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FIERBINTE CU RESPONSABILITATE COMUNISTĂ" a

CONDUCĂTORULUI
IUBIT

Cu o săptămină in urmi, 
Capitali, la marele forum 
comuniștilor, se consfințea

ta 
si 
o 

hotărire istorici, dorința În
flăcărată a întregului nostru 
popor : tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU era reinvestii ta 
funcfia supremă de secretar 
general al partidului. Eminen
tul conducător al partidului ți 
statului, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, 
ne este exemplu de munci și 
viafă, de dăruire revoluționară 
pentru înfăptuirea mărețelor o- 
biective de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei, adopta
te de cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului. A fost un 
act de voință al întregului 
partid și popor, el reflectind 
grăitor unitatea de monolit s 
națiunii noastre în jurul par
tidului, a secretarului său

Lucian GRIGORESCU 
secretar responsabil 

al F.R. Handbal

ge-

(Continuare in pag. 2-3)

De modul cum pregătim 
tinăra generație depinde, ta 
mare măsuri, viitorul țării, si
tuarea patriei noastre la co
tele de progres și civilizație 
prevăzute de Directivele celui 
de-al XIII-lea Congres, stră
lucii șt grăitor înfățișate ta 
Raportul prezentat de secreta
rul general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Iată de ce noi toți, cei care 
activăm ta domeniul formativ 
al educației fizice și sportu
lui, considerăm marile sarcini 
care ne revin ta acest sens, ta 
urma adoptării de către foru
mul comuniștilor a insufleți- 
toarelor documente ale Congre
sului al XIII-lea, drept inda- 
toriri patriotice și, totodată, a 
misiune de răspundere și onoa
re încredințată de partid.

Inițiativa și grija noastră 
privind găsirea celor mai atrac
tive forme de angrenare a ma
selor de cetățeni, cu deosebire 
a tineretului, la exercițiul fizic 
și sport, precum și preocupa
rea pentru depistarea, forma
rea, educarea și afirmarea ti
nerilor performeri trebuie să 
constituie o acțiune permanen
tă, urmărită cu perseverență și 
responsabilitate de toți cei/ 
chemați si contribuie, prin e-

fizică ți sport, la for- 
tinerei generații.

duca (ie 
marea

In aceste momente istorice, 
care marchează realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
ia înalta funcție de secretar 
general al partidului, imi ex
prim deosebita bucurie și min- 
dria patriotică pentru această 
supremi opțiune, de profundă 
semnificație pentru unitatea 
dintre partid și popor, fiind 
convinsă că astfel avem sigu
ranța ridicării patriei noastre 
pe noi trepte de progres si 
civilizație.

Ca activistă a mișcării spor
tive, ca femeie, am simțit me
reu ți simt consecventa prin
cipială cu care conducătorul 
partidului ți statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
militează pentru sporirea rolu-

Teodora COMAN 
secretar al C.J.E.F.S. Timiș

(Continuare in pag. 2—3)
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0 NOUĂ CALITATE
Șl IN ACTIVITA TEA SPORTIVĂ

însemnări de la I. M. G. B
Zile fierbinți, cu îrtsufleți- 

toare angajamente, cu remarca
bile realizări la întreprinderea 
de mașini grele București. Zile 
record, de muncă susținută. In 
epiritul sarcinilor si îndemnai- 
rilor mobilizatoare reieșite din 
Raportul prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la 
Congresul al XIII-lea al par
tidului. Zile de fierbinte pa
triotism, de nemărginită bucu
rie pentru realegerea mult sti
matului si iubitului nostru con
ducător în funcția supremă de 
secretar general al partidului.

Constructorii de mașini din 
această modernă si puternică 
citadelă industrială, edificată și 
dezvoltată în perioada ce a 
trecut de la Congresul ai IX- 
lea al partidului, au realizat și 
realizează o seria de produse 
de un Înalt nivel tehnic, de 
mare Însemnătate pentru eco
nomia națională. între altele.

uriașe piese si calandre pen
tru industria chimică, concasoa- 
re giratorii de mare capacitate 
pentru fabrici de ciment, caie 
la laminoarele benzi la rece, 
turbocompresoare pentru in
dustria chimică, noi mărd de 
oteluri aliate si Înalt aliate.

Acționînd ferm în spiritul in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitelor de lucru efectuate la 
I.M.G.B., în perioada 1980— 
1934. harnicul colectiv de oa
meni ai mundi din această 
mane unitate Industrială a în
registrat și în acest an suc
cese deosebite, livrind — con
form angajamentelor luate — 
linia nr. 2 de preparare a mi
nereului de cupru pentru

Vosile TOFAN

(Continuare Iu pag. 2-3)

ROMANIA-RJ. GERMANIA, LA HANDBAL
Deosebit de bogat pent» 

handbal, acest sfîrșit de săP- 
tămlnă programează — alături 
de întîlnirile international ate 
junioarelor *1  senioarelor — 
debutul reprezentativei mascu
line a României. 
Astăzi, de la ara 
17,30, ta sala Vic
toria din Ploiești 
și duminică, de la 
ora 17,45, In Pala
tul sporturilor și 
culturii din Capi
tală, „tricolorii" vor 
intllni selecționata 
R. F. Germania, 
medaliată cu argint 
la J.O. de la Los 
Angeles.

Echipa R.F. Ger
mania vine la 
București, pentru 
tradiționalele lntil- 
nlri anuale, cu cri 
mal bun lot al său. 
In frunte „uriașul*  
Erhard Wunderlich 
— cu 112 selecțio
nări la „națională*,  
urmat de Arnulf 
Meffle (68) porta
rul- 
(60), 
(47), 
ker 
Happe (31) și alții. 
In mod firesc, 
handbal! știi vest- 
germani vin in 
România cu dorin
ța de a confirma 
performanța de la 
Olimpiadă.

Reveniți de la locurile retur 
din cupele europene, handba- 
liștii noștri s-au lntîlnit marți 
pentru ciLeva antrenamente în

Andreas Thiel 
Ulrich Roth 

Uwe Scbwen- 
(34), Thomas

Ploiești :

Tlrgovlște

București :

In acțiune. Dumitru Berbece. (Fază de M 
antrenamentul de ieri al lotului nafioaafi 

Foto : Aurel D. NEAGU

reprezentativa R. F. Germani*.  
Bilanțul intUnirilor România

— R. F. Germania :
36 22 4 10 840—573

săptămină :
VTNKKI

sala „Victoria*,  de la ora 15.J0, România B — Ro
mânia tineret ; ora 17,M : BOMANIA — B.F. GER
MANIA (arbitri : C, Somhegy șl P. Szer.drey, din 
Ungaria) ;

SIMBATA
Sala sporturilor, de la ora 18, ROMANIA — R. D. 
GERMANA (junioare) 5 ora 17,SC : BOMANIA — 
BULGARIA (senioare) ;

DUMINICA
Palatul sporturilor *1  culturii, de la ora 14.0, 
ROMANIA — R. D. GERMANA (junioare) ; ora 
ÎS : ROMANIA — BULGARIA (senioare) ; ara 
17,45 : ROMANIA — R. F. GERMANIA.

Pe marginea meciului de miercuri, cu Zeleznicear Sarajevo

A

MOBILIZAREA IN JOC Șl PUTEREA DE LUPTĂ,
PRINCIPALII FACTORI Al VICTORIEI

Miercuri, în partida cu Ze- 
leznicear. Universitatea Craiova 
ne-a făcut o nouă demonstra
ție a capacității sale de a se

In fața unei echipe care 
n-are Încă un nume în fotba
lul european, dar care a evo
luat la nivelul sau chiar peste

Golul al doilea al craiovenilor, înscris din penalty de eitre 
Cămătaru Foto : Iorgu BĂNICĂ
mobiliza In momentele mai 
grele și a susține cu brio exa
mene internaționale aintre cele 
mai dificile.

în Cupa Campionilor Europeni de volei [m]

DINAMO ARE
Lotul echipei campioane de 

volei masculin al României — 
Dinamo — se antrenează in 
sala clubului sub ochii antreno

rului W. Schreiber. îi vedem 
pe : Pănșescu — căpitanul for
mației, Enescu, Gîrleanu, Vrîn- 
euț, Căta-Chițiga. Fop, Gheor- 
ghe, Slaba, Gizdavu, Rădulescu, 
Drăgușin, Bălan, ultimii trei 
fiind juniori din pepiniera pro
prie. Antrenorul ne împărtă
șește din gîndurile sale : „.Dt, 
echipa are un moral bun. Tre

UN MECI GREU LA TORINO
cerea de primul tur al C.C.E. 
ea victorii ta ambele meduri 
susținute eu Panatbianaikos, 
precum și ciștigarea primului 
turneu al Diviziei „A*  stat 
„puncte" de sprijin— întilnirea 
pe care urmează s-o susținem 
simbătă, In deplasare, eu cam
pioana Italiei, C.U.S. Torino, va 
fi grea. Voleiul italian este ta 
progres, o știm, dar vom lupta 
pentru un rezultat care să ne 
ajute la trecerea în turul urmă
tor— Avem o echipă omogenă,

tehnică, cu experiența multor 
jocuri. Contăm pe sextetul de 
bază — primii șase — și pe 
Gheorghe, al șaptelea, in care 
cred, și pot să-l introduc orielnd 
fără grijă în teren. Toți jucă
tori compleți, eu tînărui Pop 
bine implantat intre ei".

