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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, joi, 17 octombrie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv a! C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat RAPORTUL PRI
VIND REDUCEREA PONDE
RII CHELTUIELILOR DE 
TRANSPORT ÎN TOTALUL 
CHELTUIELILOR MATERIA
LE DE PRODUCȚIE PE AN
SAMBLUL ECONOMIEI NA
ȚIONALE. S-a evidențiat fap
tul că ponderea cheltuielilor de 
transport în totalul cheltuieli
lor materiale de producție și in 
produsul social a scăzut an de 
an.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicații
lor, precum și celelalte minis
tere și unități economice n-au 
luat măsurile necesare și de a- 
ceea cheltuielile de transport 
continuă să fie mari, să aibă o 
pondere ridicată in totalul 
cheltuielilor materiale de pro
ducție. S-a stabilit să fie lua
te. în continuare, măsuri fer
me pentru reducerea substan
țială a acestor cheltuieli in toa
te activitățile de transport șl, 
îndeosebi, în transporturile au
to, ale căror costuri sint mult 
mai mari decît în celelalte 
sectoare de transport.

în legătură cu problemele 
privind îmbunătățirea, în con
tinuare, a activității de 
transporturi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se pună 
un accent deosebit pe creșterea 
transportului pe căile ferate — 
care este mult mai ieftin față 
de transportul auto.

Secretarul general al parti
dului a stabilit să se ia toate 
măsurile pentru creșterea gra
dului de folosire a Dunării 
pentru transport, precum și a 
unor ape interioare, care pot fi 
navigabile.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut Mi
nisterului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor ca, împreu
nă cu Consiliul Central dc 
Control Muncitoresc al Activi
tății Economice si Sociale, să 
refacă de urgență, pină la 20 
noiembrie a.c„ * întregul pro
gram de măsuri privind tran
sporturile și să-1 prezinte spre 
dezbatere și aprobare Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

în continuare, 
litic Executiv 
modul în care 
iuite prevederile 
LUI PENTRU
PRODUCȚIEI DE ENERGIE E- 
LECTRICA PREVĂZUTE PEN
TRU 1985, adoptat în primă
vara acestui an. Comitetul Po
litie Executiv a apreciat ea

Comitetul Po- 
a examinat 

au fost înfăp- 
PKOGEAMU- 

REALIZAREA

I 

total necorespunzătoarc activi- g 
taica desfășurată de Ministerul g 
Energiei Electrice pentru g 
transpunerea în viață a acestor j'J 
măsuri și pentru asigurarea e- sg 
nergici electrice necesară eco- 
noiniei naționale, conform nor- g 
melor stabilite. îndeosebi, s-a Js 
apreciat că centralele electrice 
pe cărbune 
funcționeze 
furnizind energie cu mult sub 
puterea instalată, ceea ce a 
creat o serie de greutăți în 
desfășurarea normală a activi
tății pentru realizarea planului 
in celelalte ramuri ale econo
miei naționale. S-a arătat că in 
acest sector au continuat să se 
manifeste serioase deficiențe 
in folosirea, repararea și buna 
intreținere a instalațiilor ener-__ „_____  __
getice, au existat grave incăl- țj și pentru cei din întreaga țară, 
cări ale disciplinei în muncă, 
o mare lipsă de răspundere in 
Îndeplinirea obligațiilor de ser
viciu, a sarcinilor încredințate.

Pentru neîndeplinirea măsu
rilor stabilite de conducerea 
de partid și de stat în vederea 
înfăptuirii Programului pentru 
realizarea producției de ener
gie electrică prevăzute pentru 
1985 și pentru lipsurile grave in 
organizarea, conducerea și con
trolul activității din sistemul 
energiei electrice, Comitetul Șj 
Politic Executiv a hotărît des
tituirea ministrului energiei c- 
iectrice și a viceprim-ministru- 
lui guvernului care răspunde 
de sectorul energiei electrice.

în același timp, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit mă
suri pentru introducerea unei 
ordini și discipline stricte, ur- 
mînd ca în întreg sistemul e- 
nergetic să fie introdusă starea 
de necesitate și, în mod cores
punzător, regimul de lucru mi
litarizat.

în ce privește programul dc 
creștere a extracției de cărbu
ne. Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că, și ia acest dome
niu, se mențin încă serioase 
deficiențe, ceea ce a făcui ca 
sarcinile stabilite privind pro
ducția de cărbune energetic, 
pentru cocs, precum și pentru 
consumul populației, să nu fie 
realizată la nivelul stabilit. 
Pornind de la această situație. 
Comitetul Politic Executiv a 
hotărît o serie de măsuri pen
tru întărirea muncii de con
ducere a activității in acest 
domeniu.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, apoi, RAPORTUL 
PRIVIND EFICIENTA ACTI
VITĂȚII TURISTICE ÎN PE
RIOADA 1982—1985 ȘI PRO
PUNERI PENTRU ANUL 1986. 
în raport se subliniază că
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Turneul final al „Daciadei“ și al Campionatelor naționale de box

au continuat să 
necorespunzător,

(Continuare tn pag a 4-a)

(SURPRIZE IN GALA DE IERI A
0 Astăzi vor fi cunosțuți ceilalți finaliști
GALAȚI, 17 (prin telefon).

Vineri, în Sala sporturilor din 
localitate, va avea loc cea de a 
doua gală semifinală a turneu- 

g lui final ai „Daciadei" și al 
șj Campionatelor naționale de box. 
JÎ Este de așteptat ca la ora pri- 

mulul gong (17) casele de bilete 
gl să fie de mult închise. Motivul? 
g fn program, Georgică Donicl 
Ș (B.C. Galați) contra lui Dumi- 
jS tru Senciuc (Steaua). Meci de 
S; mare interes nu numai pentru 
Ss iubitorii boxului din Galați, ci 

și pentru oei clin intron®^ frat*îs.
în semifinalele de joi au lup- 

g tat pentru un loc in finale pu- 
Ș Siliștii de Ia categoriile seml- 
g; muscă, cocoș, semiușoară, semi- 
g mijlocie, mijlocie șl grea. Ti- 
g nărui Marian Gîndac (Voința 
ș Măcin) a reușit o calificare am 
g putea spune neașteptată în fața 

I

lui Viorel Pop Encean (Dina
mo). După un meci echilibrat, 
în care cei doi și-au împărțit 
perioadele de dominare, juriul 
l-a ales destul de greu pe În
vingător — Marian Gîndac — 
cu o decizie de 2—1, care la 
fel de bine putea fi acordată și 
învinsului I Tot la această ca
tegorie campionul 
Șchiopu (Steaua) a 
momente grele în 
Sandu Petrescu (B. 
care, la un moment 
meciul în mină. .___ ...
Șchiopu și-a spus însă cuvîn- 
tul și bucureșteanul a cîștigat 
la puncte.

Campionul „cocoșilor", Reia 
Nistor (Steaua), a acces ușor în 
finală, învingîndu-1 clar Ia 
puncte pe Vasile Trif (Carbo- 
chim Cluj-Napoca). în cealaltă

Dumitru 
trecut prin 
partida cu 

, C. Galați) 
dat, a avut 

Ambiția lui

Ieri, în Divizia ,,h“ de baschet feminin

SEMIFINALELOR
semifinală. Romeo Mindruță 
(Feroviarul Buzău) a produs 
prima surpriză a reuniunii, in- 
trecindu-1 prin abandon In re
priza secundă pe Ionel Cruce- 
ru (S.C. Muscel), după ce ulti
mul a fost trimis de trei ori Ia 
podea.

Semifinalele semiușorilor au 
avut o desfășurare „liniștită", 
în prima. Petrlcă Stoiu (C.F.R. 
Craiova), fără să aibă evoluția 
remarcabilă din meciul susținut 
în „sferturi'', l-a întrecut la

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

In campionatele naționale

de călărie-seniori

DISPUTE STRÎNSE

Arunci la coș Cecilia Laszlo 
bulanti in Divizia

Foto :
(Progresul), de- 
,,A“ 
lorgu BĂNICĂ

UN SINGUR MECI ECHILIBRAT:
POLI“ BUCUREȘTI

a 
na- 

baschet 
începui 
turneul 

sala Flo- 
patru din 
meciuri, 

revenii 
la dife- 

destul de 
Singurul joc 

s-a des 
intre Poli

tehnica București și 
Politehnica Timi
șoara, al cărui re
zultat a fost decis 
in final.

UNIVERSITATEA 
C.S.Ș. VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA — 
MOBILA C.S.Ș. SA- 
TU MARE 73—5: 
(41—30). Luînd star
tul cu „5“-ul for
mat din Magdalena 
Jerebie — Gabriela 
Kiss — Virginia 
Popa — Aurora 

j — Tunde 
____,__ , campioane- 
g le' s-au desprins cu autoritate 
0 (14—0 tn mln. 5 !), ceea ce l-a 
g permis antrenorului N. Martin 
g ca, în continuare, să folosească 
g diferite formule de echipă și de 
Jî joc. Debutul baschetbalistelor din 

Satu Mare în Divizia „A" nu a 
0 fost deloc fericit, dar, este a- 
g devărat, ele au avut șl neșansa

PENTRU TITLURI
Ediția a 37-a 

Campionatului 
țional de 
feminin a 
ieri prin 
găzduit de 
reasca. In 
cele cinci 
victoria a 
favoritelor 
rențo 
clare, 
echilibrat 
fășurat

I

& copii
g Dragoș 
g Enyedi,

mal bună echl- 
marcat : Jerebie

de a întîlni cea 
pă a țării. Au
23, Kiss 13, Enyedi tt, Popa 8, 
Manasses 6, Costanașiu 2, Dragoș 
4, Vigh 6 pentru învingătoare, 
respectiv Aștelean 23, Banc S,

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în pag. 2-3)

24 de ore la clubul Dinamo

O TOAMNĂ DE MUNCĂ INTENSĂ PENTRU UN AN
Șl MAI BUN IN MAREA PERFORMANȚĂ

© Ultimul antrena
ment bucurețtean 
al poloiștilor înain
tea meciurilor din 
„Cupa cupelor" • 
Caiacul și canoea, 
la ora analizei 
exigente • Bas- 
chetbalîțti ți ju
doka, intre pregă
tiri sportive și exa
mene universitare 
• Luptătorii cam
pioni șl ștafeta 

medaliilor
Pepiniera de tenis a clubului Dinamo își demonstrează permanent eficiența, cursu
rile de inițiere organizate pe terenurile unde s-a format campionul Florin Segăr- 
ceanu înche!ndu-se, aproape de flecare dată, cu descoperirea unor autentice talente

