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1 Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 8 noiembrie, a 
avut 100 ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a analizat RA
PORTUL CU PRIVIRE LA PRO
IECTUL PLANULUI NAȚIO
NAL UNIC DE DEZVOL
TARE ECONOMICO-SOCIALA 
A ROMÂNIEI ÎN ANUL 1986.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că întreaga activitate 
de elaborare a Proiectului de 
plan s-a desfășurat sub îndru
marea directă a secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care, examinîndu-I 
în mai multe etape, a orientat 
lucrările de fundamentare a 
acestuia în direcțiile deteBmi- 
nante pentru progresul dinamic 
ai economiei naționale și în
făptuirea neabătută a hotărîri- 
lor Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării în pe
rioada 1986—1990.

Proiectul de plan pe 1986 — 
primul an al viitorului cincinal 
— prevede continuarea proce
sului de dezvoltare intensivă a 
industriei, agriculturii, a celor
lalte ramuri ale economiei na
ționale, lărgirea bazei energeti
ce și de materii prime, mobi
lizarea mai puternică a tuturor 
resurselor existente, ridicarea 
substanțială a gradului de va
lorificare a materiilor prime, 
materialelor, combustibililor și 
energiei electrice, îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor diminuarea consu
murilor și a cheltuielilor de 
producție, utilizarea cu maxi
mum de randament a fonduri
lor de investiții, sporirea mai 
accentuată a productivității 
muncii, extinderea exporturilor 
și reducerea importurilor, creș
terea susținută a eficienței eco
nomice. întărirea autoconduce- 
rii și autogestiunij economico- 
financiare.

Proiectul de plan pe 1986 se 
întemeiază pe studiile șl pro
gramele privind dezvoltarea 
cercetării științifice și extinde
rea susținută a progresului teh
nic în toate sectoarele econo
miei. El creează, totodată, con
diții pentru dezvoltarea cores
punzătoare a bazei materiale a 
învățămîntului și a celorlalte 
activități social-culturale. ocro
tirea sănătății, pentru îmbună
tățirea organizării teritoriale și 
a sistematizării localităților, con- 
tinuînd astfel procesul de ri
dicare economico-socială a tu
turor județelor tării.

S-a apreciat că realizarea 
prevederilor de plan pe anul 
1986 va asigura dezvoltarea în

continuare a forțelor de pro
ducție, sporirea avuției națio
nale și ridicarea. pe această 
bază, a nivelului de trai, ma
terial și spiritual al poporului, 
creșterea gradului general de 
bunăstare și civilizație al în
tregii țări.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca Proiectul planului 
național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a României in 
anul 1986 să fie supus dezba
terii Plenarei C.C. al P.C.R.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a analizat RA
PORTUL PRIVIND ÎNDEPLI
NIREA PLANULUI PRODUC
TIVITĂȚII MUNCII ÎN INDUS
TRIA REPUBLICANA, CON- 
STRUCȚII-MONTAJ ȘI TRAN
SPORTURI, ÎN PERIOADA 1 
IANUARIE — 30 SEPTEMBRIE 
1985. Din datele prezentate re
zultă că deși nivelul productivi
tății muncii in primele nouă 
luni ale anului a înregistrat o 
creștere, totuși, o serie de mi
nistere economice nu au reali
zat în întregime prevederile dc 
plan în acest domeniu. Criti- 
cind sever această situație, 
secretarul geueral al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
cerut ministerelor economice și 
organelor de sinteză să ia mă
suri hotărite pentru recupera
rea, in cel mai scurt timp, a 
răminerilor în urmă în acesl 
domeniu și pentru asigurarea 
tuturor condițiilor în vederea 
creșterii substanțiale a produc- • 
livității muncii în toate ramu- : 
rile economiei naționale, la : 
nivelul stabilit prin plan.