La sflrșitul antrenamentului, 
discutăm cu cîțiva dintre volel-

Modesto FERRARIN1

(Continuare ta pag. a 4-a)

CRAIOVENILOR
nivelul altor formații cu fir
mă vizitatoare ale Craiovei, 
Ștefănescu și coechipierii lui 
au luptat, ca întotdeauna cind 
este în joc prestigiul interna
țional al formației lor, ca * 
cri al fotbalului românesc, c*  
o dăruire exemplară, o mare 
dlrzenie și multă risipă de 
energie. Mai ales în primele 
45 de minute ale meciului, and 
și-au dominat clar adversarii, 
realizind un avantaj de două 
goluri, care putea fi și me*  
consistent, craiovenii au dat 
măsura reală a potențialului și 
forței lor de j6c actuale. Chiar 
dacă unii dintre titulari (Cirțu. 
in primul rînd. Cămătaru 
Geolgău) 
frumoasele lor comportări din 
alte meduri. scăderea lor da 
randament a fost suplinită prin 
eforturile sporite ale celorlalți

ti 
nu au mai reeditat

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pip î-3)

Ieri, In 16-imile Cupei României la fotbal

SURPRIZA NR. I A REALIZAT-O 
DIVIZIONARA „C" C.I.L. MECANICĂ SIGHET
• Au rămas In cursă zece divizionare „A", trei divizionare

„B“ și o reprezentantă a eșalonului ai treilea
In etapa de ieri a șaisprezecimiior Cupei României la fotbal, competiție 

care se desfășoară- in cadrul marii competiții „Daciada*,  patru reprezentante 
ale primei divizii au... plecat capul in fața echipelor de categorii infe
rioare I

De menționat că In doua partide a fost nevoie de prelungiri, iar in 
alta de lovituri de la 11 m pentru stabilirea învingătoarei. Pentru B-ijmile 
„Cupei" s-au calificat zece divizionare „A", trei din Divizia ,,B“ și divizio
nara „C*  C.I.L Mecanica Sighet, care poate fi considerată performera ac
tualei ediții. Celelalte doua calificate vor fi stabilite după disputarea me

ciurilor C.S. Tîrgovițte — Universitatea Craioya și F.C. Argeș - Politehnica 
Timișoara*  care au fost amînate pentru date care urmează a fi stabilite.
(Citiți In pag. 2—3 cronicile celor 14 întâlniri disputate ieri)
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AMPLU SI INFLACARAT PROGRAM I
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Combinatul minier de la Roșia 
Poieni, presa de 4000 de tone- 
forță, alte subansamble cu per
formanțe ridicate pentru utila
jul minier.

„Ne străduim, fiecare la lo
cul nostru de muncă — ne 
spunea lăcătușul Ștefan Ciochi
nă, de la secția Alternatoare
— să fim la înălțimea sarci
nilor de mare răspundere ce 
ne revin din grandioasele pro
iecte de dezvoltare a țării. Ne 
înflăcărează în munca noastră 
caldele si mobilizatoarele în
demnuri ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu de a nu urecupeti 
nici un efort in lupta pentru o 
nouă calitate*. Lăcătușul Ște
fan Ciochină este unul din cei 
aproape 10 000 de membri ai 
asociației sportive I.M.G.B. 
Anul acesta, ta Sibiu, in fina
la ne tară a „Crosului tinere
tului". el a cîștigat locul I la 
categoria peste 19 ani. Cam
pioni sînt si sportivii cunoscu
tei secții de motociclism de ta 
I.M.G.B. — locul I în „Cupa 
F.R.M.", locul I la Campio
natul republican de regulari
tate si rezistentă (printre echi
pieri : Dumitru Ciuraru. sudor 
la secția Turnătorie Tănase 
Drăghici. lăcătuș la „Debitare"), 
de cinci ori consecutiv locul I
— Emilia Dima — la clasa 
50 cmc.

Ieri a fost 
prin uriașele 
tie de la
strălucea puternic, invitînd — 
după terminarea lucrului — lu-

zi de primăvară, 
halș de produc- 
I.M.G.B. soarele

mea la sport. La marile Între
ceri ale „Daciadei". cu sute si 
sute 
moașele terenuri ale întreprin
derii : 9 de tenis de cîmp (cu 
un puternic pentru pentru 
copiii din cartierul Berceni). 2 
de volei, apoi cele de fotbal 
(cu tribună de 2000 de locuri 
si 26 de echipe — numai din 
secțiile mari — înscrise in cam
pionatul asociației sportive), 
baschet, handbal etc.

„Din Raportul prezentai de 
tovarășul Nicolae Ceausescu la 
înaltul forum *1 comuniștilor 
am desprins — ne spunea vice
președintele asociației sportive, 
tehnicianul Dumitru Măzgărea- 
nu. membru in biroul Comite
tului sindical al LM.G.B. — eă 
trebuie să promovăm un stil 
de muncă mai ferm, mai dina
mic. in toate domeniile de ac
tivitate. Vom ridica, deci, șta
cheta pretențiilor si in dome
niul sportului, reunind la star
tul competițiilor cit mai mulți 
oameni ai muncii, tnvitindu-i 
ta drumeții. la duminicile 
noastre eulturai-sportive eare 
— toți spun — sînt din ee in 
ee mai frumoase*.

Activitate variată, susținută, 
la I.M.G.B. Ing. Constantin Bo- 
beieă. de la „Proiectări teh
nologice" responsabilul secției 
de tenis de cîmp. ne vorbește 
de fierbintea dorință de a rea
liza. Înainte de termen, fabri
cația grupului nuclear de TOO 
M.W. Privește razele jucăușe 
de soare de pe masa de lucru, 
după care trece ta tenis, ta 
succesele sportive ale Ml-

de competitori pe fru-

haelei Iordan, de mimai 11 g 
ani. si ale altor tineri crescuți g 
pe terenurile I.M.G.B. Crescuți 
si formați, cu dragoste și eompc- 
tentă, aici, ta școala muncii. 
la marea întreprindere 
lucrează cu dragoste si 
pere părinții lor.

OMAGIU
FIERBINTE

CU RESPONSABILITATE COMUNISTĂ
(Urmare din pag. 1)

lui femeii in toate domeniile 
de activitate, precum ?i spiritul 
profund umanist, grija părin
tească cu ■ care ne înconjoară 
tovarășa Elena Ceaușescu, emi
nent om de stat si activist po-

litic, savant de renume mon
dial.

lată de ee ne angajăm si 
muncim la spirit revoluționar, 
cu responsabilitate comunistă, 
pentru progresul și înflorirea 
patriei, pentru afirmarea tine
retului nostru ea o forță so
cială deosebit de importantă.

SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI „A" DE POPICE
Miine — întrecerile

După o întrerupere de trei 
săptămîni — pentru unele In- 
tîlniri internaționale și semi
finalele campionatelor naționa
le la individual si perechi — 
miine se reiau întrecerile cam
pionatului Diviziei „A" cu dis
putarea etapei a VIII-a. pe
nultima din turul competiției. 
Dintre partidele programate, 
cele mai atractive sînt Gloria 
București — Laromet București. 
Rapid București — Voința 
București, Voința Tg. Mureș — 
Voința Timișoara si C.S.M. Re
șița, — Hidromecanica Brașov 
— la feminin, respectiv. Rul
mentul Brașov — Gloria Bucu
rești. Carpati Sinaia — Olim
pia București, Metalul Hune
doara — C.F.R. Timișoara și 
Constructorul Tg. Mures — 
Electromureș Tg. Mureș — la 
masculin.

In clasamentul seriei Nord, 
la bărbați, s-au produs o serie 
de modificări în urma re- 
jucării partidei de la Tg. Mu
res. dintre formația locală 
Constructorul si echipa cam
pioană Aurul Baia Mare. Jocul 
respectiv nu s-a disputat în 
etapa a Vl-a din cauza ne- 
prezentării formației băimărene 
si. la vremea respectivă, ar
bitrul a consemnat neprezenta- 
re. dar biroul F.R.P. a decis 
rejucarea meciului. Deci, Con
structorul Tg. Mureș — Aurul 
Baia Mare 5196—5492 (scor 
individual 1—5). Acum, clasa
mentul respectiv arată astfel : 
1. AURUL BAIA MARE 12 p 
(21168 popice doborîte în jocu
rile din deplasare). 2. Electro- 
murcș Tg. Mureș 12 p (20591), 
3. Tehnoutilaj Odorheiu Secu
iesc 8 p (15317), 4. Metalul Hu
nedoara 8 n (14853). 5. Con
structorul Tg. Mureș 8 p (14779), 
6. Ind. sîrmei Cîmpia Turziî

— 6 p (19723), 7. Unio Satu Mare

penultimei etape
4p (20319), 8. Jiul Petrii» 4p 
(19827), 9. CLF.R. Timișoara 4 p 
(14982). 10. Victoria Timișoara 
4 p (14734).

• O parte
etapei a IX-a, «ii.
programată pe 8 decembrie, au 
fost devansate___ ;__ Z ~
cembrie. Este vorba de meciu
rile acelor echipe care dau ju
cători loturilor reprezentative 
de Juniori, care ta sflrșltul 
săptămlnii viitoare vor tnttbri 
la Bidgoszcz, selecționatele Po
loniei-
• Echipa feminină

București ■ susținut ____
jocuri amicale ta orașul iugos
lav Rijcka. In primul joc. ea 
formația Postar, victoria a reve
nit raiiidistelor ca 2261—2125, 
iar ta cea de-a doua, eu selec
ționata orașului ta care a e- 
voluat si Bisereca Perman, fos
ta campioană mondială, au dș- 
tlgat gazdele ea 2335—2280 p.d.

dintre jocurile 
ultima din tar.

pentru 2 de-

Rapid 
două

unde ș 
price- §I

I

BACĂU, 29 (prin telefon). 
Cea de a doua zi a primului 
turneu feminin al fruntașelor 
Diviziei „A“ de volei, care se 
desfășoară aici, în Sala spor
turilor, confirmă forma scăzu
tă a echipei vîlcene. Și aceas
ta nu pentru că — ‘ "
miercuri Chimia Rm. Vîlcea a 
pierdut ușor partida cu „U" 
Craiova (lipsită de două dintre 
piesele de bază. Monica Șuș- 
man și Carmen Cuejdeanu). 
în patru seturi — a fost în
vinsă net și de Dinamo : 3—0 
(10, 8. 8), dar modul în care 
s-au prezentat voleibalistele 
vîlcene a arătat că acestea 
sînt departe de prestațiile an
terioare. Nu au forță, mobili
tate. concentrare. De 
Dinamo ni s-au părut 
bune Mariana Ionescu, 
Velicu, Dana Coșoveanu, 
de la învinse doar 
„s-au văzut* Camelia 
si Ioana Cotoranu.

Meciul următor avea ____
treze un alt aspect definitoriu: 
comportarea contradictorie, de 
la o zi la alta, a unora din
tre echipe. Astfel, după ce în 
prima zi vicecampioana. C.S.U. 
Galați, a iucat spectaculos pri
mele două seturi cu Dinamo, 
in partida următoare, în fața 
formației locale Știința C.S.S. 
a apărut ca o echipă total lip-

după ce

la 
mai 

Irina 
iar 

parțial 
Iliescu

să ilus-

CONDUCĂTORULUI sită de orizont, incapabilă să 
dea cursivitate acțiunilor, dis
pusă ta schimb la... greșeli 
cu duiumul ta toate comparti
mentele. tn schimb. Știința 
C.S.Ș. a evoluat ta prima zi 
sub orice critică, pentru a a- 
vea de data aceasta o presta
ție diametral opusă, cîștigînd 
intîlnirea cu 3—0 (11, 13, 12). 
S-au remarcat de la învingă
toare Margareta Pescaru, Da
niela Bublea. Doina Mangeae 
și Gabriela Bordeianu.

