbMăemia — 
Balgaria 1—2 (1) S.U_K. — Cu
ba IA—BA O. Frânt* — Spa
nia IA—IA (1) Olanda — Seu- 
tia SA—BA R.P. Chineză — 
Argentina 3—1 R.F.G. — Por
tugalia 2-5—03 (1) Poloni* — 
Indonesia 25—IA. Finlanda — 
R. Dominicani 2—3. Turcia — 
Mexie 3—1.

LI. CEIMKU - I0MÂI1A
LA BICI1I

Marca sărbătoare a popoarelor Iugoslaviei socialiste

PREZENTE REMARCABILE
IN ANUL OLIMPIC 1984

Popoarele Iugoslaviei socialiste prietene sărbătoresc as
tăzi două evenimente cu puternică rezonanță istorică in 
viața lor. La 29 noiembrie 1943, la Jajce, in condițiile grele 
ale ocupației hitleriste, a fost pusă temelia Iugoslaviei noi, 
democratice și apoi, in 1945, Adunarea Constituantă a țării 
a adoptat Declarația prin care a fost abolită monarhia șl 
proclamată Republica Populară Federativă. A fost încu
nunată astfel lupta plină de eroism dusă de popoarele Iu
goslaviei. sub conducerea comuniștilor, împotriva fascismu
lui, pentru libertatea și independența țării.

Sub conducerea partidului comuniștilor, munca însufle
țită și plină de patos revoluționar a maselor populare a 
transpus in viață obiectivele stabilite cu peste patru de
cenii in urmă, făurind chipul de astăzi al țării vecine și 
prietene. în ansamblul tuturor domeniilor de activitate, 
mișcarea de educație fizică și sport din Iugoslavia a înre
gistrat in anii socialismului numeroase succese de prestigiu, 
fără precedent in trecut.

— U8). Gianpiere Valsa
ți* — 1,92). Fnlria Ariagne 

- 1.92) și Enrico Buonaa- 
(25 — 1,86). ultimii doi 
ridicători.
sperăm insă că Dinamo, 
are avantajul de a difr- 
prima manșă la depin
se va mobiliza așa cum

PE GHEATĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

Puy Saint Vincent. Proba femi
nină de slalom uriaș desfășurată 
marți a avut un clasament purțin 
așteptat : 1. Blanca Femindei- 
Ochoa (Spania) 2:21.65. 2. Marina 
Klehl (R.F.G.) 2^1.25, 3. Mateja 
Svet — 16 ani (Iugoslavia) 2:22.6», 
4. Daniela Zini H talia) 2:2X21— 
7. Maria Epple (R.F.G.) 2:2X42, 6. 
Erika Hess (Elveția) 2 ^3.62. Din 
cele 71 de concurente prezente ia 
start doar 28 au încheiat compe
tiția !

Tokio. Pentru campionatele 
mondiale de patinaj artistic de 
anul viitor (4—9 martie, la To
kio) și-au anunțat participarea, 
de principiu. 145 de concurențl 
din 23 țări ceea ce reprezintă un 
record îr materie.

Zagreb. Competiția internațio
nală de patinaj artistic „Pirueta 
de aur* a fost cîștigată de Agnes 
Gosselin (Franța). Scott Williams 
(S.U.A.) și Petra Born — Rainer 
Schdnborn (R.F.G.) la dans.

Banska Bj strica.' întrecerile de 
juniori desfășurate în localitate 
au prilejuit succesul următorilor 
patinatori artistici : Inga Gauter 
(R.D.G.) și Rudy Galindo 
(S.U.A.).

Tokio. Concursul de patinaj ar
tistic din capitala Japoniei a ofe
rit o întrecere de ridicată va
loare. Au obținut victorii : Mi
dori Ito (Japonia) la fete (2. Debie 
Thomas — S.U.A.. 3. Juri Ozawa 
— Japonia) Aleksandr Fadeev 
(U.R.S.S.) la băieți (2. Brian Or- 
ser — Canada, principalul favo
rit. 3. Brian ’’oitano — S.U.A.), 
Karen Barber — Nicky Slater 
(Anglia) 1? dans.