• Deși la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute sportivii dinamoviști 
au dominat intreceri'e „Cupei 
federației române de caiac-ca- 
noe“ cîștigînd competiția, după 
trei zile a urmat o analiză e- 
xigentă. critică, a secției. în 
cadrul conducerii clubului. „A- 
nal’ză pornită de la rezultatele 
sub așteptări la campionatele

mondiale, din vară, ci nd, pen
tru prima dată după ani și ani, 
sportivii clubului nostru nu au 
obținut nici o medalie — ne 
spune col. Nicolae Petriceanu, 
președintele clubu ui Dinamo 
București. Chiar dacă ne do
vedim a fi cei mai buni din 
țară, nu ne-am îndeplinit sar
cina reprezentării internaționa

le. competitivitatea nemaia- 
tingind acea cotă înaltă a ge
nerației lui Patzaicbin. Dar 
cum acesta este acum antre
nor, ea de altfel multi alți ti-

Paul SLAVESCU

(Continuare tn pag 2-3)

I. Bucur (Dinamo) și G. Deac 
(C.S.M. Sibiu) - cîțtigătorii pro

belor de joi

SIBIU, 17 (prin telefon). La 
baza hipică din localitate au 
continuat întrecerile din cadrai 
finalelor „Daciadei" și ale 
Campionatelor naționale de că
lărie, rezervate seniorilor, în 
programul zilei de joi figurind 
probele de obstacole de cate
gorie mijlocie și grea. La am
bele categorii am asistat la o 
dispută strinsă, cu multe evo
luții de bună calitate, parcursul 
(alcătuit de T. Petrescu, dele
gat tehnic, și V. Bărbuceanu, 
șef de pistă) oferind co n-cu- 
renților posibilitatea să-și pu
nă în valoare întreaga pregă
tire. Titlurile au revenit dina- 
movistului Ionel Bucur și sibia- 
nului Gruia Deac.

Dintre cei 20 de călăreți 
zenți la startul categoriei 
lorii — să notăm numărul 
rit de concurent! față de 
țiile precedente la această 
bă — prima manșă au absol
vit-o fără greșeală doar Mircea 
Neagu (Steaua) cu Vanadiu și 
Ionel Bucur (Dinamo) cu Lăs
tun, în apropierea lor. cu o 
bară la pasiv, situîndu-se Con-

pre- 
mij- 
spo- 
edi-
pro-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare tn vag 2-31

în etapa a ll-a a Diviziei ,,A<< de judo

MULTE PARTIDE INTERESANTE
Cele 18 echipe din Divizia 

„A" dc judo susțin sîmbătă șl 
duminică întrecerile din cadrul 
etapei a Ii-a. Spre deosebire 
de etapa inaugurală, cind par
tidele cele mai interesante, u- 
nele chiar decisive, in bună 
măsură, pentru partea superi
oară a clasamentului, au fost 
programate într-o singură gru
pă, de astă dată atît la Bucu
rești. la Miercurea Ciuc. cit și 
la Iași vor avea loc meciuri 
ale căror rezultate stau sub 
semnul întrebării. In grupa de 
la București (reuniunile se vor 
desfășura în sala de atletism 
de la stadionul „23 August" — 
de la ora 9) rețin atentia in- 
tîlnirile Steaua — C.S.M. Bor- 
zești. Spartac C.S.Ș 1 Bucu
rești — Petrochimistul Pitești și 
C.S.M. Borzesti — Petrochimis
tul. Celelalte partide : Steaua 
cu Petrochimistul. Metalul Plo- 
peni și Spartac C.S.Ș. 1; Di
namo București cu Metalul, 
Spartac. C.S.Ș. 1. C.S.M. și Pe
trochimistul. Metalul — Spar
tac C.S.Ș. 1 si C.S.M. - Me
talul.

La Miercurea Ciuc, „capul de 
afiș" este deținut de meciul Nl-

tramonia Făgăraș — T.C.I. O- 
radea. Alte partide echilibra
te : Constructorul Miercurea 
Ciuc — Rapid Arad. Victoria 
București — A.S.A. Tg. Mureș 
și T.C.I. — Constructorul.

La Iași cu mult interes este 
așteptat meciul dintre forma
țiile situate pe locurile 5 și 6, 
Dinamo Brașov — Constructo
rul Alba Iulia. Alte partide e- 
chilibrate : Dinamo — Rapid O- 
radea, Politehnica Iași — Con
structorul. Constructorul — Ra
pid și Politehnica — Rapid.

Iată clasamentul înaintea a- 
cestei etape :
1. Dinamo Buc. 4 4 0 18- 5 4
2. Nitramonia Făg. 4 4 0 15- 8 4
3. C.S.M. Borz. 4 4 0 14-10 4
4. Steaua 4 3 1 22- 8 3
5. Dinamo Brașov 4 3 1 19- S 3
6. Constr Alba I 4 3 1 ÎS- « 1
7. Constr. M. Ciuo « 9 1 13- S 3
8. Poiit. iași 4 2 2 14-11 3
9. T.C.L Oradea 4 2 2 14-13 1

10. Rapid Oradea 4 2 2 12-12 3
11. Spartac CSS 1. B. 4 2 2 11-16 1
12. Rapid Arad 413 10-12 1
13. Metalul Plooeni 4 13 9-12 1
14. Petrochim. Pitești 4 1 3 8-18 1
ÎS. A.S.A. Tg. M. 4 1 3 5-19 l
16. Oțelul T-vlș'e 404 11-21 0
17. Victoria Buc. 4 0 4 7-20 0
16. Carpați Mîrșa < 0 4 5-21 •



HOCHEIȘTII JUNIORI DIN GALAȚI Șl GHEORGHENI, DIN NOU RfMARCAJI
Săptămina trecută, la Galați 

și Gheorgheni, două centre cu 
frumoasă tradiție în hocheiul 
nostru juvenil, de unde au 
pornit pe drumul consacrării 
mulți jucători actualmente cu 
îndelungate stagii nu numai în 
primul campionat, ci și în e- 
chipa națională, s-a disputat 
faza de calificare a Campio
natului republican de juniori 
I. întrecerea este cu atît mai 
importantă, cu cit dintre tine
rii sportivi care s-au aliniat pe 
gheața celor două patinoare va 
fi alcătuit Lotul reprezentativ 
de 18 ani care in aprilie anul 
viitor va lua parte la Campio
natul european de juniori (18 
ani). ‘ "
Suediei. Norvegiei și Finlandei, 
țări in care hocheiul se află 
„la el acasă". Se aștepta, de 
aceea, ca meciurile să fie de 
bună valoare, o valoare care 
să fie dovada bunei pregătiri 
atît pentru competiția internă, 
cit mai ales în vederea celei 
internaționale. Dar așteptările 
n-au fost confirmate, jocurile 
fiind caracterizate, cu cîteva 
excepții, de un mare decalaj 
valoric al echipelor. Cea mai 
bună dovadă o constituie sco
rurile... astronomice înregistra
te in unele partide : 46—0,
32—0, 22—0. 21—0 I Iar una
dintre echipele inițial înscrise. 
CSȘ Odorheiu Secuiesc, nici nu 
s-a prezentat la turneul de la 
Gheorgheni. amintind că va lua

alături de selecționatele

parte direct la faza a doua a 
întrecerii, aceea pe grupe va
lorice I

Se vorbește tot 
lumea hocheiului 
ore necesitatea 
loturilor echipelor 
și a celor reprezentative, 
elemente noi, talentate, bine 
pregătite. Acțiunea s-a și de
clanșat, meciurile jucate pînă 
acum la seniori dovedind o 
preocupare crescindă pentru ti
tularizarea jucătorilor tineri. 
Dar cum poate fi continuată 
această acțiune dacă se mani
festă un atît de mic interes 
pentru creșterea „schimbului" 
mîine ?

Există însă, din fericire, și 
exemple pozitive. Și ele sînt 
aduse — încă o dată — de an
trenorii din Galați și Gheor
gheni : reprezentantele acestor 
centre hocheistice. CSȘ 2 Ga
lați (antrenori : Stelian Rusu 
și Ion Bălăneanu) și CSȘ Vii
torul Gheorgheni (antrenor : 
Csaba Kercso), nu numai că au 
dominat cele două serii, dar au 
adus la rampă alți jucători 
care — ne place să credem — 
nu vor întîrzia să-și dovedeas
că talentul. 
Alături 
Steaua 
trenori 
Niță) 
Miercurea Ciuc (antrenori : 
Alexe și P. Rus). Și... cam atît!

Iată clasamentele și rezulta
tele celor două turnee s

mai mult în 
nostru des- 

împrospătării 
de club, dar 

cu

buna pregătire, 
de acestea se situează 
Triumf București (an- 
: N. Zografi și Gh. 
și CSȘ Sport Club— - - T.

24 DE ORE LA CLUBUL DINAMO
(Urmare din pag. 1)

SERIA A (Galați) : 1. CSȘ 2 
Galați (9—1 cu Steaua Triumf, 
22—0 cu CSȘ Sf. Gheorghe, 
16—6 cu Petrolul Ploiești, 21—0 
cu CSȘ Suceava) 8 p ; 2. Stea
ua Triumf (6—2 cu CSȘ Sf. 
Gheorghe, 7—3 cu Petrolul Plo
iești, 8—1 cu CSȘ Suceava) 
6 p ; 3. CSȘ Sf. Gheorghe (5—1 
cu Petrolul Ploiești, 4—2 cu 
cu CSȘ Suceava) 4 p ; 4. Pe
trolul Ploiești (9—4 cu CSȘ 
Suceava) 2 p ; 5. CSȘ Sucea
va 0 p.

SERIA B (Gheorgheni) : 1. 
CSȘ Viitorul Gheorgheni (6—6 
cu CSȘ Sp. Club M. Ciiuc, 21—0 
cu IMATEX Tg. Mureș. 46—0 
cu CSȘ Tg. Secuiesc. 5—0 ne- 
prezentare CSȘ Odorheiu Se
cuiesc) 7 p ; 2. CSȘ Sport Club 
M. Ciuc (19—1 cu IMATEX. 
32—0 cu CSȘ Tg. Secuiesc, 5—0 
neprez. CSȘ Od. Secuiesc) 7 p; 
3. IMATEX (6—2 cu CSȘ “ 
Secuiesc, 5—0 neprez. CSȘ 
Secuiesc) 4 p ; 4. CSȘ Tg. 
cuiesc (5—0 neprez. CSȘ 
Secuiesc) 2 p ; 5. CSȘ Od. 
cuiesc 0 p.