Inconstanta ta evoluție s-a 
confirmat si ta ultima par
tidă a reuniunii, cea mai dis- 
P'rtată si mai atractivă, dintre 
Farul Constanta si Universita
tea Craiova. Constăntencele 
Elena Piron, Marinela Neacșu, 
Doinita Dimofte. Maria Ena- 
che. Elena Cu coș si Mirela 
Cazangiu au jucat splendid 
două seturi, ta timp ce cra- 
iovencele au contat doar 
Liliana Hermeneann. 
ti* Mirca și 
..Maratonul* a 
care a învins 
-15, -11. 9).

IUBIT
(Urmare din pag. 1) I 

aerai. Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ta suprema £ 
funcție ta partid s-a constituit 5 
ta același timp, tatr-sn omagiu g 
fierbinte adresat celui care și-a 
dedicat întreaga viață ri ac- 
Uvttate cauzei partidului și 
poporului, asigurării tndepen- 
denței și suveranității patriei.

Puternic mobilizați de sard- g 
nile ee ne revin din hotărîrile 5; 
Congresului, de îndemnurile 
pe care, eu călduri și înțelep- 
dune, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a adresat, ta nu- g 
meroase prilejuri, mișcării S; 
sportive, (mi exprim angaja- 
meniul -un ecou al tatu- 
tor celor ee muncesc ta hand- 
batal românesc — ea această 
disciplină, eare a făcut ea tri- g 
cotorul nostru iubit să fie de 
multe ori înălțat pe cei mat 
înalt catarg al marilor eompe- îs 
MW ale lumii, să aducă iarăși ă 
iubitorilor sportului satisfac- g 
țiOe pe eare ei le așteaptă. Voii- 
face tot ee stă tn puterea mea J: 
pentru ea obiectivele ee ne stau 
ta față si fie realizate, ele tn-$ 
tegrindu-se astfel mărețelor g 
înfăptuiri ale minunatului nos- g 
tru popor. <S

„A“ DE VOLEI (f)
BUCUREȘTI. In sala Rapid 

au continuat jocurile din ca
drul Diviziei „A" de volei fe
minin. turneul pentru locu
rile 7—12. In primul med 
s-au întîlnit Chimpex Constan
ta Si Rapid București. Deși 
n-a repetat jocul foarte bun 
din ziua precedentă, formația 
bucuresteană a cîstisat ta 
final după o partidă în care a 
trebuit să se întrebuințeze se
rios pentru ca suporterii aces
teia să nu asiste la o surpriză 
neplăcută. Convinse că au un 
meci ușor. feroviarele au 
slăbit ritmul după cîștigarea 
primelor două seturi. fapt 
de pe urma căruia au profi
tat constăntencele. care au 
egalat : 2—2. Rezultatul final 
a favorizat pe raPidiste. care 
au intrat în joc decise în se
tul cinci și : Chimpex — Rapid
2— 3 (—14, —4, 11, 11. —9).

Cel mai frumos meci al serii 
a fost furnizat de către Calcu
latorul București si Flacă
ra București. Un ioc de ridi
cat nivel tehnic și spec
tacular care putea fi dstigat 
In final de către oricare din
tre combatante. Mai bună in 
final. Calculatorul s-a im
pus dștigînd cu scorul de
3— 2 (—10. —11, 6. 11. 9). Re
marcate : Mirela Zamfir, Elen 
Sander. Elena Negnlescu. Se- 
verina Tudorache (O. Luda 
Ettz, Niculina Bujor si junioa
ra Cristina Antot (FL r-).

în ultima partidă a serii 
C.S.S. Explormin — C. S. M. 
Libertatea Sibiu 0—3 (—4, —5, 
—8).

în programul de vineri, ora 
15,30 : C.S.M. libertatea — 
Chimpex, Flacăra — Explor
min, Rapid — Calculatorul.

Mihail VESA
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SIGHET1 
(prin teii 
dezminte 1 
a X-a a j 
din corn) 
„A" F. (3 
formației 
Cupșa) a I 
tul unui j 
vizionara 1 
timpul „d 
ve. Este J 
prezentat J 
„speranței 
de meritul 
ținerea a 
Cupei Rol 
a Început] 
acțiune ol 
ehis scor] 
dreapta, 4 
reu șl CA 
Ia 3 m, | 
plasă ; 1—| 
dele slnt 
narea aval 
n, de aed 
găsit in ] 
ca re kisă 
that mini

CHIMll

pe
Lucre- 

Iuliana Eneseu. 
revenit Farului 
cu 2—2 («. S.

Programul de vineri. ora 
15,30 : Farul — Chimistul,
CJ5.U. — Universitatea, Dina
mo — Știința C.S.Ș.

Aurelian BREBEANU

De azi, in sala Floreasca

REINTILNIRE CU DIVIZIONARELE „A- DE BASCHET (f)
Coșul de aur" —in plină desfășurare

Cu acest prBeJ, st 
oferă șonso de □ ciștiga :

• AUTOTURISME „DA- 
CIA 1300" la 
ale tragerii.

• CIȘT1GUR1 
RAR.
• EXCURSII 

TARE.
Se efectuează 7 extra- 
in două faze, cu un 
de 66 numere.

Se aștigă șl cu 3 tro- 
din 18 sau 24 extrase.

ombele faze

IN NUME

PESTE HO-

BĂNI.AUTOTURISME.EXCURSII
ta R.S. CEHOSLOVACA

total
•

mere
• Biletele de 25 lei va

rianta au drept de portici- 
r“ la toate extragerile.
SiMBĂTĂ 1 DECEMBRIE 

ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE.

9 MAGDALENA PALL (Univer
sitatea Cluj-Napoca) este noua 
fruntași In clasamentul „Trofeului «n carității- oferit de ziarul 
SPORTUL. Apreciata Internațio
nala a totalizat (după turneul de 
ta Tg. Mureș) 118 p șl este ur
mați de : 1. Luminița Măringuț 
(Progresul) 301 p, 3. Elena Pușcașu 
(Progresul) M3 p, 4. Suzana GrOn- 
vald (Voința Brașov) 259 p, L Ana 
Iatan (ICEMENERG) 25S p. 8. Edith 
Maine (Comerțul) 233 p,
• „TROFEUL FAIR-PLAT CON

STANTIN HEROLD" continuă că 
aibă lidere 3 echipe, care nu au 
fost sancționate cu greșeli teh
nice : Comerțul Tg. Mureș, Poli
tehnica Timișoara și Voința Bra
șov. Pe locurile următoare : 4—s. 
Rapid șl Universitatea Cluj-Na- 
poca 1 gX, S—a. Chimistul, Poli
tehnica Buc. (la ultimul turneu : 
Doina Prăzaru-Mate), Voința 
Buc. cite 3 gX 3. Crișul 3 g.t., 
10—11. ICEMENERG (Adriana Nl- 
eolau 1 g-t. ; a fost suspendată 
o etapă). Olimpia (C. Paraschl- 
vescu — antrenor) 4 gX, 12. Pro
gresul (banca rezervelor) 4 g.t.
• „Coșul de aur", competiție 

taciusă in cadrul „Daciadei", a 
cunoscut prima finală județeană. 
Evenimentul a avut loc tntr-una 
din pauzele meciurilor turneului 
divizionar „A" de la Oradea, iar 
premierea clștlgătorllor a fost 
făcută de internaționalii Coste! 
Cemat șl Adriana Niculescu. In
teresant că tnvtngătoarea In pro
ba fetelor — Cristina Dalei 
(Școala generală nr. 1 Salonta) — 
a Obținut o performanță mal bună 
dectt a câștigătorului la băieți — 
Florin Dulău (Liceul fUcxiogle-is- 
torle Oradea). Cristina a fructifi
cat 15 din cele 25 de aruncări li
bere, iar Florin 14. La Brașov s-a 
disputat faza pe școli generale. 
Printre cel calificați tn faza su
perioară se află : Ovldlu Olah 
(Șc. gen. nr. 3), Alexandru Be- 
riann (Șc. gen. nr. T>, Marius 
Rălleanu (Șc. gen. nr. 18) șl 
Radu Zmeu (Șc. gen. nr. 30). Aș
teptăm vești fl din alte locali
tăți.

CAMPIONATUL 
DE ȘAH

S-au încheiat întrecerile din 
„Liga B“ a campionatului na
țional individual de șah.

în turneele feminine, desfă
șurate la Alba Iulia șl Sovata, 
s-a făcut remarcată prestația 
tinerelor jucătoare, care au o- 
cupat locuri fruntașe în clasa
mentele finale. Astfel, ta pri
ma grupă, câștigătoare este ju
nioara Otilia Gant (C3S.Ș. Ti
mișoara), care a acumulat 10,5 
puncte din 15 posibile. Pe lo
cul al doilea, vicecampioana 
mondială de „cadete* Mădăli- 
na Stroe (CJS.Ș. București), cu
10 p, care-șl va face debutul 
la viitoarea finală. Tot 10 p 
a obținut Viorica Ionescu 
(LT.B.), iar pe locul patru, ul
timul. care asigura calificarea. 
Judita Chiricuță (A.E.M. Timi
șoara), cu 9 p. In grupa a 
doua, Învingătoare a fost ma- 
estra internațională Ligi» Jie- 
man (A.E.M. Timișoara), eu 
12 p, urmată de două tinere 
jucătoare, Cristina Bădulescu 
(I.T.B.) 10,5 p și Smaranda 
Boicu (AVIA București) 10 p, 
a patra clasată fiind Mariana 
loniță (Politehnica București) 
9,5 p.

In prima grupă masculină, 
desfășurată la București, vic
toria a revenit, de asemenea, 
unul reprezentant al tinerel 
generații, juniorul Mihail Ma
rin (Politehnica București), eu
11 p. Au mai obținut califica
rea: L Heghedus (Calculatorul 
București), V. Nicolaide (Me
canică fină București) și P. 
Joița (Politehnica București), 
cu dte 10,5 p. Iată șl lotul ce
lor calificați in cealaltă grupă, 
de la Mediaș: L Mărășeseu
(A.E.M. Timișoara), C. Radovid 
(Universitatea București), L. 
Oltean (CB.M. Cluj-Napoca) și 
M. Tratatovici (Oțelul Galați), 
toți cu dte 11 p.