Examinînd RAPORTUL P3I- 
VIND ASIGURAREA ȘI CON- : 
TROLUL CALITĂȚII TRODU- i 
SELOR ȘI ACTIVITATEA DE '■ 
METROLOGIE PE TRIMES- • 
TRUL TREI AL ANULUI 1985, : 
Comitetul Politic Executiv a ; 
hotar it ca problemele cuprinse \ 
în acest raport să constituie ; 
obiectul unei dezbateri apro- \ 
fundale în cadrul guvernului, : 
care trebuie să ia toate măsu- \ 
rile ce se impun pentru imbu- ■ 
nătățirea, în continuare, a ac- • 
tivității în acest domeniu. In • 
cadrul ședinței, tovarășul : 
Nicolae Ceaușescu a criticat : 
tendințele unor ministere de : 
a depăși consumurile de mate- '■ 
rii prime și materiale, sublini- • 
ind că îmbunătățirea calității : 
produselor trebuie să fie asi- \ 
gurată nu prin sporirea acestor : 
consumuri, ci prin respecta- ; 
rea riguroasă a lor. Guvernul. : 
ministerele economice, C.S.P.-ul, j 
Ministerul Finanțelor vor tre- : 
bui să ia toate măsurile pen- ' 
tru a se asigura încadrarea : 
riguroasă a fiecărei unități dc \

(Continuare in pag a 4-a)

Din nou aplauze pentru gimnastica româneasca

ECHIPA FEMININA A ȚAPII NOASTRE
A CUCERIT MEDALIA DE ARGINT LA „MONDIALE1

2 9 Ecaterina Szabo conduce la
g individual compusSReprezentativa
| U.R.S.S. — campioană mondială
• Azi șl inline — ultimele

reuniuni, decisive
MONTREAL, 8 (prin telefon). 

2. Reuniunile decisive ale Cam- 
ș pionatelor mondiale de gim- 

nastică, cele în care se desem- 
nează medaliații întrecerii su- 

2 preme a acestei discipline, se 
î: succed acum zi de zi și nu 

mai surprinde pe nimeni că 
5; nivelul disputelor a crescut 
2 simțitor în spectaculozitate, că 
2 un număr tot mai mare de 
B spectatori sînt prezenți in a- 

rena sportivă din parcul olim
pic. Așa cum s-a întîmplat și 
joi seara, la reuniunea celor 
mai bune echipe feminine din 
lume, urmărită de peste 10 000 
de spectatori, la finele căreia 
au fost decernate primele me
dalii ' “ - - -

Un 
g tat 

care
Ș îint .

din nou, dovada clasei ridicate 
B ................................. '

B

&

B

$

în disputa fetelor, 
aplaudat succes a repur- 

reprezentativa României, 
a cucerit medalia de ar
pe echipe, făcind astfel,

a școlii românești de gimnas
tică, aureolată de atitea suc-

Echipa României, ciștigătoare a medaliei de argint la campiona
tele mondiale de la Montreal. De la stingă : Eugenia Golea, Laura 
Cutina, Ecaterina Szabo. Camelia Voinea, Celestina Popa. Da

niela Silivaș
cese prestigioase repurtate în 
ultimii ani. Ecaterina Szabo, 
Daniela Silivaș, Camelia Voi- 
nea, Celestina Popa, Laura 
Cutina și Eugenia Golea s-au 
mobilizat exemplar, au dat do
vadă de o voință deosebită de

Miinc, in Parcul tineretului

FIMLELf Pf CAPITALĂ
(Continuare în pag a 4-a) ALE CROSULUI UOIAI

FLORETIȘTII SI SABRERII SI-AU DESEMNAT
9 J »

Floretiștii și sabrerii și-au 
disputat, joi și vineri, în sala 
Horească din Capitală, ultima 
fază a „Cupei României". 57 
de floretiști și 81 de sabreri la 
startul întrecerilor, pe gru
pe, competiția lansîndu-se pe 
plan spectacular o dată cu 
intrarea în etapa eliminări
lor directe și recalificărilor, 
cînd sportivii sînt obligați să 
forțeze victoria. In disputa 
floretiștilor, în primul tur al 
eliminărilor, din cele 8
salturi cinci s-au încheiat 
Ia limită (scor : 10—9), două

a-

AZI Șl MllNE, RETURUL OPTIMILOR DE FINALĂ
IN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL (m)