Montreal. Celebrul jucător de 
hochei pe gheață Guy Lafleur, de 
Ia echipa „Canadienii* Montreal, 
și-a anunțat retragerea din activi
tatea competițională. In vîrstă de 
33 ani, Guy Lafleur a evoluat 
tîmp de 13 ani în campionatul 
profesionist nord-american, peri
oadă în care a înscris 518 goluri.

Ol - 
petti 
fiind

Să
care 
pata 
sare. _____ _________
a dovedit-o la Atena (unde a 
LzvIlj 3 săptĂmini cu
3—1 pe Panathiraikos). spre 
a-și asigura chiar la Torino 
șansa calificării în ^sferturile* 
de finală ale competiției. Ex
periența onor jucători cu ac
tivitate îndelungată in arena 
internațională ca Pănseseu. 
Girleanu. Eneseu. Vrineut sau 
Cita-Chițiga. frumoasa afir
mare a tlnărului Pop posibi
litățile unor rezerve ca Slaba. 
Gbeorghe. Rădulesm. Drăgusin 
și Bălan H dan dreptul lui 
Dinamo să aspire la trecerea 5> 
a acestui greu obstacol. Volei
baliștii dinamoyiștt Însoțiți de 
antrenorul Wiliam 
pleacă vineri cu avionul 
Torino, 
gramat 
Succes !

Anul 1984 a fost un an o- 
limplc. Una dintre cele do
uă întreceri de mare anver
gură in lumea sportului, cea 
de a XlV-a „Olimpiadă al
bă”, a fost găzduită de Sa
rajevo. capitala Republicii 
Socialiste Bosnia și Herțe- 
govina. Oficialitățile iugo
slave. locuitorii acestui oraș 
și ai întregii țări au tăcut 
totul pentru ca întrecerile 
să se desfășoare în condi
țiile cele mai bune. Depli
na reușită a competiției, 
fapt subliniat de oaspeți din 
toate colțurile lumii, va În
semna de-acum înainte un 
moment de referință in 
desfășurarea șirului compe
tițiilor olimpice ale iernii.

în întreceri cu cei 
buni sportivi de pe 
prezenti la „Olimpiada al
bă”, reprezentanții Iugo
slaviei au fost gazde pri
mitoare și au oferit o repli
că viguroasă la majoritatea 
disciplinelor din programul 
concursurilor. Rezultatul cel 
mai bun l-a Înregistrat 
schiorul Jure Franko, în 
proba de slalom uriaș. Cu 
2:41,41 el s-a clasat al doi
lea. la 23 de sutimi de se
cundă de campionul olim
pic. ciștigind astfel prima 
medalie olimpică la schi al
pin din istoria participării 
sportivilor iugoslavi la J.O. 
de iarnă.

Citeva luni mai Urziu, 
„plavii” (cum sint denumiți 
sportivii iugoslavi) s-au a- 
flat intre concurenții din 
cele 140 de țări care au 
luat parte la Întrecerile ce
lei de a XXIII-a Olimpiade 
de vară, de la Los Angeles. 
Cu acest prilej ei au avut

mal 
glob

remarcabilă, 
dintre toate

o comportare 
cea mai bună ... __ 
de pînă acum la Jocurile O- 
Umpice. Reprezentativa o- 
limpică a Iugoslaviei a o- 
cupat locul șapte în clasa
mentul general, neoficial, al 
întrecerilor de la Los An
geles, după numărul meda
liilor de aur cucerite, 7, că
rora li s-au adăugat 4 me
dalii de argint și alte 7 de 
bronz.