Calificați direct ta cele două 
finale, masculină si feminină, 
stat ocupanții primelor opt 
tocuri de la precedenta ediție.
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ADMINISTRAȚIA DT STAT LOTO PP0W
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, 30 noiembrie a.c., va a- 
vea loc în sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. Dr. 
Stalcovlci nr. 42, începînd de la 
ora 17,15. Numerele extrase vor 
fi radiodifuzate la ora 19 pe pro
gramul n și la ora 23 pe progra
mul L precum șl sîmbătă dimi
neața, la ora 8,55, tot pe progra
mul I.

O ASTAZI ȘI MIINE. ultimele 
zile de vînzare a biletelor la 
tragerea excepțională LOTO de 
duminică 2 decembrie, care atri- 
btile importante cîștiguri în au
toturisme „DACIA 1300“, bani și 
excursii în R.S. Cehoslovacă. Pro- 
curațl-vă din vreme biletele l

REZULT. 
PRONOS

L UnivJ 
(pauză) 1 
Zeleznicea 
ger SV 
1 ; 4. Hai 
zionale (fj 
cova — H 
Spartak 1 
(final) 1 d 
— Dunde] 
Manchests 
nited (fir.
Partizan 1 
Videoton 
(final) 1 ;



DINAMO VICTORIA — GLORIA ■BII7ĂU 3-1 (2-0)

CUPEI ROMÂNIEI
ICI SICHEI - f. t. BIHOH 2-0 (10)
LMAȚIEI, ÎS 
3upa“ nu se 
lidera seriei 

3“ a eliminat s divizionara 
Performanța 

itrenor Dorel 
zată la capă- 
j, in care dl- 
nențtau-t tot 
unilor lnclsl- 
5 orădenll au 
ie cu multe 
insă nu sca- 
locale în ob- 
in „optimile" 
I.L. Mecanica 
$1, la prima 

in. 4), a des- 
an □, de pe 
precis in ca- 

a trimis de 
i balonul m 

minute gaz- 
>as de majo- 
Icelașl Cioban 
pe stingă, l-a 
, Drăgulescu, 
kt țl a expe
rt, pe lingă

poartă. In continuare, F.C. Bi
hor echilibrează jocul, se apropie 
deseori de buturile lui Verdeș, 
dar portarul echipei locale re
zolvă câteva situații critice.

Șl după pauză C.I.L. Mecanica 
se arată In ofensivă. între mln. 
47—54 are 3 lovituri de colț, Insă 
avantajul va fi majorat In mln. 
53 clnd, după o degajare lungă 
a portarului Verdeș, mingea a- 
junge la DRĂGULESCU, vîrful 
de atac al gazdelor trece prin
tre fundașii centrali adverși țl, 
de la 14 m, șutcază pe lingă 
Liliac, in poartă : 2—0.

A arbitrat M. Salomir (Cluj- 
Napoca).

C.I.L. MECANICA : VERDEȘ
— țtplea, grindean, Cioban 
I, G. Pop — Szekely (mln. M 
I. Pop), Bonte, Mate! — CIO- 
HAN H, DRĂGULESCU (mln. 83 
Strtmlbei), CACIUREAC.

F.C. BIHOR : Liliac — ni—in, 
BUCICO, PAL, Nițu — Blszok, 
Marta, I. GHBORGHE, Sălăgean
— Slmuț (min. 67 Lazăr), He.

Pompiliu V1NT1LA

Mult mai ambițioasă divizionara 
„B" Dinamo Victoria decît par
tenera el de „16“-iml. Pro
pulsată moralmente țl de golul 
căzut imediat după fluierul de 
Începere (marcase CUSTOV, de 
la cca. 15 m), echipa lui Florin 
Cheran s-a menținut ta ofensi
va șl ocaziile de majorare a sco
rului au mal apărut la poarta 
lui Cristian II. A ratat, mal ta
tii, Aeienel (mln. 13). Ursu sl-a 
creat apoi o situație favorabilă, 
dar Fl. Popescu n-a văzut faul
tul clar, ta careu, comis de 
Năstase. au mai risipit, ta sfir- 
șlt, situații bune de gol Guda 
(min. 20) și Aeienel (mln. 22). 
De partea cealaltă. Gloria Bu
zău (cu un Zahlu abuzlnd de 
driblinguri la mijlocul terenului) 
juca mal mult cu gtadul la., e- 
tapa de duminică, mal ales că, 
din min. 21, ea îl pierduse pe 
Marcu (accidentat de rundasul 
Mânu), care luase loc pe banca 
rezervelor Ungă alți titulari. Cra
mer. Tică, Petrache, Mir cea sl 
Oomănescu. Pe fondul unei evi
dente superiorități teritoriale, 
formația gazdă va Înscrie. ta 
mln. 27, prin GUDA șl al doilea 
gol.

Mustrată, credem, la cabine, e- 
chlpa oaspete și-a adus aminte

ea esLe, iuiu>., o divizionară 
,,A“ și, ta pofida absențelor de 
care vorbeam, a făcut o repri
ză a doua ceva mal aproape de 
adevăratul potențial. A fost pe
rioada ta care Gloria a avut 
două bare (Chlvu — mln. 50 șl 
State — min. 79), precum și alte 
posibilități de a perfora poarta 
lui Eftimescu. O va face abia ta 
min. 68, clnd ȘUMULANSC1H a 
transformat un penalty (acordat 
pentru henț, ta careu, comis de 
Brumarul șl clnd tabela de mar
caj indica o desprindere netă, 
intru cit. în min. 58 GLONȚ (șut 
de la 10 m, tn colțul lung) În
scrisese al treilea gol al echipei 
sale).

A arbitrat FL Popescu (Ploiești)
DINAMO VICTORIA: Eftimes

cu — MÂNU, Brumaru, Dumi
trescu, Nedelcearu — URSU, 1- 
van, CUSTOV (mln. 75 I. Mol
dovan) — Aeienel. GUDA. 
GLONȚ.

GLORIA BUZĂU: Cristian H — 
Năstase, Ivana. Andriesei, Tul
pan — Șumulanschl, GHIZDEA- 
NU. Zahlu, STATE — Marcu 
(mln. 21 CHTVU), D. Georgescu.

ȘURIANUl SFBIȘ — DINAMO
a- (prut Le.eiOM). 30U0 d.e 

spectatori și timp frumos la par
tida de pe stadionul din Parcul 
Arini. Campioana țării a depla
sat la Sebeș formația sa 
standard. Acest fapt a mul
țumit pe iubitorii fotbalu
lui din localitate, care au aplau
dat la scenă deschisă echipa 
antrenată de Cornel Dinu. Golu
rile bucureștenilo-r au fost rea
lizate de AUGUSTIN (mln 7 și 
25), ORAC (mln. 42), MULȚESCU 
(min. 53). SUCIU (min. 57) și 
REDNIC (min. 87) ; pentru gaz
de a înscris BUMB (min. 48).

BUCUREȘTI 1-5 (5-3)
A arbitrat Gr. Macavci (Deva).
ȘURIANUL : CAIAN - Opri- 

șiu (min. 59 N. Morarul. Zahlu, 
Dragoș, Maniu — Muntean, 
Bucur, ESU — Seidl. I. Moraru. 
BUMB (min. 76 Oană)

DINAMO BUCUREȘTI: Moraru 
(mln. 46 Toma) — REDNIC, Al. 
Nicolae, I. MARIN — Movilă, 
Mulțescu (min. 70 Tulba). Ando- 
ne, Dragnea — Suciu. AUGUS
TIN, ORAC.

Ion FRÎNCU — coresp

STEAUA C. F. R. CEUJ-NAPOCA — STEAUA 1-6 (0 3)
CLUJ-NAPOCA, 29 (prin tele

fon). în ciuda eforturilor vizibile 
făcute în teren de divizionara 
„C*  Steaua C.F.R., aceasta n-a 
putut evita înfrîngerea la un scor 
fluviu, ca urmare a superiorită
ții, pe toate planurile, a divizio
narei ,,A*.  Au înscris : A. MU
REȘAN (min. 8 — autogol), LĂ
CĂTUȘ (Tnin. 28), ȘT. PETCU 
(mln. 43, 57 și 75) șl PUȘCAȘ 
(mln. 70). respectiv JUCAN (min. 
88).

A arbitrat I. Tărcan (Regain).
STEAUA C.F.R. ; LAZAREANU 

— JUCAN, ștef, Man, A. Mure
șan — Oprea, Dumitreasa (min. 
46 Berindei), V. Moldovan (min. 
67 Orosz) — Băjenaru, Jiga. Albu.

STEAUA BUCUREȘTI : Stînga- 
ciu — Bărbulescu, BELODEDICI, 
Bumbescu, Eduard — Stoica. ST. 
PETCU, Pușcaș — LĂCĂTUȘ. Pi- 
țurcă, Boloni.

Ion LESPUC — coresp.

MINERUL ORAVITA - POLITEHNICA IAȘI 1-3 (1-1)

IÎLCEA — JIDL PETROȘANI 2-0 (0-0)
telefon). E- 

czentante din 
Mistic al fă

cu vta gd 
orașul de pe 
, așteptările 
1 au fost In
și Jiul preș
ul, cu multe 
fe două porțl. 
fii antrenoru
lui arată ta- 

ticlltind poar- 
[alea Jiului 
Lrabageac, cu 
afara careu- 

kmța Iul Ca
fe apărătorul 
le să se re
st corner. în

ză o ocazie 
primind un 
illărească a

ingur față în BeM^ul ml- 
hetWEde go- 
kune 1 In re- 
ouă excelente
iln. 31) care, 
portarul Pa- 

i acesta, dar 
i goală. Ma- 
i pauză, mal

notăm o nouă ratare a Jiului, 
prin Szekely (min. 42) care — 
din Interiorul careului — a șu
tat ta brațele portarului Pavel.