Luînd în 
zultate ca . 
gătirii Lotului reprezentativ de 
juniori de 18 ani, F.R. Hochei 
a hotărît ca în prima grupă 
valorică să activeze doar patru 
echipe (primele două din fie
care serie), iar celelalte în a 
doua grupă valorică. Turneele 
primei grupe vor avea loc la 
București (două competiții, pri
ma între 30 octombrie și 1 no
iembrie), Gheorgheni și Galați. 
Cele șase formații participante 
în grupa a doua vor juca la 

(primul turneu între 
Spceava, Sf.

C.S.M. SIBIU
DINAMO 4-3!

PETROLIȘTII DIN IANCA>

„CUPEI SPERANȚELOR L

Tg. 
Od. 
Se- 
Od. 
Se-

discuție aceste 
și necesitățile pre-

re-

• „In „Cupa României" la 
rugby s-a disputat o nouă eta
pă, în care s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

Seria I : Universitatea Timi
șoara — Știința CEMIN Baia 
Mare 16—6 și Gloria P.T.T. Arad
— Știința Petroșani 3—9 ; seria a 
Il-a : T.C. Ind Midia Năvodari
— Rapid București 19—19 și Fa
rul Constanța — A.S. Contactoare 
Buzău 29—25 (s-a jucat în de- 
vans) ; seria a III-a : Politehnica 
Iași — Locomotiva Pașcani 22—4 
și Hidrotehnica Milcov Focșani
— C.S.M. Suceava 10—12 ; seria 
a IV-a : C.S.M Sibiu — Dinamo 
4—3 (!) și Sp. studențesc — 
Steaua 6—35.
• Iată și unele rezultate înre

gistrate duminică 13 octombrie în 
Divizia „B“ :

Seria I ; Energia București — 
Gloria 10—13 -- -• ■
Știința
10—66, Aeronautica ___
10 ; seria a n-a : Dunărea Giur
giu — Electroputere Craiova 55— 
3, Tablierul Pitești — C.S.U. Pra
hova Ploiești 3—4, Petrochimis
tul Pitești — C.F.R. Craiova 70—0; 
seria a m-a : Pescărușul Tulcea
— Dacia ICRAL Constanța 16—6 ; 
seria a IV-a : Carpați Mîrșa — 
C.F.R. Brașov 3—0. Minerul Lu- 
peni — Transportul Tg. Mureș 
10—12, Universitatea II Timișoara
— Transloe Alba lulia 8—6, Pe
trolul Arad — I.A.M.T. Oradea 
3—3, Utilajul Știinja Petroșani — 
Dacii I.P.A. Sibiu 3—12 ; seria a 
V-a : Automobilul Galați — Chi
mia Bacău 32—4, Chimia Brăila
— Electrocontact Botoșani 19—3.

(derby-ul seriei), 
București — Rapid II 

I.O.R. 17—

printr-o 
mai res- 
din nou 
dinamo-

neri tehnicieni, nu de mult 
tneâ sportivi de vîrf ai clubu
lui nostru, sperăm că 
muncă mai intensă și 
ponsabilă să ridicăm 
prestațiile sportivilor
viști la nivelul marilor rezul
tate internaționale. Această 
toamnă trebuie să fie mai bo
gată, pentru a anunța un an 
și mai bun 
încheie", e 
amiezii, sub 
de peisaj bacovian. 
antrenorului luliu 
luau ultima porție de... apă, în 
bazinul din incinta stadionului 
di.n șos. Ștefan cel Mare, îna
intea plecării la Sof a, unde 
încep azi sferturile de finală a 
„Cupei cupelor", Hagiu, Rădu- 
canu, Moiceanu, Spinu și cole
gii ior sînt favoriți. dar gîndul 
lor se îndreaptă mai departe, 
spre podiumul acestei presti
gioase competiții continentale. 
® Două antrenamente în acea 
zi pentru bar."he’.baliști. La cel 
de dimineață, absentau Nicu- 
Iescu, Ravid și Vasilică, care 
dădeau un examen la I.E.F.S. 
După-amtază. insă, ei s-au a- 
lăturat eforturilor lui Vinerea- 
nu, Uglai și Toader (acesta, 
cu cei 2,18 m ai săi, încearcă 
o încadrare în primul cvintet 
dinamovist) pentru ca echipa 
să transpună in practică cuvin
tele antrenorului Gh. Novac : 
„Nu e un pronostic, ci o cer
titudine : eișiigăm 
Steaua și, implicit, 
tul !“ • 23 de sportivi Pe sal
teaua sălii de lupte, printre ei 
aflîndu-se o pleiadă de meda- 
liați mondiali și europeni, 
tineri și viguroși. cu mari 
spective. Se aflau acolo, 
supravegherea reputaților 
nicieni Dumitru Cuc și

decit cel care se 
Miercuri, la ora 
un cer plumburiu 

poloiștii 
Capșa își

duelul cu 
campiona-

toți 
per- 
sub 
teh- 
Ale- 

xandru Ruzici, Ion Grigoraș — 
campion mondial de juniori în 
1984 și „vice" la seniori în a- 
cest an, ia cat. plus 100 kg, 
Gheorghe Savu — 22 ani, fost 
campon european de juniori, 
medaliat cu bronz la „mondia
lele" de seniori din acest an 
(cat. 62 kg), apreciat insă drept 
cel mai tehnic luptător de gre- 
eo-romane al ediției, Nicolae 
Zamfir — vicecamp on mondial 
și european la categoria antre
norului coordonator al secției, 
Ion Cernea (57 kg), și el fost 
medaliat olimpic și mondial. 
• Antrenorul echipei de judo, 
îl întrebăm pe fostul campion

european Niculae Constantin, 
acum antrenor, unde se află... 
urmașul său, llie Șerban, nr. 
1 pe continent în acest an la 
cat. 65 kg. „Student fiind la
I. E.F.S. în anul III, are un e- 
xamen". La campionatele na
ționale de tineret, de săptămî- 
na trecută, judoka dinamwiști 
au cucerit două titluri și trei 
medalii de bronz. Toamna se 
numără bobocii ! • Sub su
pravegherea fostei lor coechi
piere. Carmen Docan, tinerele 
floretiste dinamoviste, campioa
ne naționale la echipe, în frun
te cu Georgeta Beca, compo
nentă a lotului reprezentativ, 
alergau prin sală, ui,tîndu-se cu 
jind Ia floretele de pe margine. 
Ce să-i faci, la ordinea zi'ei 
era pregătirea fizică,.. • 
terenul de fotbal de lingă 
lodrom, un med amical 
propriu și la figurat) intre 
niorii și speranțele de la 
namo și Victoria, după ce abia 
părăsiseră gazonul juniorii lui 
Varga și copiii lui Lică Nun- 
weiler. • „Implicarea cabine
telor metodic și medical in 
procesul de pregătire științifi
că al sportivilor noștri — ne 
spune maestra emerită a spor
tului Doina Ivănescu, vicepre
ședinte al clubului Dinamo —, 
cu accent pe o planificare ju
dicioasă a activității, capătă o 
importanță deosebită acum, 
cînd la conducerea unor secții 
și echipe se află mulți tineri 
antrenori. Reciclarea și perfec
ționarea acestora vor merge 
mină in mină cu nominalizarea 
răspunderilor, cu rigurozitatea 
obiectivelor de performanță. Nu 
vom mai accepta angajamente
le formale, cele care introduc 
pe ușa din dos plafonarea. 
Faptul că în acest an, cînd am 
procedat la schimbarea gene
rațiilor de sportivi, am obți
nut 9 medalii la C.M., 9 la
J. M.U., 8 la C.E., 56 la J.B. și 
129 titluri de campioni națio
nali, ne obligă la mai mult" 
• La secția de culturism, un 
om modest și de certă profe
sionalizate. Alexandru Coznia, 
reputat specialist în recupera
re. Recent, el a contribuit de
cisiv la refacerea fotbaliștilor 
divizionari Munteanu II (de la 
Sportul studențesc) și Manca 
(de la Rapid), acesta din ur
mă tocmai in preajma meciu
lui cit... Dinamo, cînd a și ju
cat. Omenia și meseria susțin, 
după cum se vede, sportivitatea.

Ploiești
1—5 decembrie), 
Gheorghe și Tg. Mureș.

în ultima decadă a lunii no
iembrie, Lotul reprezentativ de 
juniori (18 ani), pregătit de an
trenorii Stelian Rusii și Remus 
Bianu, va participa ia „Tur
neul Prietenia", organizat la 
Donețk (U.R.S.S.). Echipa Ro
mâniei face parte din grupa 
,.A“, alături de U.R.S.S. I, 
R.D. Germană și Bulgaria. Din 
gr. ,.B“ fac parte Cehoslovacia, 
Polonia, Ungaria, R.P.D. Co
reeană și. în afară de concurs. 
U.R.S.S. II.

Mircea TUDORAN

ANUNJ
Biletele pentru meciul de 

rugby ROMANIA — U.R.S.S. 
din cadrul Campionatului 
european, care se va des
fășura duminică. 29 octom
brie 1985, orele 15 pe te
renul „Parcul copilului", 
s-au 
sele obișnuite, iar i 
meciului se vor găsi 
sele stadionului.

Locurile în tribune 
ocupate în ordinea

orele
„Parcul

pus în vînzare la ea
rn ziua 

i la ca-

vor fi 
sosirii.

în programul competițional 
de dirt-track figurează, de 
mai mulți ani, și o întrecere, 
pe etape, deschisă celor mai ti
neri alergători și intitulată su
gestiv „Cupa speranțelor". Du
pă etapa finală (a 13-a) găz
duită de stadionul Metalul din 
Capitală, maestrul sportului la 
dirt-track Corneliu Voiculescu, 
secretarul F.R.M., remarca nu
mărul sporit 
și-au pus în 
buni piloți ai 
minării.

într-adevăr,
„Cupei speranțelor' 
noi talente, încheindu-se cu ur
mătorul clasament general : 1. 
L. Maier (Metalul Buc.) 122 p. 
2. S. Licncrth (I.I’.A. Sibiu) 
102 p, 3. P. Zainea 80 p. 4. Gh. 
Grigorescu 74 p, 5. Al. Toma 
68 p (toți trei de la Petrolul 
Ianca), 6. FI.
63 p.

Dacă forța 
prezentanților 
București și asociației I.P.A. Si
biu era bine cunoscută și ca a- 
tare se putea anticipa succe
sul motocicliștilor respectivi, în 
schimb, a constituit o adevăra
tă revelație evoluția tinerilor 
de la noua secție de moto Pe
trolul Ianca, care s-au numărat 
in permanență printre princi
palii animatori. într-o perioadă 
relativ scurtă, munca depusă 
aici de inimosul instructor vo
luntar Nicu Niță (care este în 
același timp și un priceput me
canic) a început să dea roade. 
El a aliniat la start ce! mai 
mare număr de concurenți (6), 
iar P, Zainea. Gh. Grigorescu, 
Al. Toma și M. Grecu, dornici 
de afirmare, au progresat 
zînd cu ochii.