Nici nu s-au stins ecourile etapei-tur din ca
drul cupelor europene la handbal masculin, în 
care au evoluat cele trei echipe românești Steaua 
București. H.C. Minaur Baia Mare și Politehnica 
Timișoara și din nou avem un sfîrșit de săp-

tămină plin, azi (la Baia Mare) și duminică (la 
Preșov și Gummersbach) desfășurîndu-se partl- 
dele-retur.

Asupra acestora, amănunte înaintea meciurilor, 
de la redactorii noștri.

11 CUPA ROMÂNIEI*
cu 10—8 și unul cu 10—7. Deci, 
un echilibru pregnant, care 
a mărit cota angajamentului 
competitorilor.

Finala de opt a fost, de fapt 
un ...meci Steaua — C. S. Satu 
Mare, în care floretiștii mili
tari porneau cu „scorul" de 

în favoarea lor, Intru- 
aveau în această ultimă

5—3 
cît
fază a concursului 5 calificați 
(George Oancea, Livius Buzan, 
Zsolt Hușii, Nicolae Iile de la 
Steaua și Romică Molea, de la 
C.T.A. Steaua), față de cei 3 
sătmăreni (Vasile Costa, Atila 
File, Zoltan Eder). La „pauză" 
(înaintea finalei) „scorul" 
devenise egal (1—1, califi
cați fiind Costa și Buzan), în- 
tr-un asalt s-au aflat față in 
față coechipierii de la Steaua, 
Oancea și Buzan, așa înclt un 
trăgător militar a ieșit auto
mat din concurență (acesta a 
fost, ca și la campionatele na-

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. 2-3)

In „C. C. E." /n „Cupa cupelor" In „Cupa I.H.F."

CU „CUPA A.l. l.“
Mîine, 

masă, a ____
tru iubitorii sportului din Capi
tală. Din inițiativa Consiliului 
municipal București pentru edu
cație fizică șl sport, a Comite
tului municipal București al 
U.T.C. și a Inspectoratului șco
lar al Capitalei, aproape 5 000 
de iubitori ai alergărilor pe te
ren variat vor fi prezenți pe a- 
leile Parcului tineretului din sec
torul 4 la nu mai puțin de 12 
starturi !

Deschiderea o vor face fiaaliș- 
tii pe Capitală ai Crosului de 
masă dotat cu „Cupa Anului In- 
ternațional al Tineretului** — cir
ca 1 000 de concurenți, câștigăto
rii și fruntașii întrecerii din e- 
tapa pe sectoare.

Primul start, la orele 9 din 
fața Palatului sporturilor și cul
turii.

Apoi, In jurul orei 10.30, va a- 
vea loc un mare cros popular 
cu aproximativ 4 000 de tineri și 
tinere reprezentind toate sectoa
rele Capitalei.

Tot mîine, din Inițiativa ace
lorași factori, se vor desfășura 
alte două frumoase acțiuni : un 
concurs de orientare turistică, în 
pădurea Pantelimon (de la orele 
10) șl o cursă cicloturistică cu 
plecarea de la stadionul Dinamo 
(orele 10,30) pe un traseu care 
va avea ca punct de sosire co
muna Pantelimon, In fața C.A.P. 
din această localitate.

o zi a atletismului de 
crosului indeosebi, peu-

„Trofeul Carpați" la handbal feminin

VfL GUMMERSBACH - 
STEAUA, UN MECI GREU

Echipa de handbal a clu
bului Steaua, multiplă campi
oană a țării, pleacă astăzi la 
Gummersbach (R.F. Germania), 
unde, mîine (de la 18,45 — ora 
României), urmează să susți
nă, in compania puternicei 
formații din localitate, meciul 
retur, decisiv pentru califica
rea In „sferturile" de finală 
ale „Cupei campionilor euro
peni". ,