La reluare, aceiași fotbal plă
cut, cu multe valențe tehnice de 
exprimare. Scorul este deschis 
de Chimia In mln. 63: un rapid 
contraatac Inițiat de Gingn este 
finalizat de CARABAGEAC Vll- 
cenll Iți măresc avantajul ta 
min. 75: primind o pasă greșită 
de la P. Grigore, Carabageae se 
duce spre poartă, trimite „prin
tre*  Iul ANCUȚA, care, lăsat 
singur In careu. 11 Învinge fără 
probleme pe Caval. Șl, astfel, 
partida se Încheie cu victoria 
mult aplaudată a echipei vilcene.

A arbitrat I. Velea (Craiova).
CHIMIA: Pavel — Lazăr. BAS- 

NO, Udrea, CINCA — Neculoea, 
Vergu (mln. 80 Iovan), CARA
BAGEAC — Verigeanu (min. 64 
Epure), ANCUȚA. GINGU.

JIUL: Caval — V. Popa, FLo- 
rescu, M. POPA. p. Grigore — 
SZEKELY, VARGA, Stana — Po
pescu (mln. 50 Henzel), Sălăjan 
(mln. 25 Stoinescu), BALUȚA.

Aurel PĂPĂDIE

Gheorghe NICOLAESCU

Custov ÎI t>a depăși pe Ivana ți va șuta decisiv, deschizind 
ecorul. Fază din meciul Dinamo Victoria — Gloria Buzău 

Foto : Aurel D. NEAGU

CEAHLĂUL P. NLAMI — F.C. BAIA MARE 0-1 (0-1)

GAIATI — A.S.A. TG. MUREȘ 2-0 (1-0)
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lie incursiuni 

dată panică 
pilor. Prima 
lat-o ta min. 
| tatiruns pe 

im- 
șutat 

i nouă situa- 
L irosită ta 
I— „cap- pe 
ferea scorului 
I ta mln. 36: 
lalșcovici (a- 
I care a drl- 
k centrat pe 
I ANTOHI a 
111 insistă ta 
I se țin lanț:

- F. C*

Balaban (mln. 30 și 35), Valșco- 
vlcl (min. 39) și Antohl (mln 44
— singur la S m, a șutat De lin
gă poartă).

Repriza secundă (aidoma ca 
prima) avea să fie la discreția 
gazdelor. După ce In mln. 55 
Comșa s-a aflat doar cu Varo 
ta față, dar a șutat In acesta, 
ta mln. 59 tabela de marcaj va 
arăta 2—0: Valșcovici a țutat 
puternic, Varo a respins ta ba
ră, mingea a revenit ta teren șl 
ANTOHI a reluat-o ta plasă. O 
singură „sclipire" a oaspeților, 
ta mln. 71. clnd L. Marton a 1- 
roslt o bună ocazie. Final de
bordant al gălățenllor. care se 
joacă pur și simplu cu ocaziile, 
cele mai mari aparțlnînd lui 
Valșcovici (min. 73 și 81).

A arbitrat șt. Rotărescu (Iași).
DUNĂREA C.S.U.: Oană — Bo- 

rall, GALAN. BEJENARU, Dumi
tru (mln. 60 Ichim) — Comșa, 
Cemescu, BALABAN — vaișco- 
VICI, Dlaoonescu, ANTOHI (min. 
6# Anghellnel).

A.S.A.: varo (mln. 63 Vodă)
— V. Marton, JENEI, Funiei Fo- 
dor — L. Popa (mln. 53 Kutl), 
Both n, TICUI — Muntean. L. 
Marton. Varga.

Gheorghe NERTEA

OLT 3-2 (0-1, 2-2)

ORA VIȚA, Z9 (prin telefon). 
Pe o vreme splenxiidă, în oră
șelul minier Oravița divizionara 
^A- Politehnica Iași a adus mai 
multe mii de spectatori din oraș 
și împrejurimi. Chiar din minu
te! 1, la O bObilală a apărării 
gazdă, DAMASCHIN înscrie din 
apropiere : 0—1. Gazdele se a-
vlnU in atac șl, după mai multe 
ratări, reușesc egalarea în mln. 
40 : DEN este deschis de Vealco- 
tl și ratează cu stîngul din aler
gare în colțul lung : 1—1. După 
pauză DAMASCHIN profită de 
o altă ezitare a fundașilor cen
trali ai Minerului șl înscrie din 
nou : 1—2. Abia repusă în joc,

mingea ajunge din nou în careul 
gazdelor, Preda gafează și BUR- 
DUJAN ridică scorul la 1—3.

A arbitrat V. Titorov (Drobeta 
Tumu Severin).

MINERUL : Avrămuț — SECU- 
LICI, Preda (min. 58 Iancu), 
BOBESCU, Babki — Diancov, 
DIN, Sîrbu (min. 83 Imbri). Ro
meo — Izvemari, vealcota.

POLITEHNICA : Cîmpeanu — 
SIGMIREAN, Anton, Munteanu, 
Gheorghiu (min. 60 M. Radu) — 
AGACHI, Paveliuc (min. 64, Ser- 
tov), Cănănău, BURDUJAN — 
DAMASCHIN, BIRO I.

M. IZVERNARI — cor^n.

UNIREA DINAMO TOCȘANI — SPORTUL STUDENȚESC 0-2 (0.2)

telefon). ta 
fe spectatori, 
feat, echipa 
fer-o dăruire 

divizionara
minutul 45 

L minge de 
ternlc de la 
: 1—0. ime-

46), la •
25 m, l^A- 

lervențla Iui 
Lin. 57 Gola 
ru reia cu 
I intervenție

Bojoacă la 
Un. 75), in 
Sarea : Tra- 
kreji ți EF-

TTMIE concretizează penalty-uL 
1> prelungiri gazdele trec la 
drma Jocului șl, ta min. 117, 
ACIUM, venit ta atac, Înscrie 
golul victoriei.

A arbitrat George Ionescu 
^București).

A. g. MI.ZIL : Bojoacă — Stă- 
nesou (anin. 56 Airtea), ACHIM, 
Costin, TRACHE — COJOCARU, 
COZAREC, LAZAR ~ GoLa (min. 
W Despa), Simaclu, Grigore.

F. C. OLT : BARBA — M. 
Zamfir (mln. 75 Minea), Cu-rtea- 
nu, Cățoi, Mihail — EFTIMIE, 
Tabacu, Kallo, Hanghiu o — 
Turcu, A. Georgescu (min. 72 
M. Popescu).
B. ALEXANDRESCU — coresp.
W—II II —

PIATRA NEAMȚ, 25 (prin te
lefon). Partida a generat o a- 
prigă dispută Intre elanul gaz
delor șl experiența oaspeților, 
care s-au apărat grupat și exact 
— opuntadu-ce atacurilor dezlăn
țuite bine conduse de mijlocașul 
Gălan — și au oontraatacat foar
te periculos prin V. Catană ți 
Lucacl. Fotbaliștii de la Ceahlăul 
au forțat din start, creind cîteva 
breșe in sistemul defensiv al e- 
levllor Iul Frățilă, Insă lipsa de 
decizie a Iul Roșea (mln. 5 — 
scăpat singur, dar Mia apără In
credibil) șl Berceanu (mln. 27 — 
singur cu poarta goală, lovește 
defectuos balonul cu capul) a 
făcut ca tabela de marcaj să 
nu se modifice în primele 30 de 
minute. Treptat, băifnărenll e- 
chlUbrează jocul, atactad cu mal 
multă Insistență, mal variat șl 
mal perlculoș, dar Welssenbacher 
(mln. 37) și Lucaci (mta. 40) ra
tează două bune ocazii. Pe fon
dul dominării gazdelor, la un 
contraatac purtat de Mureșan pe 
partea stingă, ta pita. 42 oas
peții reușesc să deschidă scorul 
prin ROZNAI, scăpat de sub su-

CIMENTUL MEDGIDIA — F.C.M.
MEDGIDIA, 23 (prin telefon). 

Peste 8000 de spectatori au asis
tat la un joc de foarte bună fac
tură tehnică, spectaculos șl di
namic, ta care gazdele au fost 
„vioara tatii". După un Început 
foarte bun al Cimentului și o 
ratare rarisimă a lui VOICU 
(min. 5), ei este acela care des
chide scorul ta mln. 22, după • 
pasă excelentă a Iul Cocoș. Oas
peții egalează ta mta. 35 prin 
VAI DEAN, la o greșeală de a- 
părare. în min. 44, Ștefan scoate 
de pe linia porții, Iar ta min. 
S0 Arău expediază ta bară o lo
vitură de Ia 16 m. Acțiunile se 
succed la ambele porțl, ocazii 
mal numeroase are formația gaz
dă dar, șl după prelungiri, sco
rul rămlne egal. Soarta jocului 
avea să o decidă loviturile de 
h 11 m, care au dat cSstig de

privegherea fundașilor.
Repriza secundă are aceleași 

coordonate, gazdele mențin Ini
țiativa ta joc. insă atacurile lor 
se lovesc de o apărare bine pu
să la punct. Oaspeții, parcă mal 
proaspeți, își creează mal multe 
situații favorabile, dar Mureșan 
(min. 68) ți Roznai (mln. 75) ra
tează două situații foarte favo
rabile. Gazdele se precipită ta 
finalul partidei, preiau conduce
rea în joc, dar, rtnd pe rtad. 
Gălan fmta 78), Berceanu (mta 
82) șl Roșea (mln. 84) tree pe 
Mngă o egalare meritată.

A arbitrat C Gheorghe (Sucea
va).

CEAHLĂUL: lazăr — GH. CA- 
TANA. Covrig, I. Mlronaș, Vă
dana — JELESCU, GALAN. Mol
doveana (mta. 78 Glroveanu) — 
Amarghloalei (mln. 63 URSICA). 
Roșea, Berceanu.

F.C. BAIA MARE: MIA — Do- 
robanțu. CONDRUC, bălan, Raț
— Welssenbacher. MUREȘAN, 
LUCACI — V. CATANA (mln. 73 
Moldovan). Roznai (mta. 73 Sa- 
bău). Nemțeanu.

Florin SANDU

BRAȘOV 4-5 (1-1, 1-1, 1-1)
cauză oaspeților. După două ra
tări ale lui Arău și Mlcu (de 
la gazde) șl Manciu, de ia oen- 
peți, transformă penalty-urile : 
Văidean, Moșomah, Șoarece, 
Oramer pentru F.CM. Brașov J 
respectiv Alecu, Faris, Leu.

A arbitrat M. Stoeneseu (Bucu
rești).