Sufragiile specialiștilor 
întrunit însă metalurgistul 
Mayer (pregătite de instructorul 
Gh. Dumitru, care — dotat cu 
viteză de reacție, multă stăpî- 
nire de sine și indemînare în 
pilotarea mașinii — se anunță 
ca un alergător de nădejde. De 
asemenea, cunoscutul tehnician 
Nicolae Rîureanu a depistat ur>

de tineri care 
gînd să devină 

curajului și înde-

actuala ediție a 
•“ a lansat

Ungurean (I.P.A.)

de concurs a re- 
clubuluj Metalul

vă-

le-a
L.
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Maestra internaționala Dana Nuțu

JUCATI CU u
Dacă vom acorda, 

șitul anului, un
la sfîr- 
premiu 

pentru cea mai bună șahis- 
tă română, alegerea va că
dea. foarte probabil, asupra 
maestrei internaționale Dana 
Nuțu. Mereu în prim-planul 
competițional, cu o prezen
ță printre fruntașele „inter
zonalelor" C.M.. multipla 
noastră campioană ne dă 
dovezi convingătoare ale ta
lentului ei.

NOI ȘAH!
Dana ?

..dezlegat" 
rubrica

Cum joacă 
cei care au 
ziția-test din 
săptămina trecuta, s-au pu
tut edifica. TÎmișoreanca 
acționează, pe eșichier, cu 
curaj, inventivitate și pre
cizie. Așa cura a demonstrat 
și în acest final de partidă, 
susținută în cadrul turneu
lui internațional al Româ
niei. ediția din 1984, desfă
șurat ia Herculane.

Danei
avea

Băile 
Adversara 
Nuțu (care 
albele) era cunos
cuta șahistă din 
Israel. Ilana Glaz. 
Poziția piesefor : 
alb — Rgl. D!'4, 
Tai, el. Nai, cl, 
Cc3, g5. Pa?. b2, 
dl, că, 12. g2. hl; 
negru -— Rg8. Dd7, 
TaS. e8. Nb7, 
CaS, g7. Pa7, 
c6. dă. 1'7, g6. 
Fără ezitare, 
hista noastră a 
cut breșă 
pozitivul 
lor, jucînd 
(sacrificiu

pentru atac) l...D:il5
Nb3, Dd7 3. N:f7 T

rs, 
bG. 
117. 
șa- 
fă-

in dis- 
negre- 

1. C:d5! 
de figu-

ră.
2.
RI18 4. C:h7 ! (al doilea sa
crificiu și mai spectaculos!) 
4... Ch5 (la 4... R:h7 urma 
5. DhG mat) 5. C:18 C:f4 6. 
C:d7 Te7 7. e6 și rămasă 
cu 3 pioni mai puțin con
ducătoarea pieselor negre 
s-a convins (după 
Ng5) că trebuie 
partida.

Pe diagramă, 
nostru exemplu, 
deseoperiți calea 
rapidă) ce duce spre victoria 
pieselor albe.

Rodu VOiA

7... Cd3 8. 
să cedeze

următorul 
Enunțul : 

logică (și

■

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

FIECARE BILET JUCAT, O 
ȘANSA DE A CÎȘTIGA :

• AUTOTURISME „DACIA 
1300"

TRAGERE LOTO 2

3 EXTRAGERI A CITE
4 NUMERE DIN 75.

IM2 • MARI CÎSTIGURi IN 
BANI

participați cu cit mai 
multe bilete!

MÎINE - ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE !

puncte pe Nicolae Brinzci (Ni
cotină Iași), acesta din urmă 
deținător al titlului de campion 
în anul 1983. Craioveanul va bo
xa în finală cu Ion Cernat 
(S.C. Bacău), care, după o par
tidă foarte echilibrată, susținu
tă în compania lui Faredin 
Ablain (Farul), a primit deci
zia la limită (2—1). La catego
ria semimijlocie doi ’ finaliști 
puțin scontați : Constantin Mi
hai (Farul) a folosit bine alon- 
ja sa respectabilă și a lovit cu 
mai multă precizie în meciul 
său cu Gheorgbe Pîrvănescu 
(A.E.M. Timișoara), care nu s-a 
recunoscut nici o clipă învins. 
Constănțeanul a cîștigăt cu o 
decizie în unanimitate. Marios 
Aeuarelo Roman (C.F.R. Timi
șoara) și Tîhon Roman (C.S.M. 
Sibiu) și-au expediat, pe par
cursul celor 9 minute de Faptă, 
numeroase lovituri extrem de 
dure. Una dintre acestea și-a 
găsit ținta și sibianul a fost 
expediat la podea. Timișoreanul 
a avut unele momente bune de 
box și a obținut victoria cu o 
decizie de 3—0. în prima semi
finală a mijlociilor. Florin Ro-

bu (A.S.A. Buzău) a 
doua mare surpriză a 
în min. 2 al meciului, cl a pla
sat o directă de dreapta și 
Marcel Bcrețoae (Steaua) a re
cepționat-o in plină figură, 
fiind făcut’ k.o. ! Expeditiv s-a 
dovedit și campionul categoriei, 
Vasile Florian (Steaua), care, 
după ce l-a trimis la podea de 
trei ori pe llaric Petrescu (S.C. 
Muscel), l-a obligat pe arbitrul 
de ring, Nicolac Dudu. să o- 
preascâ lupta (ce devenise ine
gală) și să consfințească victo
ria prin abandon a campionu
lui.

Ultimele două meciuri, la ca
tegoria grea. în primul, Gheor
ghe Preda (Steaua) s-a dovedit 
net superior în fața lui Vasilîcă 
Dabija (C.S.M. Borzești) și cu 
două directe foarte puternice a 
făcut ca Dabija să se recunoas
că învins și să se îndrepte spre 
colțul propriu, recunoscînd în 
acest fel că a abandonat lupta.

Gheorghe Mihaî (Metalul 
București) și Alexandru Mircea 
(B.C. Brăila) s-au „bătut" timp 
de trei reprize fără menaja
mente și. fiindcă trebuia dat un 
învingător, a fost preferat (cu 
2—1) Gheorgbe Mihai.
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DIVIZIA „A“ DE BASCE
(Urmare din pap 1)

Ilieș 2, Sziics 9, Leitner 3, 
Tudoran 2. Arbitri : O.

liniau și C. Com&oiță.
RM.

C.S.Ș.

li ura 
Ves-

VlL- 
TG.
sco-

CHIMISTUL C.S.Ș. 
CEA — COMERȚUL 
MUREȘ 76—50 (27—27). De ia 
rul de 36—34 (min. 25) pentru Co
merțul, formația vîlceană a a- 
juns să obțină victoria la scor! 
Explicația constă în faptul că 
majoritatea componentelor echi
pei Chimistul, junioare, au fost 
angrenate in ultimele luni într-o 
intensă "activitate competițională, 
care le-a menținut un standard 
de pregătire ridicat : Au marcat: 
Manea 16, Barbu 16, Nicoleseu 10, 
Petre 11, Trușescu 10, Preduțoiu 
2, lonescu 9, Dodoe 2 pentru în
vingătoare, respectiv Popovici 13, 
Olosz 12, Fărcaș 10, Opriciu 8, 
Mathc 2, M. Nagy 5. Arbitri : V. 
Rin și N. Sdrula.

PROGRESUL STIROM BUCU
REȘTI — CR1ȘUL C.S.Ș. 2 ORA
DEA 79—71 <46—37), Un meci în 
care ritmul rapid al acțiunilor a 
creat un spectacol plăcut. Am re
marcat faptul că la Progresul au 
fost menținute permanent, în te
ren, pe rind, jucătoare de peste 
1,90 m (Florica Angliei — 1,92 m 
și Cecîlia Laszlo — 1,91 m, a-

ceasta di 
17 ani, del 
iar din, I 
rădence, 
venite de 
trenoare 
Aii xan dri 
c-hiță 14, 
pelovicș 
pentru 
Chvatal 2
10, Balog 
Arbitri :

POCITE 
DENȚESC 
TEHNICA 
54—48 (23 
lor echbp 
meciuri 
mult, iar 
abundat

CIȘTIG 
DIN 1) i 
variante 
riante 25
20.75 vâri 
31,50 vâri
163.75 vai
256.75 var 
1.593 vâri

Report 
lei.
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„OPERA“
Pentru toți iubitorii 

lui din ( 
cu Irlanda 
buit să fie 
„Mundial". 
stadionului „23 August'. 
generoasă ca oricind. Scanda la 
startul partidei „Me-xi-co, Me- 
xi-co !“, vrînd parcă să 
că, anticipat, bucuria 
performanțe. Fotbaliștii 
erau și ei fascinați de 
frumoasă perspectivă.
victoriei elimina orice altă po
sibilitate. Nu se vorbea deloc 
de varianta jocului egal, pen
tru că dorința de victorie era 
mai mare — în mod firesc — 
decît jumătatea de pas care ar 
fi menținut echipa României 
in postura de favorită pentru 
dublul final de la Londra și 
Ankara.

In această stare de spirit, in- 
fringerea de miercuri a căluț 
ca o lovitură de trăsnet din 
senin, făcînd să amuțească un 
stadion care jubilase in atîtea 
rînduri și care a aprins torțele 
victoriei după neuitatul meci 
cu Italia. Dezamăgirea e fireas
că. Ea e mai puternică decît 
după înfringerea pe teren pro
priu in fata Cehoslovaciei (mai 
1983), deoarece. în timp ce a- 
tunei existau numeroase vari
ante de continuare a luptei, 
astăzi echipa națională are un 
foarte restrins spațiu de mane
vră. succesul așteptat în meciul 
cu Turcia avînd nevoie și de 
un meci de luptă pe Wembley, 
un meci în care se înfruntă en
glezul Bryan Robson și riord- 
irlandczul Whiteside, adică doi 
jucători care, la ora apariției 
acestor rînduri, se antrenează 
împreună în cadrul clubului 
lor, Manchester United, lide
rul campionatului englez.