Victorioși cu 20—16 (10—9)
In întîlnirea de la București, 
steliștil au, firește, posibilități 
de a obține, In final, un re
zultat favorabil în această du-

Don GARLEȘTEANU

(Continuare în pap a 4-a)

H.C. MINAUR BAIA MARE 
ÎN FAJA SUPORTERILOR

BAIA MARE, 8 (prin tele
fon). Deși am sosit în locali
tate cu mult după căderea se
rii, ne-a fost ușor să ne dăm 
seama de marele interes pe 
care îl stîmește aici partida- 
retur din Cupa cupelor, la 
handbal masculin, optimi de 
finală, dintre H. C. Minaur 
Bala Mare și dștigâtoarea Cu
pei Franței, U.S.A.M. (Uniu
nea Sportivă a foștilor elevi 
ai colegiului • Mont-Duplan) 
Nîmes. Deși rezultatul primu
lui meci (28—21) este o zestre 
mai mult decît promițătoare 
pentru calificarea In „sferturi-

Mireeo COSTEA

(Continuare in pag a 4-a)

TIMIȘORENII MIZEAZĂ 
PE CARTEA VICTORIEI

PREȘOV, 8 (prin telefon). 
Oricare ar fi fost rezultatul 
meciului de la Timișoara — 
dispută care a avut loc dumi
nica trecută — dintre Politeh
nica și echipa locală Tatran, 
contînd pentru optimile de fi
nală ale „Cupei I.H.F." la 
handbal masculin, întîlnirea 
revanșă ar fi stîrnit interes. 
Acum însă, după acel 19—19 
în deplasare, nesperat de 
handbaliștii cehoslovaci. la 
Preșov, cu două zile Înaintea 
confruntării la sfîrșitul căreia 
va fi desemnată formația ca
lificată pentru turul următor

Ion GAVR1LESCU

TINERELE NOASTRE JUCĂTOARE VICTORIOASE

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎN FAJA ECHIPEI
IAȘI, 8 (prin telefon). In 

programul zilei, două meciuri 
echilibrate : cel dintre selec
ționata de tineret a României 
și reprezentativa Bulgariei, 
precum și partida Ungaria — 
Polonia.

La capătul unui joc spectacu
los, desfășurat în viteză, elevele 
antrenorilor Remus Drăgănescu 
și Cornel Bădulescu au cîștigat 
cu 29—20 (16—7). Victoria ti
nerelor noastre sportive, pe 
deplin meritată, a fost obținută 
în urma unei dominări copioase 
pe durata întregului meci. Este 
elocvent faptul că în min. 8,35 
ele conduceau cu 8—0 (!), după 
faze de mare spectacol, reali
zate In special pe contraatac, 
care a fost arma principală a

BULGARIEI: Z9-Z0!
echipei, din astfel de acțiuni 
realizîndu-se 12 goluri (8 in 
prima repriză). Carmen Nisi- 
peanu și Dănita Romele au 
fost veritabile săgeți lansata 
excelent de Anca Cipraru. și 
in această partidă foarte atentă 
?i inspirată în poarta formației 
noastre. Echipa Bulgariei n-a 
putut face fată ritmului impus 
și a cedat mai repede decît ne 
așteptam, prima repriză termi- 
nîndu-se cu un avantaj confor
tabil pentru jucătoarele noastre. 
La reluare, diferența se majo
rează (19—8 în min. 35), apoi 
23—11 (in min. 43).