Campionii olimpici ai Iu
goslaviei socialiste au fost 
următorii:
Josipovici 
migrea,
I.jubek și Mirko Nisovici la 
canoe 2 — 500 m, luptăto
rii Vlado Lisjak la cat 68 
kg la greco-romane și Sa
bin Trstena la cat. +95 kg 
la „libere". De o frumoasă 
apreciere s-au bucurat suc
cesele unora dintre echipele 
Iugoslaviei la jocurile spor
tive. Astfel, ambele titluri 
la handbal au revenit re
prezentativelor iugoslave. 
Fetele au ciștigat — grupa 
unică — la un avans de trei 
puncte fată de următoarea 
clasată, iar băieții au întrecut 
In finală formația R.F. Ger
mania, cu scorul de 18—17. 
O dispută extraordinară a 
fost cea din partida decisi
vă a turneului de polo. In
tre Iugoslavia și S.U.A. 
(5—5). Prima a ciștigat me
dalia de aur la golaveraj, 
47—33 fată ’ " "
bele echipe 
9 puncte.

Sint insă
dintre succesele de răsunet 
ale sportivilor iugoslavi in 
acest an.

boxerul Anton 
la categoria se- 

canoiștil Matija

_ -h
de 43—34, am- 
totalizînd cite

numai cîteva

CAMPIONATE ȘTIRI

Schreiber, 
la 

meciul tur fiind pro- 
simbătă la ora '7 30

Aurelian BREBEANU

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • In orașul ameri

can Rosemont a avut loo o cursă 
de 10 km, pc sosea. A ciștigat 
Mark Nencw (S.U.A.) In 28:5S ur
mat de Simeon Kigen (Kenya) 
28:55 șl Charles Speddlng (Marea 
Britanie) 29:45. tn întrecerea fe
minină prima s-a clasat suedeza 
Midde Hamrin In 32:27.

AUTOMOBILISM « Cursa de 
trei ore de la Daytona Beach 
(S.U.A.) a fost dominată de pe
rechea Al Holbert — Derek Bell 
(S.U.A. — M. Britanie) pe „Por
sche 962”, care a parcurs 521,25 
km realizind o medie orară de 
172,79 km. La 30 secunde a sosit 
cuplul Haywood — Redman 
(S.U.A. — M. Britanie) pe „Ja
guar Xjr-5”.

HALTERE • Printre partici- 
panțil concursului internațional 
de la Varșovia s-au aflat șl spor
tivii români Petre Becheru și 
Mircea Tuli. La categoria 90 kg 
Becheru e ridicat 330 kg (145 kg 
la smuls șl 185 kg la aruncat),

iar Tuli, la 67.5 kg. a obtinut 280 
kg (118 kg + 154 kg).

ȘAH • Cea de-a zt-a partidă 
a meci'. ui pentru titlul mondial 
dintre Karpov și Kasparov s-a 
încheiat remiză după 25 de mu
tări.

TENIS • Rezultate din ,.inter
naționalele- Australiei, de la Mel
bourne : femei : Glgl Fernandez 
— Collean Caarney 6—1, 6—2, Lea 
Antonopolis — Susan Mascarin
6— 3, 6—3. Mary Lou PLatek — 
Barbara Gerken 6—2, 6—4, Sophie 
Amiach — Lilian Drescher 4—^,
7— 5, 8—6 Barbara Potter — Mi- 
chaela Washington 6—2, 7—6 ; 
bărbați : Masur — Levine 7—5, 
6—1, 6—2, Maurer — Llmberger
6— 2, 6—3. 6—3. Tim Gullikson —
McNamara 6—4, 3—6 6—4, 6 —4,
Scanlon — Fitzgerald 3—6, 7—5,
7— 5, 6—7. 6—2.

VOLEI • La Brasilia, echipa 
masculină a S.U.A. a învins Bra
zilia cu 3—0 (11. 14, 7).

CEHOSLOVACIA (et. 13). S1O- 
van — Sparta 2—4, Cneb — Vltko- 
vice I—« Olomouc — Bohemians 
1—1. Ostrava — Kosice 1—0, Du
als Praga — Preșov 1—0, Trnava 
— Zllina 1—0, Petrzalka — Inter 
Bratislava 2—1, Slavia 
Bystrica 7—0. Pe primele locuri : 
Bohemians șl Ostrava cu cite 20 
p, Slavia 10 p. Pe ultimele : 15— 
IS. Preșov și Slovan cu cite 7 p.