Bineînțeles că lupta pentru 
calificare nu s-a încheiat. A- 
eest lucru trebuie să-1 avem în 
vedere, într-nn moment în ea
re echipa națională, paralel cn

fotbalu- 
tara noastră, meciul 

de Nord ar fi tre- 
meciul calificării la 
De altfel, tribuna 

mai

trăias- 
acestei 
noștri 

această 
Gindul

criticile aspre de eare va (ine 
— sîntem siguri — seama, are 
nevoie de o relansare psihică 
fără de care meciul eu Turcia 
nu poale fi jucat cu șanse re
ale. Dar chiar dacă aceste șan
se reduse se vor concretiza, 
spre bucuria tuturor, noi, toți, 
sîntem stingheriți de faptul că 
mai așteptăm calificarea în da
una unei echipe (Irlanda de 
Nord) care a ciștigat patru 
puncte în cele două meciuri cu 
„tricolorii".

Cum a fost posibilă această 
infringere pe cit de neaștepta
tă, pe atît de severă 7

Cum a fost posibil acest eșec 
Ia capătul unui meci în care 
echipa României a făcut cel 
mai insistent joc de atac din 
ultimii patru ani ?

Acest paradox sumbru poate 
fi explicat doar prin făptui că 
ECHIPA NOASTRĂ ȘI-A 
PIERDUT ECHILIBRUL TRA
DITIONAL, juchid stăpiniiă de 
dorința de victorie înainte de 
limită. Și in acest iureș, care 
a eliminat luciditatea necesară 
au intrat atit jucătorii, cit 
antrenorii Mircea Lucescu 
Mircea Rădulescu.

Echipa României, cu cele
de șuturi la poartă (11 pe poar
tă) și cu cele 21 de corncre la 
zero a realizat un record 
accentuează amărăciunea, 
tru a învinge Suedia cu
cifrele au fost mult mai mo
deste (14—3 la poartă, 5—1 pe 
poartă, 8—5 la cornere). Pen
tru a învinge Italia, ele au fost 
și mai edificatoare prin con
trast : 10—10, 3—2, 5—3 la cor

și 
»i

27

care 
Pen- 
2—0,

Cu o execuție spectaculoasă, Piturcă va trimite balonul 
dar ^portarul irlandez Jennings n-a fost învins nici de 

Foto : lorgu
s-a intrat de 77(!) de 
colo de linia de 16 metri. A- 
ceste cifre acentuează lipsa de 
calm și organizare a ofensivei. 
O ofensivă „în ceață" după pri
mirea golului, pentru ca spre 
sfîrșitul meciului să se creeze 
impresia că golul nu va veni, 
orice s-ar întîmpla.

La Belfast. în septembrie 
1984, Irlanda de Nord a învins 
cu 3—2, după un meci foarte 
echilibrat : 13—10 șuturi (7—4 
pe poartă). Acum, la București. 
Bingham ciștigă cu aceeași di
ferență de un gol. după un 
meci în care a fost masat in 
careu timp de 80 de minute. 
„Nu pot să cred" — spunea Că- 
mătaru imediat după meci. „Am 
așteptat patru ani această zi. 
Și ea a devenit cea mai amară 
dintre toate zilele pe care le-am 
trăit in acest timp".

★
în final, să spunem că vic

toria Irlandei de Nord a fost 
in primul rind „opera**.,, echipei 
noastre. Sigur că vom reveni 
asupra erorilor mai mari sau 
mai mici care s-au comis In 
preajma meciului și în timpul 
desfășurării lui. Acum e mo
mentul recunoașterii greșelilor, 
al analizării lor, singura premi
să care poate duce la reabili
tarea „tricolorilor", pentru con
tinuarea luptei.

loan CHIRILA

dată.
spre gol. 
această 

BĂNICĂ

Astâzi, pe stadionul tiiulcsli

MECIUL DE OIVIZIA „A» »1

PAPIC - UNIVERSITATEA CRAIOVA
Astăzî. pe stadionul Giulești 

din Capitală, este programată 
partida Rapid — Universitatea 
Craiova, din etapa a X-a a 
campionatului Diviziei „A". 
Partida se joacă în devans, 
pentru a oferi formației craio- 
vene o zi în plus de pregătire 
în vederea importantului meci 
de miercuri, din „Cupa cupe
lor". cu formația sovietică Di
namo Kiev. în jocul de azi nu 
vor putea evolua Rada și Gri- 
gore. la Rapid, suspendați o 
etapă. pentru cumularea a 
două cartonase galbene, și Că- 
mătaru, la Universitatea Craio
va, în continuare indisponibil. 
Partida va începe la ora 15.

de atracție al întrecerii a fost 
evoluția scorului, favorabil p£nă 
ta urmă bucureșteneelor care, 
vaJorificându-și plusul de expe
riență competițională, au cîștigat 
pe merit. Au marcat : Bărăgan 
22, Zidaru 13, Pa nd re a 2, Făgă- 
rășanu 2, Ionescu 4. Prăzaru- 
Mathc 4, Nctolițc'bi 3, Moldovea- 
nu 4 pentru ^învingătoare. res
pectiv Rodea 18, 
G. Nagy 8ț 
Arbitri : C.
culescu.

tavjngătoare. __
1, Grădinara 16, 

BHndwT 6, Stamin S. 
Comăniță și A. Nl-

BUCUREȘTIOLIMP1A
PID BUCUREȘTI 57-33 (33—19).

RA-

Programul de azi : sala Flo- 
reasca, de la ora 12 : Politehni
ca Timișoara — Comerțul Tg. 
Mureș, Olimpia București — Mo
bila Satu Mare, Chimistul Rm. 
ViJcea — Progresul București, 
Voința București — Crișui Ora
dea, Universitatea Cluj-Napoca 
— Politehnica București;

lOIO-PfiSiiOSPOftl ÎKfQRMEAZÂ
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri' 18 octombrie, va 
avea loc în București, în sala 
clubului din sir. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 16t30.

Agențiile Loto-Pronosport șl 
vînzătorii volanți din întreaga 
țară oferă în această perioadă 
spre vînzare (în afara seriilor o-

nere. 
două 
plan 
minute, cu fluxul și mai ales, 
refluxul necesar atragerii 
versarului, in timp ce în me
ciul cu Irlanda de Nord s-a a- 
doptat doar tactica asaltului 
continuu, fără acoperire. In fot
balul modern, seducătoarea for
mulă „cea mai bună apărare 
este atacul" s-a demonetizat de 
mult, cedind teren ideii rea
liste că „orice atac fără aco
perire este doar o aventură".

Cele trei erori elementare ale 
defensive noastre în prima 
parte a jocului (una din ele 
soldîndu-se cu golul victoriei 
irlandeze) au creat o stare de 
nesiguranță din care s-au năs
cut precipitarea, confuzia, des
curajarea — pentru că numai 
astfel se pot explica marile ra
tări de după pauză. Mai mult 
decît atît. golul victoriei oas
peților a venit la capătul ce
lui mai avîntat sfert de oră 
al „tricolorilor" (între minutele 
16 și 30), cînd fotbaliștii noș
tri au tras 6 șuturi la poartă 
(patru pe poartă) și 7 (!) cor
nere, în timp ce jucătorii nord- 
irlandezi au tras 
Din păcate acela 
victoriei !

Niciodată echipa 
a avut 172(!) de acțiuni in ju
mătatea adversă. Niciodată nu

Este limpede că în acele 
jocuri s-a conceput un 
pentru toate cele 90 de

ori din-

ad-

unul singur, 
a fost șutul

națională nu

Dupâ meciul România — Cehoslovacia (10). din preliminariile CE.

JUNIORII „TRICOLORI1 AU
0 NETA SUPERIORITATE PE
Afirmam, in finalul cronicii me

dului de la Plopeni dintre echi
pele de juniori ale României și 
Cehoslovaciei, că VICTORIA „11"- 
lui nostiu tricolor este ABSOLUT 
MERITATA. Nu este deloc o a- 
firmațle gratuită. Dimpotrivă, 
justețea succesului tinerilor ju
cători pregătiți de Gheorghe 
Staicu și Constantin Frățilă a 
fost subliniată plnă și de oaspeți, 
care au recunoscut, in minutele 
de după meci, că juniorii noștri 
au fost mai buni.

Care ar fi argumentele acestei 
recunoașteri unanime ? înainte 
de toate, numărul mai mare .de

în prima parte a meciului s-a 
jucat Îndeosebi pe stingă, Pojar 
„urclnd" mereu, ca o veritabilă 
extremă, În ultimele 45 de mi
nute, acțiunile rapide, surprinză
toare, care au pus pe picior gre
șit masiva apărare a oaspeților, 
au alternat, cînd pe o parte, cînd 
pe cealaltă. Jocul a căpătat di
namism, culoare chiar, publicul 
— generos — a aplaudat, singu
rul regret fiind acela că Ondruș
ka n-a mal scos o dată sau de 
două ori mingea din plasa porții 
lui. In sfirșit, un al treilea ade
văr al meciului l-a constituit pu
terea de luptă, dorința de victo-

lală-l și pe Dumitrașcu (echipament de culoare deschisă) în fața 
golului, dar ratează Foto : lorgu BĂNICĂ

acțiuni ofensive, dintre care 33 
au fost Încheiate cu șuturi la 
poarta lui Ondrușka. Superiori
tatea teritorială a componențelor 
echipei României e ilustrată, de 
asemenea, și de raportul zdrobi
tor al cornerelor (13—1) și. in ul
timă instanță, de ocaziile de gol, 
ocazii imense : șapte de partea 
„tricolorilor" șl numai trei In 
contul juniorilor cehoslovaci. Un 
al doilea argument ar fi acela al 
tempoului Imprimat de echipa 
noastră in repriza secundă. Dacă

blșnuite, speciale și Lozul marilor 
Cîștiguri) Și LOZUL TOAMNEI — 
emisiune specială limitată de se
zon. cu clștiguri suplimentare a- 
cordate din fond special- La a- 
ceastâ emisiune, partieipantHor 11 
se oferă posibilități multiple de 
a obține AUTOTURISME „OLT- 
CIT SPECIAL** și numeroase cîș- 
tigurt In bani. Jucați la LOZ ÎN 
PLIC !

rie, ambiția șl elanul cu care a- 
proape toți jucătorii au abordat 
și dus pint la capăt meciul.

Ciștiglnd acest med foarte greu 
— juniorii cehoslovaci jucindu-și 
la Plopeni ultima lor șansă —, 
echipa noastră a trecut pe pri
mul loc al clasamentului. A de
venit, deci, liderul grupei. Victo
ria obținută se Înscrie ca o fru
moasă izbtadă. La sflrșitul me
dului. antrenorul Gheorghe Stai- 
cu declara că nu poate remarca 
pe nimeni, că toți jucătorii me
rită să fie evidențlați. Adevărat. 
Să Încercăm, totuși, cite o scur
tă caracterizare a fiecăruia din
tre cei 13 care au apărut In joc.