CIMENTUL : Grecu (mir. 4ț 
Sărăcln) — LXiță, Leu, Alecu, 
Faris — MICU, STANCA, Băr- 
buș (mln. 91 Zamfir), COCOȘ — 
Arău, VOICU.

F.CJH. BRAȘOV : IORDACHE
— ȘTEFAN, Bălan, NAGHt, 
Manciu — ȘOARECE, Spirea, 
Cristea (mln. 46 Moșoman) — 
VAIDEAN, Oramer, Vasile (min. 
46 Gherghe).

Cornel POPA — coresp. 
Radu AVRAM — coresp.

FOCȘANI, 29 (prin telefon). 
Peste 15 000 de spectatori au asis
tat la acest disputat meci, în care 
localnicii au jucat mulțumitor, 
nu s-au intimidat de valoroșii lor 
adversari țl țl-au creat o serie 
de ocazii de gol, ta special în 
repriza secundă, eînd Speriata a 
apărat foarte bine. Sportul stu
dențesc ți-a demonstrat șl ta 
acest meci valoarea sa, fiind a- 
proape tot timpul la cîrma Jocu
lui. Golurile le-au înscris : HAGI 
(mta. 25) — din 11 m și BUCU- 
RESCU (mta. 35) — printr-un șut 
plasat de la 30 m.

SPORTUL MUNCITORESC CARACAL
CARACAL, 29 (prin telefon). 

Prezentă, pentru a treia oară 
consecutiv, ta „16“-imile Cu
pei României, echipa locală a 
părăsit cu fruntea sus populara 
oompetițîe a țării, căci — alături 
de „marea iubire a Giuleștiulul" 
— a realizat un bun spectacol 
fotbalistic Dacă n-ar fi fost ace
le ratări incredibile din primele 
35 de minute (autori — Mltran 
ri Nauiu) poate că altul ar fi 
fost rezultatul final al jocului. 
Echipa feroviară a fost surprin
să de replica echipei locale, ne- 
reusind mai nimic ta afara golu
lui din mta. 115 realizat de ION 
ION dintr-o lovitură liberă de la

A arbitrat A. Porumboiu (Vas
lui)

UNIREA DINAMO : Paraschiv
— Vișan, Zalț, Al. Gheorghe, R. 
POPESCU (mln. 46 Porcăreață) — 
I. Popescu, MANGALAGIU, Con
stantin Rusu (mln. 80 Bogdan)
— CRISTIAN RUSU, Ovidiu Rusu, 
Fulga.

SPORTUL STUDENȚESC : SPE- 
RIATU — M. Marian, PANA, Ca
zan, MUNTEANU II — Serbănică 
(mln. 58 Popescu), Terheș, HAGI 
(mln. 46 Coraș) — FI. Grigore, M. 
Sandu, BUCURESCU.

Viorel MANOLÎU — coresn

— RAPID 0-1 (0-0, 0-0)
circa 35 m. Să mai notăm rata
rea lui Pîrvu (min. 119). ceea 
ce ar fi dus la executarea lovi
turilor de pedeapsă pentru de
partajare.

A arbitrat N. Dinescu (Rm. Vîl- 
cea).

SPORTUL MUNCITORESC :
MANȚOC — M. Roșea, Crețu, 
Nicu. V. ROȘCA — Nedelcu (min. 
65 C. Lăcătuș), Nauiu, Mitran — 
Pîrvu, Stîngaciu, Plotoagă.

RAPID: Mânu — Marinescu. M. 
Grigore, Cîrstea, Baeoș — Rada, 
ION ION, Șt. Popa (min. 46 Tiră), 
AGIU — Goanță.' Teod-orcscu.

Gheorghe DONCIU — coresp.

CURSULUI
28 NOIEM-

Zeleznicear 
[Craiova — 
B. Ham bur- 
ale (pauză) 
— Interna- 
lartak Mos- 
|uză) 1 ; 6. 
r.C. KSln 
Ier United 
Liză) 1 ; 8. 
[Dundee U- 
peoton — 
hă) 1 ; 10.

Belgrad 
ht — Real

Madrid 1 ; 12. Widzew Lodz — 
Dinamo Minsk 2 ; 13. Tottenham 
— Bohemians Praga 1 .

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
596.025 LEI.
• ClȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 23 NOIEMBRIE : cat. 
1 : 3 variante 25% — autoturisme 
Dacia 1300 ; cat. 2 : 2 variante 
100% a 24.826 lei și 7 variante 
25% a 6.206 lei ; cat. 3 : 24 va
riante a 3.879 lei ; cat. 4 : 30,25
variante a 3.078 lei ; cat. 5 : 168,25 
variante a 553 lei ; cat. 6 : 323 va
riante a 288 lei ; cat. X : 1.913,25 
variante a 100 lei. Report Ia cate
goria 1 : 41.530 lei.

Autoturismele vDacia 1300“ au 
revenit participanților : Predescu 
Nicolae din Ploiești, Anton Vasile 
din Vaslui și Marinaș Gabriel 
din București.

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - CORVINOE HUNEDOARA 3-5
FAGAHAȘ. 29 (prin telefon). 

Peste 1 000 de spectatori au ur
mărit, pe un timp frumos, un 
joc în care divizionara „C" a 
făcut o partidă bună, fiind a- 
proape tot timpul egală cu ad
versara ei. Golurile au fost 
marcate de BRAȘOVEANU (mln. 
21). CIRIC (mln. 55) șl NIȚA 
(min. 57) pentru gazde, respec
tiv. KLEIN (mln. IS), VAETUS 
(mln. 40), COJOCARU (mta 71 
țl 77) ți GABOR (mln. 87).

A arbitrat Cr. Teodorescu (Bu-

VIITOROl DRĂGĂȘANI—
DRAG AȘ ANI, 23 (prin telefon). 

Numeroși iubitori al fotbalului 
din localitate, aproape 1000, au 
ținut să asiste la med. care a 
plăcut ți ta care oaspeții au fost 
n« superiori din toate punctele 
de vedere. La Viitorul au Jucat 
doi juniori, Nanu țl Uța. Au 
tascris : ELISEI (min. 12). AR- 
TENI (mln. 64) 61 C. SOLOMON 
(min. 73).

A arbitrat AL Mustățea (Pitești)

zău).
NITRAMONIA: Tudor — Po

pescu. Dragnoiu, Borbely, NIȚA 
(min. 70 Neamțu) — Kelemen, 
BRAȘOVEANU (min. 78 Neagu), 
Dumitrescu — CIRIC. Sfrijan, 
Palfi.

CORVINUL: . Alexa — Nicșa, 
Gălan, Mărginean, Bogdan — On- 
cu, KLEIN. Petcu — GABOR. 
COJOCARU, VĂETUȘ (min. 58 
Urnoveanu).

Valentin LAZAR — coresp.

S.C. BACĂU 0-3 (0-1)
VIITORUL : Parcarea — Duță 

(min. 63 Bădineanu), SAVU, Ro
man (min. 58 NANU), Strîmbeanu 
— Neacșu, UȚA, Tita — Vergu, 
Radu, Bîzoi.

S. C< BACAU ; Popa (min. 80 
Mangeac) — Andrieș, Cărpuci, 
Arteni, ELISEI — Avădanei, A- 
dolf (min. 65 Vlscreanu), C. SO- 
LOMOK- ȘOIMAN, MIHUT, Pe- 
noff.

Mihai DEDIU — coresp.

PRINCIPALII FACTORI Al VICTORIEI CRAIOVENILOR
(Urmare din pag. Z)

coechipieri, astfel că în an
samblul ei formația din „Bă
nie" s-a prezentat la înălțimea 
așteptărilor, obținînd o victorie 
prețioasă și pe deplin meri
tată, care îi oferă bune șanse 
de calificare în turul IV al 
„Cupei U.E.F.A.".

Fără a ne lansa în analiza 
comportării fiecăruia dintre 
jucătorii prezenți miercuri in 
teren, trebuie totuși sâ subli
niem contribuția cu totul deo
sebită pe. care au adus-o la 
succesul realizat pn-tarul Lung 
și mijlocașul Beldennu. Cel 
dinții a avut cîteva interveni ii 
de excepție, inclusiv apărarea 
loviturii de la 11 metri ice- 
drept, provocată din propria 
lui vină), iar „veteranul" Bei-

deanu a jucat ca în tinerețe, 
făcînd unul dintre cele mai 
bune meciuri ale carierei sale 
golul înscris de el fiind de 
domeniul antologiei fotbalistice, 
ca frumusețe, si ..de aur" sub 
raportul valorii, la conturarea 
victoriei și a perspectivei de 
calificare. Dintre ceilalți juca
tei î, din nou căpitanul echipei 
Ștefănescu. a fost un ade
vărat stîlp al apărării, iar Cr- 
gureanu s-a dovedit — ca în
totdeauna — extrem de util în 
ambele faze de joc Excelent
-a suplinit pe Țicleanu tină- 

rul Bîcu, care se anunță ca un 
mijlocaș de clasă (năcat doar 
de acea mare ratare din fi
nalul primei reprize, cînd go
lul avut la îndemînă putea da 
cu adevărat stră’ucire evoluției 
sale din acest meci). De subli
niat. de aserrfenea. marele tra

valiu depus de Mănăilă, care 
s-a Integrat bine în mecanis
mul echipei craiovene.

Privind și critic — așa cum 
este firesc — evoluția de 
miercuri a echipei craiovene, 
trebuie să semnalăm îndeosebi 
unele căderi ale ei după pau
ză pe care ni le explicăm prin 
resimțirea eforturilor depuse în 
primele 45 de minute, dar 
poate și printr-o atitudine de 
prudență vizînd menținerea 
avantaiului luat, considerat — 
probabil — ca mulțumitor. Si
gur că am fi preferat să ve
dem echipa craioveană la fel 
de vivace și de incisivă și în 
repriza secundă, scutită de 
emoțiile mari pe care le-a 
avut (și noi alături de ea) de 
cîteva ori in această parte a 
meciului. Dar nu putem să-i

facem din asta un cap de 
acuzare.