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2-3)



Turneul final al Diviziei ,,A‘l de lupte greco-romane Azi fi miine la Miercurea-Ciuc Mime, r

IN PRIMA ZI, MULTE VICTORII LA SCORURI CATEGORICE
In 

tală 
turneului final al Diviziei „A“ 
de lupte greco-romane. Pe cele 
trei saltele de concurs au evo
luat formațiile fruntașe din 
competiția divizionară. Firește, 
i-am revăzut în arenă pe cei 
măi valoroși luptători din țara 
noastră, printre care campionul 
olimpic Vasile Andrei, proaspă
tul campion mondial Ștefan 
Negrișan (ambii de la Steaua), 
campionul european Ștefan 
Rusu (Dinamo București) în al 
cărui palmares sînt înscrise 
multe alte succese de presti
giu, Nicolae Zamfir, Gheorghe 
Savu, Sorin Herțea și Ion Gri- 
goraș (toți de la Dinamo), Mi
hai Cișmaș (Steaua), Ilie Matei 
(C.S.M. Suceava) ș.a., meda- 
liați la competiții de amploare.

în prima zi au fost progra
mate întîlnirile din cadrul ce
lor trei grupe, la finele că
rora au fost desemnate echi
pele participante la ultimul 
turneu : Dinamo București,
Steaua, Aluminiu Slatina, L.C. 
Dacia Pitești, C.S.M. Suceava 
și Metalul Rădăuți. Aceste for
mații iși vor disputa astăzi, 
de la ora 9, primele șase locuri 
ale campionatului divizionar, 
ediția 1985. Dinamo și Steaua, 
așa cum au evoluat ieri, au, de 
departe, prima șansă de a a- 
junge în finala „mare* (locu
rile 1—2). Multiplă campioană 
a țării, Dinamo București s-a 
impus intr-o manieră de-a 
dreptul impresionantă : 10—0
cu Farul Constanța, 10—0 cu 
C.S. Arad și tot 10—0 cu L.C. 
Dacia Pitești ! La rindu-i, 
Steaua a dispus de Electromu- 
reș Tg. Mureș cu 10—0 și de 
C.S.M. Suceava cu 6—3. Fără 
mare dificultate și-au croit 
drum spre turneul decisiv de 
azi și alte două echipe, L.C. 
Dacia Pitești și Aluminiu Sla
tina, echipe care emit preten
ții Îndreptățite pentru a ocupa, 
în final, mult rîvnitul loc 3. 
Formația piteșteană a Întrecut 
detașat pe C.S. Arad (8—2) și 
pe Farul (7—3), iar cea sîăti- 
neană a învins cu 7—3 pe Me-

Sala Floreasca din Capi- 
au început ieri întrecerile

Rădăuți, cu 6—4 pe 
București și cu 7—3

Ra
pe

talul 
pid 
Electroputere Craiova.

Cea de a 5-a echipă califi
cată pentru turneul de azi, 

Suceava, susținut

rești și Metalul Rădăuți. Și 
una și cealaltă au pierdut în 
fata echipei din Slatina, și una 
și cealaltă au depășit pe E- 
lectroputere : Rapid cu 7—3 și 
Metalul tot cu 7—3. Deci me-C.S.M.

Nicolae Zamfir (Dinamo București) a reintrat spectaculos 
arena competifională după • îndelungată întrerupere cauzată de 

o accidentare, obfinlnd victorii ' ‘ ' .....

doar două partide, cu Steaua 
(rezultat menționat mai Îna
inte) și eu Beetromureș, pe 
care a întrecut-o eu 8—2.

Deosebit de disputată a fost 
Întrecerea pentru cea de a 6-a 
finalistă, in care erau anga
jate formațiile Rapid Bucu-

categorice, înainte de limită 
Foto : Aurel D. NEAGU

ciul lor direct avea să decidă. 
Rădăuțenii aveau principalele 
forțe la categoriile mici, 
giuleștenii la cele mari. în 
cele din urmă Metalul a 
ținut o victorie clară cu 7—3.