Hristea (F.C. Argeș) : apărut In 
ultima clipă Intre buturi, s-a re
marcat Înainte de toate prin eele 
două ieșiri curajoase Ia atacurile 
lui Lednicky și Halas, bioctndu-i, 
salvind goluri gata făcute. Calm 
șl sigur in alte ctteya situații ; 
Be jenam (Corvlnul) : a început 
foarte bine jocul, a urcat in atac, 
a centrat, dar potențialul său a 
cam scăzut spre finalul meciului,

MANIFESTAT
PLAN OFENSIV
cînd a trebuit să £ie dublat de 
coechipieri ;
Vatra ~ 
printr-o 
mun și, 
precizia 
flecare
Stroia ____ ______ _
prima parte a meciului, mal ac
tiv după pauză : Pojar („U“ Cluj- 
Napoca): omul nr. 1 al pairtidei. 
de nota 10 ta tot ce-a făcut și 
a făcut tot ce poate face un 
jucător tatr-un meci. A scos 
mingi din apărare, a atacat ca 
o veritabilă extremă, a marcat 
golul victoriei. A jucat la fel ca 
la Istanbul, la fel ca ta meciul 
cu U.R.S.S. de la Plopeni : Olo- 
șutean („Poli" Timișoara) : a
„arat" terenul de la început plnă 
la sfirșit, etalînd o rezistență ie
șită din comun. A greșit, totuși, 
unele pase ușoare, lucru neper- 
mis la un mijlocaș ; Gh. Popescu 
(Univ. Craiova) : căpitanul echi
pei a taeeput dezinvolt partida, 
s-a dus de cîteva ori la gol, a 
ratat o ocazie ; după deschide
rea scorului, antrenorii i-au ce
rut să rămină ta fața fundașilor 
centrali pentru a acoperi această 
zonă prin jocul său de cap pre
cis, eficace; ~ 
goviște) : a 
los mijlocaș 
hoslovacilor.
aflat ta fața __ ____
centrat insă și a ratat. Un jucă
tor de mare perspectivă ; D. Sava 
(Victoria București) : lin tehni
cian, și-a asumat executarea tu
turor loviturilor libere, a aler
gat cum nu l-am văzut de multe 
ori, dar spre final a dat semne 
de oboseală ; Cr. Sava (Metalul 
București) : excelent ta repriza 
a doua, cînd i-a „întors* de ei- 
teva ori pe apărătorii adverși, 
realizing spectaculoase faze de 
got E ambițios, rezistent, are vi
teză și tehnică. Și ei este o mare 
speranță ; Nuță (Petrolul): foarte 
bun la mingile „înalte", avtad o 
detentă deosebită. A vrut ’ mult 
să Înscrie, dar n-a reușit, deși, 
de două ori, s-a aflat la numai 
5—« m ae poartă ; Costăcheseu 
(Corvinul) și Laba (C.S. U.T.A.), 
intra ții In ultimele minute, au 
jucat toarte puțin. Sigur eă, In 
evoluția fiecăruia dintre cel care 
au apărat ta meciul de la Plo
peni, pot fi găsite șl alte nuanțe- 
Cert rămtae faptul că absolut 
toți au jucat eu • dăruire exem
plară, acesta fiind numi torul ce
rnim al comportării lor. SI toP 
au mai trecut un hop. Va urma 
meciul cu Turcia, la 7 noiem
brie, ultimul pe teren propriu. 
Șt vor trebui să-1 ciștige pentru 
a rămîne ta cursa calificării.

Laurențiu DUMITRESCU

Sedecaru (Minerul 
Dornei) : s-a evidențiat 

> tenacitate ieșită din co- 
, in repriza secundă, prin 

cu care a intervenit Ia 
acțiune a oaspeților ; 

(Corvinul) : ezitant In

Dumitrașcu (C.S. Tir- 
fost cel mai pericu- 
pentru portarul ce- 
De două ori s-a 

golului. Nu s-a con-

| ARBITRII DIN FTAPA
A T-a A DIVIZIEI „A“...

VINERI
Rapid — Universitatea Craiova: 

I. Igna ; D. Buciumai) (ambii din 
Timișoara) și M. Axente (Arad);

SÎMBATA
Politehnica Timișoara — Di

namo : M. Salomir ; m. Man 
(ambii din Cluj-Napoca) și V. 
Curt (Medgidia) ;

Steaua — Chimia R'm. Vîlcea : 
R. Petrescu ; P. Cadar (ambii din 
Brașov) și S. Rotărescu (Iași);

F.C.M. Brașov — Petrolul Plo
iești : M. Constantinescu (Bucu
rești) ; R. Nicoară (Tulcea) și O. 
ștreng (Oradea) ;

DUMINICA
F.C. Argeș — F.C. OR : I. Cră- 

ciunescu ; N. Dinescu (ambii din 
Rm. Vîlcea) și Ș. Necșulescu 
(Tîrgoviște) ;

F.C. Bihor — .,U“ Cluj-Napoca: 
Cr. Teodorescu ; N. Georgescu 
(aftibii din Buzău) și A. Gheor
ghe (P. Neamț) ;

A.S.A. Tg. Mureș — Victoria 
București : A, Porumboiu (Vas
lui) ; M. Dragu (Galați) și Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea) ;

Sportul studențesc — Gloria 
Buzău : Al. Mustățea (Pitești) ; 
M. Ionescu (Tîrgoviște) și V. An- 
tohi (Iași) ;

Corvinul Hunedoara — S.C. Ba
cău : M. Neșu ; I. Caraman (am
bii din - Oradea) și N. Voinea’ 
(București).

...Șl Dili ETAPA Df
DUMINICĂ A DIVIZIEI „B“

SERIA 1 : Dunărea Călărași — 
F.C.M. Delta Tulcea : E. Mustață 
(București), Chimia Fălticeni — 
F.C. Progresul Brăila : R. Matei 
(București), Minerul Vatra Dor
nei — Metalul Plopeni : T. Chelu 
(Giurgiu) Ceahlăul P. Neamț — 
C.F.R. Pașcani : I. Tărcau (Tg. 
Mureș), Aripile Bacău — Prahova 
C.S.U. Ploiești : I. Ghergheli 
(Baia Mare), Olimpia Rm. sărat
— Dunărea C.S.U. Galați : M. 
Popescu (Craiova), Steaua Mizil
— C.S.M. Suceava : I. Pătruț (Ti
mișoara), Politehnica Iași — F.C. 
Constanța : G. Ionescu (Bucu
rești) Oțelul Galați — C.S. Boto
șani : V. Alexandra (București).

SERIA A H-a : Muscelul Cîm- 
pulung — Chimica Timăveni : N. 
Bițin (Salonta), Avtatul Reghin
— Automatica București : C. 
Gheorghiță (Brăila), Tractorul 
Brașov — C.S. Tîrgoviște : C. 
Macovei (Deva), I.M.A.S.A. St. 
Gheorghe —* Flacăra Autom. Mo- 
renl : M Stănescu (Iași), A.S. 
Drobeta Tr. Severin — Progresul 
Vulcan București : nie Coț (Plo
iești), I.C.SJ.M. București — Gaz 
metan Mediaș : Gh. Simcso (Hu
nedoara), Sportul muncitoresc 
Slatina — Carpați Mîrșa : S. Ursu 
(Suceava), Șoimii I.P.A. Sibiu — 
I.C.I.M. Brașov : S. Pantelimo- 
nescu (Ploiești), Mecanică fină 
Steaua București — Electropu- 
tere Craiova : C. Popovici (C. 
Turzii).

SERIA A ni-a : Unirea Alba 
Iulla — F.C. Maramureș Bala 
Mare : D. Petrescu (București), 
C.I.L. Signet — Metalul Bocșa : 
I. Nistor (Sf. Gheorghe), înfră
țirea Oradea — Mecanica Orăș- 
tie : M. Toncea (București), Jiul 
Petroșani — Minerul Cavnic : D. 
Ciolan (Pitești), Mureșul Deva — 
Gloria Bistrița : M. Stoenescu 
(București), Strungul Arad — 
C.S.M. Reșița : C. Gheorghe (Su
ceava), Aurul Brad — C.S. U.T. 
Arad : V. Tltorov (Drobeta Tr. 
Severin), C.F.R. Timișoara — O- 
limpia Satu Mare : 3. Grama
(București), Armătura Zalău — 
Minerul Lupeni : I. Vîrlan (Gh. 
Gheorghiv-Dej).

MECIURI AMICALE
• CAR AIM ANUL BUȘTENI 

— F.C. OLT 1—1 (0—0). Au 
marcat : Tabacu (min. 70) pen
tru oaspeți și Florez (min. 85) 
pentru Caraimanul. (V. Zbâr
cea — coresp.).
• OȚELUL GALAȚI — 

SPORTUL STUDENȚESC 2—0 
(0—0). Partida, disputată în 
prezența a peste 10000 de spec
tatori, s-a încheiat cu victoria 
gazdelor la scorul de 2—0 
(0—0) prin golurile marcate de 
Lala (min. S5 și 78). Sportul 
studențesc a folosit formația : 
Speriata — M. Mihail. Pană, 
M. Popa. Pologea — Cristea, 
Bozeșan, Șerbănică. Terheș — 
FI. Grigore. Țicleanu. Au mai 
jucat: Zariosu. Cazan și Ră- 
duțoiu. (T. Siriopol — coresp.)
• MECANICA ORĂȘTIE — 

A.S.A. TG. MUREȘ 2—1 (0—0). 
Autorii golurilor : Vătafu (min. 
54). Țoraș (min. 70), respectiv 
Alba (min. 77). (Gh. Siminie — 
coresp.)
• „POLI" TIMIȘOARA —

C.S.U.T. ARAD 6—1 (4—•).
Au înscris : Giuchici (min. 3 
și 10). Baiba (min. 21). Sabia 
(min. 36), Oaneea (min. 56) și 
Solea (min. 78 din 11 m) pen
tru timișoreni, respectiv Vîr- 
șan (min. 84). Politehnica are 
un nou cuplu de antrenori : 
Robert Cosmoc. secundat de 
Octavian Foaie. (C. Creții — 
coresp.)