Să nu uităm că Universitatea 
Craiova a fost eliminată de 
două ori din cupele europene 
de către echipe iugoslave. Acum, 
cu acest avantaj de două go
luri, ea are bune perspective 
de a trece de Zeleznicear. Fi
rește că meciul retur, de la 
Sarajevo, nu va fi deloc ușor, 
echipa iugoslavă dovedind prin 
jocul ei ofensiv din repriza 
secundă a meciului de miercuri 
că este capabilă de a remonta 
situația. Dar și craiovenii ne-au 
dat de atîtea ori- convingerea 
— nu mai departe decît in 
turul precedent, la Atena — 
că știu să apere un rezultat, cu 
maturitatea și experiența in
ternaționale pe care le au, cu 
puterea lor de luptă verificată 
în atîtea ocazii. Sîntem, deci, 
încrezători în ei și așteptăm 
să ne aducă marea bucurie a 
calificării.
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„CUPA MONDIALA" LA HALTERE DUPĂ 9 RUNDE ECHIPELE ROMÂNIE! OCUPĂ
O Bulgarul Sule ini ano v - pe primul loc €> Doi sportivi
romani-Petre Becheru $1 Nicu Vlad — printre primii șase

Cu ultima etapă desfășurată 
la Sarajevo s-a încheiat edlț'a 
din acest an a „Cupei Mon
diale*  la haltere. Se cunoaște, 
deci, clasamentul final al com
petiției, care prin sistemul său 
de punctaj, deosebit de origi
nal, stimulează marile perfor
manțe. Pentru a cunoaște mal 
bine sistemul de desfășurare ■ 
întrecerilor vom trece in re
vistă clauzele regulamentului. 
La începutul fiecărui an. Fe
derația internațională de hal
tere desemnează 10 concursuri 
importante, care fac parte dta 
„Cupa Mondială*.  Acest for 
face apoi invitații celor mai 
buni halterofili ai lumii și u- 
nor tineri cu perspectivă, care 
pot participa la numai 4 con
cursuri. Punctajul se face pe 
două criterii: rezultatul obținut 
și locul -cupat. Cei mai bine 
cotat! sînt sportivii care au per
formanțe cit mai apropiate de 
recordul mondial sau îl depă
șesc. Clasamentul general final 
se alcătuiește pe baza puncte
lor acumulate, indiferent de 
categorie.

In acest an, la competiții au 
participat peste 30 de concu- 
re’nți, intre aceștia fiind și doi 
sportivi români, campionii o- 
limpici Petre Becher» și Nîeu 
Vlad, care au ocupat locurile 
5, respectiv 6, in clasamentul 
general final. O evoluție re
marcabilă a avut Nicu Vlad ta 
Sarajevo, prin cele două re
corduri foarte prețioase: 3873 
kg la total și 180 kg ta -smuls*.  
La „aruncat*  ei a încercat 225 
kg. pe care nu le-a putut însă 
ridica. Tinărul sportiv romin. 
in virstă de numai 28 de aaL 
rămine o mare speranță a hal- 
terofiliei mondiale

Clasamentul final: L Naha Sa- 
leimanov (Bulgaria». cat. «8 kg 
— 82.08 p; z. Asec Ztasev (Bul-

in

garia). cat. 82,5 kg — 78,26 p; 3. 
BLagoi Blagoev (Bulgaria). cat. 
M kg - 77,68 p; 4. Alexandr Var- 
banov (Bulgaria), cat. 67,5 kg — 
77,4® p; 5. Petre Becheru (Româ
nia), cat. U# kg — 74,07 p; 6. 
Nicu Vlad (România), cat. 90 kg 
— 72,73 p; 7. Milos Cernik (Ceho- 
Bfljovacia), cat 100 kg — 72,23 p; 
8. Bernd Schmiedel (R.D.G.), cat. 
90 kg — 65,12 p; 8. Andor Sza- 
nyi (Ungaria), cat. 110 
64,36 p; 10. Juraj Dudas
sio/acia), cat +110 kg —

Iată acum participările, 
le ocupate șl rezultatele 
zentanților noștri: Petre Becheru 
locul 4
Vitoria 
pic la 
locui 3 
locul 2
Vlad
torta cu 380 kg; campion olim
pic la Los Angeles cu W2.5 kg: 
locul 1 la Plsen eu 377J kg șl 
locul 3 la Sarajevo cu 397.6 kg.

Stnt comportări merituoase ale 
celor doi sportivi români. care 
fl-au cucerit un frumos presti
giu tn arena mondială.

kg —
(Cebo-

50.»» P.
locurl- 
repre-

ca 360 kg ta C.E. de la 
(Spania); campion ollm- 
Los Angeles cu 355 kg;
la Cardiff cu 345 kg $1 
ta Ptaen cu 350 kg. Nteu 

locul 4 ta C.E. de la V4-

Ion OCHSENFELD

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

POZIȚII BUNE LA OLIMPIADA DE ȘAH
cursă 
două

SALONIC, 29. Aspra 
pentru puncte, în cele 
turnee, masculin și feminin, 
din cadrul Olimpiadei de sah 
a continuat cu întîlnirile pro
gramate în cea de-a 9-a run
dă. O dată cu apropierea fini
șului echipele fruntașe accele- 

că 
eu 
pe 

rează vizibil, mai ales 
acum vor avea de jucat 
adversarele situate mai jos 
treptele clasamentelor.

Așa se explică, desigur,— - ă- 
teva scoruri deosebit de severa 
înregistrate in întrecerea echi
pelor feminine. dintre care 
sînt de notat : U.B.S.S. — Iu
goslavia 3—0. Bulgaria — Olan
da 2.5—0.5, R.P. Chineză — 
Canada 3—0, Spania — Cuba 
2,5—0,5. Franța — Columbia 
2—0 (1). In altele, e drept, 
rezultatele au fost mai echi
librate șl printre acestea sa 
numără lntilnirea in care re
prezentativele României șl 
Ungariei au terminat la ega
litate, 1.5—1.5. după ce Mar
gareta Mureșan a remizat cu 
Zsuzsa Veroci. iar ta celelalte 
două confruntări avantajul a 
alternat. Eisabeta Polihroniade 
impunlndu-se ta fața Măriei

21 P-,
18 P-, 
India 
Olan- 
16 p„

Ivanka, iar Dana Nuțu (după 
ce s-a aventurat prea mult pe 
terenul combinațiilor...) a pier
dut ta fața campioanei mon
diale de junioare. Ildiko Madl. 
în alte meciuri : R.F.G. — Po
lonia 1—0 (2), India — Suedia 
2—1, Anglia — Elveția 1—1 
(1). Finlanda — Argentina 
2—1, 8.U.A — Mexic 1,5—0,5 
(1), Italia — Scoția 2—1.

In clasamentul feminin, or
dinea primelor locuri este ur
mătoarea : U.R.S.S.
Bulgaria 19 p., România 
R.P. Chineză 17,5 p., 
18.5 p., R.F.G. 18 p. (2), 
da. Cuba șl Spania —■ . ...
Iugoslavia șl Suedia — 15,5 p.

Cu o prețioasă victorie au 
Încheiat a 9-a rundă echipierii 
formației noastre masculine : 
România — Franța 2,5—1,5.
Decizia a fost adusă de FL 
Gheorghiu, care l-a învins pe 
Haîk, remize fiind 
susținute 
nenți ai 
zultate : 
L5-M

partidele 
de ceilalți cooipo- 
echipei. Alte re- 

U.RJS.S. — S.U.A 
(2). Bulgaria —

TELEX • TELEX •

Suedia 2—2, Ungaria — Iu
goslavia 1,5—1,5 (1), Olanda — 
Angli» 1,5—1,5 (1), R.F.G. — 
Cehoslovacia 1,5—0,5 (2), B.P. 
Chineză — Danemarca 15—1,3 
(1), Anglia — Elveția 1,5—1,5
(1) , Brazilia — Italia 2—2 
Filipine — India 2,5—0,5 (1), 
Polonia — Belgia 1,5—1,5 (1), 
Argentina — Scoția 3—1, Is
landa — Spania 2—2, Israel — 
Austria 3—1.

în clasament : U.R.S.S. 26 p.
(2) , Suedia șl Bulgaria — 23
p„ România 22,5 p., Anglia.
Iugoslavia șl Ungaria — 22 p. 
(1), Islanda și Spania — 22 p„ 
“ " * - (2), Franța și

P-
S.U.A 21,5 p. 
Columbia — 21,5

De menționat 
anterioară, după 
turor întreruptelor, 
Uniunii Sovietice au terminat 
două meciuri la egalitate r 2—2 
cu Suedia (m) și 1,5—1,5 
R.F.G. (f). în alte 
masculine. Bulgaria 
Cehoslovacia cu 3—1, 
— Cuba : 3,5—0,5.

că in runda 
încheierea tu- 

echipele

cu 
întîlmri 

a întrecut 
iar S.U.A.

TELEX • TELEX
SCHI • Corvatsch — cursă da 

slalom super-urlaș : Peter Muller 
(Elveția) 1:27t62, Stephan Rodul*  
(Elveția) 1:27,98 • Puy St. Vin
cent — cursă de slalom uriaș t 
Thomas Burgler (Elveția) 2:07,05, 
Robert Erlacher (Italia) 2:07,56.

TENIS • Rezultate de la „in
ternaționale*  Australiei, femei 6 
Kvert-Lloyd — Schropp 6—1, 6—6, 
Kohde — Bunge 6—2, t—4, Turn
bull — Budarova 6—4, 6—1, Para
dis — Durie 5—7, 6—3, 6—4, Rinaldi 
— Fairbank 6—3, 6—2, Potter — 
Byrne 4—2, 7—6, Graf — Antono- 
polta 2—4, 6—1, 4—0, Jollssalnt — 
Mlnter 6—3, 6—3 ; bărbați : Wilan- 
der — Mustard 1—6, 6—3, 7 -5.
6— 3, Krlek — Drewett 6—4, 6—3,
7— 6, Tom Gulllkson — Youl 6—4. 
6—L •—*,  Houston — Edmondsson 
6—1, 8—4. 6—3.

C. C. E DE VOLEI
(Urmare dts pip. I)

baliștii dinamoviștL Girieann. 
care a jucat aproape 300 me
ciuri internaționale : -C.V.S-
Torino este puternică, are și ju
cători străini. Gtadul nostru 
este insă să jucăm fără com
plexe, Ia valoarea mari mă. și 
să ne asigurăm calificarea ineă 
din primul meci*.  Mai reținut, 
Căia-Chițiga ne spune : „Meet 
greu, dar noi vrem să facem 
ca despre echipa noastră să 
se vorbească din nou eu res
pect pe pian internaționaL Vom 
lupta astfel incit să nu ai «e 
poată reproșa nimic*.