Costin CHIRIAC

iar

ob-

DOUA PARTIDE
ÎN CAMPIONATUL

Azi și miine, la București șl 
Miercurea-Ciuc, se dispută 
jocurile din etapele cu nr. 12 
și 13 ale campionatului repu
blican de hochei, prima grupă 
valorică. Numai că, de data 
asta, polul interesului se de
plasează la Miercurea-Ciuc, 
unde formația-fanion a hoche
iului harghitean, Sport Club, 
va întilni pe Dinamo Bucu
rești. Cele două formații au 
realizat întotdeauna meciuri de 
calitate. De remarcat că parti
dele care vor avea loc cu acest 
prilej vor fi primele din acest 
sezon disputate pe patinoarul 
din Miercurea-Ciuc intre cele 
două combatante. Ele s-au în- 
tîlnit în această toamnă de trei 
ori, toate întîlnirile avînd loc 
pe patinoarul bucureștean, sco
rul general fiind 2—1 în 
favoarea dinamoviștilor (Sport 
Club a ciștigat prima întîlnire 
cu 3—0, dar le-a pierdut pe 
celelalte cu 5—2 și 6—4). In al 
doilea joc, pe patinoarul „23 
August" din Capitală, Steaua, 
campioana țării, va primi re
plica celeilalte formații har- 
ghitene, Progresul, tn acest «e- 
zon, Steaua și Progresul s-au 
mai intilnit tot de trei ori, de 
fiecare dată victoria revenind 
formației
București, tn campionatul de 
calificare, 6—2 și 5—4 chiar la 
Miercurea-Ciuc. Înaintea aces-

militare : 11—2 la

Ieri, in Divizia ,,A“ la baschet feminin

MOBILA SATU MARE, 70-60 CU POLITEHNICA BUCUREȘTI!
SATU MABE, S (prin tcleron). 

în frumoasa șl îngrijită sală a 
Clubului sportiv școlar din a- 
ceastă veche .citadelă* a bas
chetului din țara noastră, au 
continuat întrecerile celui de al 
n-lea turneu al campionatului 
național feminin. Rezultate și 
unele amănute.

IMPORTANTE
DE

tor 
astfel :

jocuri,

l.-Steaua 
Dinamo 
Sport Club 
Progresul

2.
3.
4.

HOCHEI
clasamentul arată

11 8 2 1 57-31 18
11 4 2 5 43-46 10
11 4 2 5 34-35 10
11 2 2 7 34-56 1

In clasamentul

învingătorii in I*

(Urmare din pag. 1)

ționale din Iunie, Oancea, 
chiar dacă și acum, ca și dr 
tunci, a fost nr. 1 pe 
eliminărilor directe), 
doi sătmăreni, File șl 
n-au avut altă cale...

Ultimul asalt, cel pentru do- 
blndirea prestigiosului tro
feu, a prilejuit o dispută acer
bă, ambii floretiști, Vasile Cos
ta și Livius Buzan, <nizînd pe 
cartea ofensivei, 
spectacol 
voluția 
mărean 
trenoarei 
surprins 
rul (Buzan 
titlului de 
nai) prin acțiuni directe și 
simple, conducînd cu 3—0. 
Echilibrul este restabilit la 
4, în urma unor eforturi deo
sebite ale trăgătorului militar. 
Urmează o altă suită de patru 
tușe rapide ale lui Costa și, la 
8—4, toți considerau conturile 
Încheiate, in afară de... Bu
tan, care egalează din nou 
senzaționaL Va ceda, psihic. 
Costa ? Nu, căci are tăria să 
nu lase inițiativa nici un mo
ment și ciștigă meritat : 11—9, 
realizind astfel 
mare performanți _____
seniorilor, deși este încă ju
nior !

Iată rezultatele
8 : Buzan 
Ilusti — f _ ____
File 12—11, Die — Eder 10—8 ; 
tn semifinale : Buzan — Husti 
10—5, Costa — Iile 10—8 ; pen
tru locurile 3—4 : Iile — Husti

tabloul 
dar și 

Costa,

unoferind 
captivant prin 

scorului. Tînărul 
(18 ani, elevul

Eva Lengyel) 
start adversa- 

este deținătorul 
campion națio-

din

prima sa 
In rîndul

finalei de
Oancea 10—6,

Moiea 10—5, Costa —

10—7 ; pentru locurile 1—2 : 
Costa — Buzan 11—9.