EXFCUTIV AL C.C. Al P.C.R.
(Urmare din pag. 1)

volumul economic din activita
tea turistică internațională a 
cunoscut o permanentă crește
re. Cu toate acestea, avînd în 
vedere baza materială creată, 
precum și importantele sarcini 
prevăzute in acest domeniu. 
Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că rezultatele obți
nute in acest an nu sînt pe 
măsura posibilităților. In ca
drul Ministerului Turismului 
s-au manifestat deficiențe se
rioase, încălcări grave ale indi
cațiilor și măsurilor stabilite, 
ale hotăririlor de partid, ceea ce 
s-a reflectat negativ 
eficienței activității 
a dus la diminuarea 
lui valutar al acestei 
ianle ramuri a economiei 
ționate. Pentru lipsurile grave 
care s-au manifestat în orga
nizarea și 
sector de 
tal Politie 
sancționarea pe linie de partid 
a ministrului turismului și a 
vieeprim-ministrului guvernului 
care răspunde de activitatea de 
turism. Totodată, Comitetul 
Politie Executiv a stabilit mă
suri in vederea extinderii și 
folosirii mai bune a bazei 
materiale a turismului, a creș
terii eficienței sale, și a indi
cat să fie elaborat in cel mai 
scurt timp — și prezentat spre 
aprobare — programul do dez
voltare a activității 
în anul 1986.

în cadrul ședinței, 
Nieolae Ceaușescu a 
o informare privind 
OFICIALA DE 
PE CARE A EFECTUAT-O, ÎM
PREUNA CU TOVARAȘA
ELENA CEAUȘESCU, IN PE
RIOADA 7-12 OCTOMBRIE IN 
REPUBLICA POPULARA CHI
NEZA. ia invitația tovarășului 
Hu Vaobang, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
și a tovarășului Li Xiannian, 
președintele Republicii Popu
lare Chineze.

Comitelui Politic Executiv a 
apreciat că vizita marchează, 
prin rezultatele sale deosebite, 
un eveniment dc mare însem
nătate in cronica bogată a re
lațiilor prietenești dintre parti
dele, tarile și popoarele noas
tre, ea dcsehizînd o nouă pers
pectivă acestor bune raporturi. 

Comitetul 
relevai, 
rui 
pe 
Ceaușescu 
tovarășii Hu Yaobang, Deng Xi
aoping, Li Xiannian și Zhao 
Ziyang, in cadrul cărora a fost 
reafirmată hotărirea comună 
de a face lotul pentru ca re
lațiile dc prietenie, solidarita
te și colaborare dintre cele 
două partide, țări și popoare să 
cunoască in continuare o pu
ternică dezvoltare.

Apreciind rezultatele vizitei. 
Comitetul Politie Executiv a a- 
probal un program concret de

asupra 
turistice, 

aportu- 
impor- 

na-

conducerea acestui 
activitate. Comite- 
Exccutiv a hotărît

turistice
tovarășul 
prezentat 

VIZITA 
PRIETENIE

CU 
rodnic 
care

Politic Executiv a 
satisfacție, caracte- 

al convorbirilor 
tovarășul Nicolae 

Ic-a purtat cu

I 

viață a înțelegerilor convenite 0 
cu privire la dezvoltarea schim- 
burilor comerciale, a colaboră
rii și cooperării româno-chine- 
ze în diferite sectoare econo
mice, precum și în alte dome
nii de activitate.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a informat 
despre VIZITA OFICIALA DE 
PRIETENIE EFECTUATA, ÎM
PREUNA CU TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU. IN RE
PUBLICA POPULARA DEMO
CRATA COREEANA, in peri
oada 12—15 octombrie, la in
vitația tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Co
reene.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere rezulta
telor vizitei, care se înscrie ca 
un moment de mare însemnă
tate in dezvoltarea relațiilor 
de prietenie, colaborare $1 so- Ș 
lidaritate dintre cele două 
partide, țări și popoare.

A fost reliefată însemnăta
tea înțelegerilor convenite in 
timpul convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen privind încheierea 
Acordului de 
colaborare și 
nomică și 
pină in anul 
feră o nouă 
tivă conlucrării 
ene, pe baze reciproc avanta
joase.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere poziției 
consecvente, reafirmată și cu 
acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind so
lidaritatea activă a Partidului 
Comunist Român, a României 
socialiste și a intregului po
por român cu lupta dreaptă a 
poporului coreean pentru reu- 
nificarea pașnică și indepen
dentă a patriei, fără nici un a- 
mestec din afară. subliniind 
sprijinul față de inițiativele și 
propunerile Partidului Muncii 
din Coreea, ale tovarășului Kim 
fr Sen, în legătură cu redu
cerea tensiunii in Peninsula 
Coreeană, cu organizarea unui 
dialog, sub diferite forme, in
tre cele două părți ale Coreei.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat, in unanimitate, rezul
tatele acestei vizite și a sta
bilit un program de măsuri 
concrete pentru realizarea. în 
cele mai bune condițiuni, a a- 
corduriior și înțelegerilor con
venite, pentru înfăptuirea e- 
xemplară a acțiunilor de co
laborare s» cooperare prevăzu
te, pentru dezvoltarea mai in
tensă a conlucrării dintre 
România și R.P.D. Corrcană, in 
folosul și spre binele popoare
lor noastre, al cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat

măsuri pentru realizarea în ÎNTÎLNIREA Ut HALTERE (j) 
POLONIA - ROMÂNIA

I
i

Miine, în localitatea poloneză 
Tarnowski Gorl, va avea 
întîlnirea de haltere dintre 
prezentativele de juniori 
Poloniei și României.

Iată lotul nostru care a 
cut deplasarea (în ordinea 
tegoriilor) : I. Iloalbă. D._ 
greanu, A. Czanka, V, 
A. Socaci,
A. Kercki, FI, Arsene, A. Culici.

Unii dintre acești sportivi 
vor participa săptămîna viitoa
re la finalele campionatelor 
naționale rezervate seniorilor, 
programate la Bistrița.

loc 
re
ale

fă- 
ca- 

Ne- 
Roșu, 

N. Osiae, P. Tufă,

fin meci amical de handbal, la Sofia
^ROMÂNIA —BULGARIA 2918
<5 SOFIA, 17 (Agcrpres). — La 
J; Sofia s-a disputat meciul arai- 
S; cal de handbal dintre reprezen- 

tativele Bulgariei și României. 
Superiori la toate capitolele, 
handbaliștii români au obținut 
o victorie detașată, cu scorul de 
29—18 (17—6).

DIN A MO Bllf.lllll ȘT I.Hi ACA IA SOFIA IN CUPA CUPEIUR
De azi și pînă duminică, In 

patru orașe din Franța, Olanda, 
Bulgaria și Italia se desfă
șoară partidele din faza sfer
turilor de finală ale competi
țiilor continentale intercluburi 
la polo. Dintre cele patru tur
nee (reamintim că primele 
două clasate se califică în se
mifinale), ne interesează. In 
mod deosebit, cel de la Sofia, 
din cadrul „Cupei cupelor", 
unde evoluează și echipa bucu- 
reșteană Dinamo. Cîntărind 
șansele formației antrenate de 
I. Capșa și D. Popescu în În
trecerea din capitala Bulgariei 
— unde va înlîlni pe De Rob
ben (Olanda). SO 2 Goteborg 
și TSKA Sofia —. avînd in ve
dere frumoasa sa comportare 
In turneul preliminar de Ia 

putem spera intr-o 
românească in semi-

trec, alături de formația locală 
Sisley, Partizan Belgrad. Va- 
sas Budapesta, Rote F.rde 
Hamm (R.F.G.).

în C.C.E. — la Marsilia : 
Dubrovnik (Iugoslavia), Mont- 
juic (Spania). Stilon Chorzow 
(Polonia) și CN Marseille 
(Franța) ; la Verendal (Olan
da) : Spandau 04 (Berlinul Oc
cidental). Posilipo Napoli. 
BVSC Budapesta și Alphen (O- 
landa).

CĂRȚI DE IDENTITATE

lungă durată dc 
cooperare eco- 
tehnico-științifică 
2000, care con- 

și largă perspec- 
româno-core-

3

Belgrad, 
prezență 
finale 1

Celălalt
tru „Cupa cupelor" are loc fa» 
Italia, la Pescara, unde »e în-

turneu contind pen

La Belgrad începe

BALCANIADA DE HANDBAL A ECHIPELOR FEMININE
g Incepînd de astăzi, la Bel- 
g grad se va desfășura cea de-a

V-a ediție a Balcaniadei de 
g handbal pentru echipele femi- 
J; nine. Competiția reprezintă un 
g util test de verificare a poten- 
J; țialului selecționatei României 
s? în vederea participării la Cam- 
J; pionatele mondiale, programa- 
g te în ultima lună a anului.

în edițiile anterioare, echi

I ACTUALITATEA ÎN TENIS
g LONDRA. Iată componența 
g celorlalte zone ale „Cupei Da- 

vis" 1986 ; zona americană : U- 
ruguay — Venezuela. în timp 

Ș; ce Chile. Canada, Brazilia. Ca- 
jș raibe. Peru, Columbia. Argen- 
g tina sînt toate calificate din o- 

ficiu pentru turul doi ! I ; zona 
asiatică : Singapore — Taiwan, 
Hong Kong — Malaesia, Ban
gladesh — Thailanda. Indonezia 
— Filipine. Pakistan — Shri 
Lanka ; Japonia. R. P. Chineză 
și Coreea de Sud sînt califi
cate în turul doi ; zona africa
nă : Nigeria — Tunisia ; Zim
babwe, Libia. Maroc. Kenya, 
Senegal. Coasta de Fildeș, Al
geria — calificate în turul se
cund. Echipa României, care 
face parte din zona europeană 
..A“. va juca in turul doi eu 
invingătoarea din meciul Fin
landa Polonia.

g

g

AMĂNUNTE DE LA MECIURILE DIN PRELIMINARIILE C. M

PENTRU SUPORTERI

0 Ș< echipa Portugaliei - 
calificată # Partide ami 
cale și oficiale

golurile
67)
7).

ur-

(1—1) de Suedia, prin ___
marcate de Vizek (mim. 41 si 
respectiv Comeliusson (mim. 
Iată clasamentul și meciurile 
mătoare :

Miercuri s-au desfășurat mai 
multe jocuri în cadrul prelimi
nariilor C.M. unele (oarbe impor
tante pentru obținerea calificării.