Astăzi dlnamoriștii vor pleca

PARISUL VIZEAZĂ J.Q. ’92
PARIS. 29 

Municipalitatea 
nunțat oficial 
pitalei Franței _ _
zarea Jocurilor Olimpica 
vară dia 
organizat 
din 1924.
C.I.O. au 
asemenea.
orașe : Amsterdam. Barcelona. 
Belgrad. Delhi și Brisbane care 
doresc să găzdwaseă OFmpiada 
anului 1°°?

(Agerpres). — 
Parisului a a- 

candidatura ca- 
pentru organl- 

de 
1992. Parisul a mal 
Olimpiada de vară 

La Secretariatul 
fost înregistrate, de 
candidaturile altor 5

FOTB/^Lmeri d i a n e
SURPRIZELE : DiNAMO MINSK, DUNDEE UTD. Șl VIDEOTON

urmărită de 80 808 de spectatori, 
ta ear*  formația locală s-a aflat 
ta conducerea jocului in prima 
repriză. etnd a *1  înscris un gol, 
dta 11 m, ta mln. *,  prin Stra
chan. După pauză tasă scoțienii 
aa egalat (mln. <7, Hegatry), dar 
Robson (mln. 48) a readus Man

a obținut șl Anderlecht în mo
dul cu Real Madrid (3—0). Au 
Înscris : Vandernbergh (mln. 67). 
Czernlatynskl (mln. 68) șl Ver- 
cauteren (mln. 85 din 11 m). Fota 
ballștll belgieni, dștlgătorll „Cu
pei U.E.F.A.- ta 1983 șl flnallșță 
anul acesta, au ratat șl alte oca-anul acesta, au ratat șl alte 
zii favorabile.

Datorită unul val de Irig 
nus 28 de grade), care s-a 
tut asupra Moscovei, meciul 
tre Spartak șl F.C. KOln a 
mutat, ta sud, ta Tbilisi, unde 
temperatura era de plus 12 grade. 
Spartak a dștigat cu 1—0 (Pozd-

(rrd- 
abă- 
din- 
fost

TATAL, FiUL Ș._ NEFOTUL ?

I
I

I

RALIUL NAUTIC DIN ALTAI
»:« de competitori, iu
bitori al „drumeției*  
pe drumurile fără pul
bere, au folosit diferite 
tipuri de ambareapunl. 
Cursa la sine e-a do
vedit o reușită depli
nă. ceea ce tasă să se 
întrevadă că ta ediția 
următoare, ta 15*5,  alte 
zed și zed de locali
tăți Ișl vor avea repre
zentanți în această 
competiție desfășurată 
în minunam! peisaj al 
Al talului.

Imre Gedăvari a fost unul dintre cel mai 
loroși sabreri din Ungaria. In 1966, ta plină 
rioadă de avlnt, Gedovari și-a luat fiul.

I
I
I
I
I
l

Incepind din anul 
1978 se organizează, cu 
regularitate. In Uniu
nea Sovietică, ta Altai, 
un raliu de turism 
nautic. La primele În
treceri au luat parte 
18 echipe din 16 locali
tăți siberiene, disputa 
lor bucurindu-se de un 
frumos succes, tot mal 
mare de ta un an ta 
altul. In acest an. spre 
exemplu, la „raliul din 
Altai*  au luat parte 38 
de selecționate din 138 
de localități. Cei peste

96 DE CICUȘT1 AU ABANDONAT CURSA L_
Ciclismul de fond Internațional are ta calen

dar sumedenie de cures de anvergură, care prin 
amploare, prin tradițiile șl prin numărul șl mal ales 
prin valoarea... premiilor oferite au devenit, eu 
timpul, așa-zlse „clasice". Una dintre ele este și 
cursa Paris — Bruxelles, lungă de 301 km, care 
ta acest an a marcat cea de r. 64-a ediție. La 
startul întrecerii, ta Paria, au semnat ta foaia 
de control 141 de cicliști. Intre aceștia afllndu-se 
foarte multe „vedete ale pedalei*.  Condițiile at
mosferice n-au fost însă favorabile, rutierii a- 
vlnd de făcut față unul frig pătrunzător, vtntu- 
Itd puternic și, ta final, ploi! torențiale. Acestea 
au constituit, se pare, principalul... cri
teriu de triere a concurențllor, deoarece 
mulțl au fost constrânși să abandoneze. Li
nia de sosire, ta capitala Belgiei, a fost trecută 
de 45 de cicliști. Au abandonat ded 96 (!), în
tre care francezul Bernard Hinault șl olandezul 
Jan Baas, doi dintre -jvorlțll Întrecerii I

Apropo de această cur»?, alte clteva fapte stnt 
de reținut : evadarea solitară, de 205 km, a ci
clistului francez PhIHppe Saude, media orară 
destul de ridicată (42 km) șl comportarea bună 
(locul doi) a francezului Charles Mottet, copflr- 
mare a victoriei sale din „Tour de 1’Avenir*.

pe
ps 

eare-1 cheamă tot Imre, și l-a dus la sala d« 
scrimă a clubului budapestan Uj pești Dozsa. 
Imre junior avea atunci 14 ard. era lung fl slab, 
dar de la primele lecții de antrenament a ară
tat remarcabile calități. Csaba Zaxandi, reputa
tul antrenor, a văzut In micul GedCvari talen
tul cu torul deosebi*  pentru scrimă, fiind im
presionat de ritmul de luptă al acestuia fi de 
maniera za ofensivă In abordarea disputelor. In 
1971 Imre Geddvarl H a fost distins cu medalia 
de argint la C.M. detineret de ia Chicago, după 
care a fost promovat In reprezentativa țârii, cu 
care a dștigat de trei ori titlul mondial, a ob
ținut. de asemenea, victorii in tot felul de com
petiții de amploare. Geddvarl n are doi copii, 
o fetiță. Dori, de șase ani, și un băiat, de un an 
și jumătate, pe care-1 cbeamă tot... Imre. Să fie 
acesta al treilea Imre GedSvari din scrima 
gară ?

VICTORIA „GENERAȚiEl DE AUR"
Un anume gen de 

Intnnirl, urmărite cu 
mult interes de iubito
rii sportului este cel al 
partidelor In care se 
întrec echipe de „bă- 
trînl" cu „tinerii" lor 
urmași. Recent a avut 
loc, în Palatul sportu
rilor din Belgrad, o 
astfel de partidă, între 
două echipe de bas- 
chetbalîștl Internațio
nali ai Iugoslaviei, cei 
de Ieri și cel de astăzi. 
Meciul — de un înalt 
spectacol șl de o foarte

un-

prl-bună calitate — a 
lejult victoria „Gene
rației de aur*,  cum 
este denumită echipa 
care a obținut, cu ani 
ta urmă, succese foarte 
mari. Intre care șl cu
cerirea titlului de cam
pioană mondială. „Ve
teranii*,  cu Klcanovlel 
(23 puncte) șl Dalipa- 
glcl (21 puncte) în ver
vă, au ciștigat cu 95—84 
(49—40). Din echipa ti
nerilor s-a remarcat 
Drazen Petrovici care 
a marcat 47 de puncte!

Rubrică realizată de Romeo VILARA I

Szabo, (Videoton) intr-o nervi de rut deosebită, a inserts al 
patrulea său gol I» meciul cu Partizan Belgrad

Telefoto : M.T.L—AGERPRES
«testerul in avantaj. Se părea, 
atunci, eă victoria nu mal poate 
scăpa gazdelor, dar ta un viguros 
contraatac, ta mln. 61, Sturrock 
a restabilit egalitatea, pe care 
Dundee a apărat-o, mal apoi, cu 
strășnicie.

In această zi fotbalistică au 
mal fost *1  alte surprize: una — 
scorul categorie eu care Videoton 
din Szekesfehervar a întrecut pe 
Partizan Belgrad (5—0). In aceas
tă partidă înaintașul central 
Szabo a marcat patru goluri con
secutive (mln. 11, 48, 50 — 11 m 
șl 74), al cincilea fiind Înscris 
de ..aripa- Majer. O asemenea di
ferență este greu de presupus că 
ar mal putea ti refăcută, la li 
decembrie, la Belgrad, de jucă
torii de ta Partizan, astfel că 
Videoton este ca șl calificată in 
faza „sferturilor*.  lin rezultat net

niakov, mln. 35), replica oaspeți
lor, ta frunte eu portarul Schu
macher, fiind la Înălțime. La 
Tottenham, echipa locală a între
cut, destul de greu, pe Bohe
mians Fraga cu 2—0, care a evo
luat bine. Au marcat Ondra (mln. 
26 ta proprie poartă) șl Stevens 
(mln. *0).  In sflrșit, la Hamburg, 
unde s-a jucat cu casele Închise 
(61 416 spectatori plătitori !). 
Hamburger SV a Întrecut Inter
naționale Milano cu 2—1, după 
un joc aprig. Cele trei puncte au 
fost semnate de SchrOder (mln. 
2) șl Von Hessen (mln. 80) pen
tru Hamburger, respectiv... Rum- 
menlgge (mln. 46).

Despre cel de al optulea joc, 
cel a! Universității Craiova cu 
Zeleznicear Sarajevo, cuvenitele 
notații — In pagina 1 a ziarului 
nostru.

ȘTIRI, REZULTATE • ȘTIRI, REZULTATE • ȘTIRI, REZULTATE
• Preliminariile campionatului 

european de cădeți, grupa a V-a. 
La Iserlohn, reprezentativa R. F. 
Germania a întrecut Polonia cu 
5—0 și s-a calificat pentru faza 
finală a competiției, programată 
anul viitor, între 15 șl 27 mal, 
ta Ungaria. In grupa a IX-a, la 
Katwijk aan Zee, Olanda șl Fran
ța au terminat nedecls : 1—1. In 
grupa a IH-a, la Sremska Mitro
vica, Iugoslavia a Învins Spania 
cu 3—0, în C.E. de juniori.

• Finala „Cupei campionilor*  
din Africa La Cairo, Zamalek 
(Egipt), în meci tur, a dispus cu 
2—0 de Shooting Stars Ibadan 
(Nigeria). A marcat Gamei Abdel 
Hamid in mln. 59 și 70 — din 
penalty.
• In turul al treilea al „Cupei 

Europei centrale", la Bugojno 
(Iugoslavia) formația locală Is
kra a Învins Banik Ostrava (Ce
hoslovacia) cu 1—0 (0—01.