ELVEȚIA (et. 13). Neuchate! — 
St Gallen 3—1. Servette — Gras
shoppers 3—1. Basel — Chaux de 
Foods 4—1. Lausanne — Aarau 
0—0, Lucerna — Young Boys 1—t, 
Wertingen — Vevey 3—0, Sion — 
Zug 1—1, F.C. Zurich — Wintert
hur 7—1. Pe primele locuri : Ser
vette 22 p Aarau IB p, Neuehatel 
H p. Pe ultimele : 15. Zug 7 p, 
18. Wlnterth t 5 p.

MECIURI RESTANTE. R.F. Ger
mania : Urdingen — Kaiserslau
tern 3—0 : Franța : Paris St. Ger
main — Strasbourg 3—0; U.R.S.S.: 
S.K.A. Rostov — Spartak Mos
cova 1—2. Astfel, tn clasamentul 
final Zen- Leningrad a ocupat 
locul 1 cu 47 p, urmată de Spar
tak cu 45 p. nr S.K.A. Rostov 
locul 14 cu 37 p. Anglia : Not
tingham Forest — Leicester 3—1.

tN C.E DE JUNIORI (gr. I) 3 
Anglia — Scoția 1—2 (1—1).

Banska

• Echipa Columbiei va susține, 
pe teren propriu, clteva meciuri 
amicale (in vederea pregătirilor 
pentru preliminariile C.M., grupă 
din care mal fao parte Argentina, 
Peru șl Venezuela) cu selecțio
natele Elveției, Poloniei șl Bul
gariei.
• Scoțianul Dalglish a înscria 

recent al 30-lea gol In echipa na
țională, egalindu-1 pe Denis Law 
care, cu ani in urmă, a fost o 
celebritate In selecționata țării.
• Atacantul central de la Li

verpool Ian Rush, golgeterul e- 
chlpel, a suferit un accident tn 
meciul cu Ipswich, devenind in
cert pentru următoarele locuri.
• Brazilianul Zlco tși va face 

reintrarea In echipa sa, Udlnese, 
după o absență de peste o lună 
cauzată de un accident la picior.
• Echipa Mexicului va avea 

anul vitor un bogat program de 
activitate. La 5 februarie este 
programat un meci de selecție 
Intre loturile „A- șl „B”, la 2 iu
nie Mexicul va Juca cu selecțio
nata Italiei etc.• In clasamentul golgeterilor 
campionatului italian conduce 
Platini (Juventus) cu 8 goluri, 
urmat de Galderlsi (Verona), Ha- 
teley (Milan), Serena (Torino), 
Colombo (Avelllno) toți cu cite 
5 goluri (din 10 meciuri).

IERIr IN rrCUPA U.E.F.A
Ieri, in prima manșă a optimilor de finală ale „Cupei U.E.F.A.' 

următoarele rezultate :
— Real Madrid

— F.C. Koln tS-
— Internazionale
— Zeleznicear Sarajevo
— Dinamo Minsk 

z— Bohemians Praga
— Dundee Utd.
— Partizan Belgrad 

avea loc la 12 decembrie.

s-au înregistrat 
Anderlecht 
Spartak Moscova 
Hamburger S.V. 
Univ. Craiova 
Widzew Lodz 
Tottenham 
Manchester Utd. 
Videoton

Meciurile retur vor 
ziarul nostru de mline.

(O—O) 
(1-0) 
(1-0) 
(2—0) 
(0—1) 
(1—0) 
(1—0) 
(1—0)

3—0
1-0
2—1
2—0
0—2
2—0
2—2
5—0 

Amănunte in

Xedoctio r administrație t cod 79773 București, str. 4. Conte 14, ot. F.T.T.R, I. tel. eentralS 11.7» 70 t< H.50.59 secție eoresp. 10 10 M ) interurbon «37 s teles 10 350 romsp. Tiparul I.F. „Intormatia* 
Fontru strâinotate abonamente prin ROMPRESFILATELIA - sectorul export-împod presfi “ O Bor 12-701. telex 10374 prstlr București. Cotea Oriwițel nt. 84-44 10343 R. t, t, 3. «

C.UA