In grupa a 2-a. o mare sur
priză : R.F. Germania, juclnd la 
Stuttgart, a pierdut cu 0—1 ta 
fața Portugaliei 1 Astfel, portu
ghezii ocupă acum locul secund 
șl sint calificați 
alături de R.F. 
Bată pe primul 
punct al partidei 
de Carlos Manuel ___
bltrul Racket (Marea Bri tarile) a 
condus echipele : R.F GERMA
NIA : Schumacher — D. Jakobs 
(GriindcI), Berthold, K.H. F8rs- 
ter. Brehme — AllgBwer, Herget, 
Meier, Briegel — Llttbarski 
(Allots). K.H Rummenigge. POR
TUGALIA : Bento — Frederico. 
Pinto, Venancio. Inacio — Carlos 
Manuel (Carvalha), Vetoso, Pa
checo Antonio — Gomes (J. Ra
fael) Fernandes

tn aceeași grupă. la Prâga, 
Cehoslovacia a dispus cu 2—1

1. R.F. Germania
2. Portugalia
3. Suedia
4. Cehoslovac?
5. Malta

7 5
8 5
7 3
7 3
7 O

1 
O
1
1
1

20- 7 
12-10 
12- 8 
9-10 
5-23

11
10
7
7
1

R.F.G,

pentru Mexic. 
Germania, cla- 
loo. Singurul 
a fost Înscris 
(min. 54). Ar-

meciuri :
Si Malta — Sue-
17 noiembrie.

Anglia a to- 
echipa

Ultimele două 
— Cehoslovacia 
dia, ambele la 

tn grupa a 3-a, —„— ____
vins categoric echipa Turciei : 
5—0 (4—0). Golurile au fost În
scrise de Waddle (min. 14), Li
neker (mln. 18 42 și 53). Robson 
(min. 35) Arbitrul sovietic Mll- 
oenko a condus echipele : AN
GLIA : Shilton — Stevens, Fen
wick. Wright. Sansom — Robson 
(Steven) Wilkins, Iloddlo — 
Waddle Hateley, Lineker : TUR
CIA : Yashar — Ismail. Rashit. 
Fedat, Yusuf — Mujdat, Abăad- 
kerim. Huseyin. Selctik — K. Ha
san. Fenol

tn grupa a 6-a au avut loc 
două locuri. La Moscova, tn fata 
a too 000 de spectatori echipa 
U.R.S.S. a întrecut pe cea a Ir-

landei cu 2—0 (0—0). după un
meci pasionant. Scorul a fost 
deschis de Cerenkov ta mtn. 61. 
Iar în min. 90 Protasov a pecet
luit rezultatul final. Au evoluat 
formațiile (conduse de Italianul 
Casarin) : U.R.S.S. : Dasaev — 
Morozav, Civadze, Demianenko, 
Bubnov — Zavarov (Besonov), 
Gotmanov, Cerenkov, Aleinikov 
— Protasov, Blohin (Kondratiev); 
IRLANDA : McDonagh — Beglin 
(O’Callaghan) O’Leary, Lawre- 
son, Houghton — Cascarlno, 
Waddock Brady — McCarthy, 
Stapleton. Grealish (Whelan).

După meci antrenorul irlandez 
Ein Hand a anunțat că-șl va 
Înainta demisia, imediat dună ul
timul joc din grupă : „Echipa 
mea — a declarat el — m-a de
cepționat tn această seară".

Tot tn aoeastă grupă, la Oslo, 
o mare surpriză prin proporția 
scorului : Norvegia — Danemarca 
1—5 (1—0). Scorul a fost deschis 
de gazde prin Sundby (min. 43). 
După pauză a urmat ..avalanșa* 
de goluri ale oaspeților care au 
jucat excelent : Laudrup (min. 
56) Lerby (mta. SI» Larsen (min. 
66) Berggreen (min. 75 și 79). 
Arbitrul român Ioan tgna a con
dus echipele : NORVEGIA :

pele României și Iugoslaviei 
și-au împărțit egal victoriile, 
cîte două (echipa noastră cîști- 
gătoare în 1980 — Tg. Mureș 
și 1982 —Sofia) secundate de 
reprezentativa Bulgariei, par
ticipantă și ea la viitoarele în
treceri ale C.M. (grupa ,,B“). 
Cu siguranță că între aceste 
echipe se va da lupta și la 
actuala ediție pentru cele trei 
trepte ale podiumului de pre
miere la Balcaniadă.

în vederea acestei competiții, 
antrenorii Eugen Bartha și Lu
cian Albu au la dispoziție un 
Iot valoros, din care fac parte: 
Viorica Ionică. Doina Rodeanu, 
Ana Moldovan, Rodica Marian, 
Laurica Lunca, Eva Mozsi, 
Mariana Tircă, Elena Nițoiu. 
Manuela Neică, Cristina Tache, 
Filofteia Danilof, Angelica An
ton, Irina Călin, Edit Torok 
și Rodica Covaliuc. care au fă- 
zut deplasarea la Belgrad.

Forul de conducere a fot
balului european urmează să 
se reunească șl să ia 
o decizie, să zicem defi
nitivă, asupra termenului de 
suspendare a formațiilor en
gleze din competițiile conti
nentale. Precum se știe, în 
urma numeroaselor inciden
te provocate de suporterii e- 
chipelor engleze, de-a lungul 
șl de-a latul Europei, care au 
culminat cu tragedia de la 
Bruxelles, pe stadionul Hey- 
sel, la finala „C.C.E.“ dintre 
Juventus Torino și F.C. Liver
pool, U.E F.A. a exclus for
mațiile engleze din toate 
competițiile continentale. Pen
tru ca măsura ce urmează să 
o la acum să fie, într-adevăr, 
cea mal corectă, U.E.F.A. și-a 
trimis tot felul de observa
tori, neanunțați, la diferite 
meciuri din campionatul en- 
glez, ca să studieze compor- 
tamentul suporterilor șl, bi
neînțeles, să raporteze ce au 
constatat acolo, la fața locu
lui. Și, după cit se pare, a- 
ceștia au văzut multe lucruri 
bune, dar și altele nu prea 
bune.

Printre lucrurile bune este 
șl hotărîrea luată de Comite
tul director al Ligii engleze 
de fotbal de a cere conduce
rilor cluburilor cu echipe in 
liga I și a Il-a să introducă, 
în mod obligatoriu, cărți de 
identitate pentru suporterii 
lor, ceea ce. se speră, va con
tribui ia creșterea sportivită
ții și securității pe stadioane.

Romeo VILARA

KASPAROV IȘI MENȚINE AVANTAJUL
MOSCOVA, 17 (Agcrpres). — 

Cea de-a 17-a partidă a meciu
lui pentru titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri sovietici 
Anatoli Karpov și Garrl Kas
parov s-a Încheiat remiză du
pă 29 de mutări. Scorul de 9—8 
puncte In favoarea lui Kaspa
rov. în partida a 18-a progra-

Thorstvedt — Fjaclberg (Kojedal), 
Ahlsen, Herdde (Jacobsen), 
Henriksen — Davidsen, Heriov- 
sen, Sundby — Andersen, Oak
land, Thoresen ; DANEMARCA : 
Rasmussen — Sivebaek, 
Morten Olsen, Nielsen - 
Berthelsen 
(Frlman), 
Laudrup. Iată
1. Danemarca
2. U.R.S.S,
3. Elveția
4. Irlanda
5. Norvegia

Ultimele meciuri : U.R.S.S. — 
Norvegia (31 octombrie) ; Elve
ția — Norvegia șl Irlanda — Da
nemarca (ambele la 13 noiembrie).

ta meci de baraj, la Bruxelles 
(med tur). Belgia a dispus cu 
1—0 (1—0) de Olanda (aceasta din 
urmă a jucat in 10 oameni, prin 
eliminarea lui Kieft, tn min. 4), 
prin golul marcat de Vercaute- 
ren. Returul va avea loc la 28 
noiembrie, la Rotterdam, tnvin- 
gătoarea se va califica pentru 
turneul final.
• MECIURI AMICALE. La Car

diff Tara Galilor — Ungaria 
0—3 (0—1) I Au înscris : Eszter- 
hazy Hajszan șl Detarl : la Glas
gow : Scotia — R.D. Germană 
0—0 : la Linz : Austria — Iugo
slavia 0—3 (0—2) 1 Au marcat : 
Vujovtd (2) st Mrkela ; la Salo
nic : Grecia — Bulgaria 0—2 
(0—0). Au înscris Kolev șt Sav- 
kOV. • IN C.E. DE TINERET (gr 
6) : Norvegia — Danemarca 1—3 
(1—2) • (gr. 8) : Luxemburg — 
Italia 0—6 : • ÎN C.E. DE JU
NIORI (gr. 6) : Finlanda — Sue
dia 0—4 (0—1) și Norvegia — 
R.D. Germană 1—1 (l—1).

matâ sîmbălă, 19 octombrie, 
Karpov va avea piesele albe.

Montpellier. Rezultate din 
runda a patra a turneului can- 
didaților : Portisch — Korcinoi 
1—0, Timman — Short 1—0, 
Spragget — Nogueiras 0—1. Va- 
ganian — Beliavski, Iusupov — 
Smîslov și Seirawan — Soko
lov remize. Ribli — Spasski șl 
Tal — Cemin întrerupte. în 
fruntea clasamentului. Portisch 
șl Iusupov au cîte 3 p.

Busk, 
Lerby, 

(Molby), Arnesen
Berggreen — Larsen, 

clasamentul :
1
2
3
2
2

TELEX • TELEX

7 
7
7
7
6

4
3
2
2
1

2
2
2
3
3

BOX • Ciro de Leva (Italia) 
șl-a păstrat titlul european la 
categoria cocoș intrectndu-1 la 
puncte, în 12 reprize, pe france
zul Alata Llmanola, la Eboll 
(ta sudul Italiei) • La Londra : 
Graham (Anglia) bate r.s.c. rep. 
2 pe Ruiz (Argentina)

PE gheata • tn 
unional, etapa a 

— Dinamo Moscova

HOCHEI
campionatul
8-a : TSKA
2— L Dinamo Riga — Ijstal Usti
nov 6—3. - - -
Voskresensk
— Aripile
3— 3. Lideră
CU 16 p.

Sokol Kiev — Hlmik 
4—2. SKA Leningrad 
sovietelor Kuibîșev 
este TSKA Moscova

HOCHEI PE IARBA 9 „Cupa 
intercontinentală" (formații mas
culine) : Irlanda — Argentina 
3—1 Coreea de Sud — Zimbabwe 
14—0. Noua Zeelandă — Polonia 
t—0. (1. Noua Zeelandă 9 p. 2. 
Polonia 7 p 3. Irlanda 7 p) ; 
Japonia — Belgia 2—1 Canada — 
Kenya 0—3. Spania — Malaesia 
t—o. a. - - -
T p. 3. 
nya 5 o)

Spania 9 p. 2.
Malaesia 5 p

Canada
4. Ke-

(Țara
Insulele

• In meci
RUGBY

Galilor) :
Fldji 14—23 . _
amical de rugby în XIIL selec
ționata Comitatului 
(Nordul Anglie!) — 
landă S—3*> <6—181

• La Swansea 
Swansea

(10—14)
Cumbria 

Noua Zee-
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