Din tabloul eliminărilor di
recte ale sabrerilor au obținut 
dreptul de a evolua In finală 
Alexandru Chieuiiță, Ioan Pop, 
Vilmoș Szabo și Marin Musta
ță (toți de la Steaua), iar din 
recalificări. Florin Păunescu, 
de la același club. Ion Panteli- 
monescu și Mihai Frunzi (de 
la Dinamo), Marius Fiorea (de 
la Voința Slobozia). Aici „sco
rul* finalei a fost de 5—2 pen
tru Steaua în meciul cu Dina
mo, sub „arbitrajul" lui Fio
rea... în semifinale, „scorul" 
devenise 3—0 pentru Steaua, 
trei reprezentanți ai clubului 
din Ghencea fiind in cursa 
pentru întîietate (ce-i drept, 
ambii dinamoviști pierzind in 
prelungiri, cu 12—11), contra 
„arbitrului" Fiorea... Cind doi 
se ceartă, al treilea va ciști- 
ga ? Nu, pentru ci Marius 
Fiorea, deși a trecut in semi
finală de „veteranul" Mustață, 
nu l-a putut întrece in ulti
mul asalt al finalei și pe coe
chipierul acestuia. Alexandru 
Chiculiță, sabrerul militar 
ciștigind net, 10—4.

Iată rezultatele finalei de 
8 a sabrerilor : Chiculiță — 
Păunescu 12—11, Pop__— Pan- 
telimonescu 12—11, 
Szabo 10—8 ;
Frunză 12—11 ;
le : Chiculiță — Pop 10—8, 
Fiorea — Mustață 10—8 ; pen
tru locurile 3—4 : Mustață — 
Pop 10—8 ; pentru locurile 
1—2 : Chiculiță — Fiorea 10—4.

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 70— 
60 (32—31). s&tmărencele au cu
cerit prima lor victorie in acest 
campionat, realizind o surpriză 
pe dt de mare, pe atit de me
ritată. Evoluția scorului a fost 
captivantă, dteva secvențe fiind 
semnificative In acest sens ; 9—6 
(mln. 8), 13—19 (mln. 12), 39—35 
(mln. 34), S3—S3 (mln. 33), după 
care sportivele de la Mobila s-au 
desprins decisiv și ctștigind mai 
clar decit lăsa să se întrevadă 
pină atunci 
Au marcat : 
11, Szoca 9, 
Tudoran 5, 
vingătoare,
Mathe ÎS, Bărăgan ÎS, Zldaru 14, 
Pandrea 4, Făgărășan 2, Ionescu 
2, Netolițchl 5, Moldiveanu 1.

Arbitri : N. Constantinescu șl 
E. Szllveszter.

VOINȚA BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 89—53 
(48—33). Bucureștencele au făcut 
un simplu antrenament (in ve
derea derbyulul eu „U“, care va 
avea loc duminică) tn compania 
unor adversare deloc convinse 
că pentru a avea o evoluție mă
car mulțumitoare trebuiau să 
lupte cu ambiție. Au înscris : 
Jugănarn 20, Ștefan 18, Borș 14, 
Grecu 11, Fllip 11, Urogdl 4, Va- 
sile 2, Gera 3, Mușat 2, Angție- 
luț 2, Nină 2 pentru Voința,

evoluția scorului.
Aștelean 28, Pintle 
Leitner », Bane 4, 

Toth 2 pentru In- 
respectiv Prăzaru-

respectiv Bodea 16, R. Chepețeau 
4, Neuzatz 4, Nagy 6, Grădinaru 
4, V. Chepețean 8, BIîndul 
Stamin 6.

Arbitri : I. Antonescu și 
Vaida.

COMERȚUL TG. MUREȘ 
RAPID BUCUREȘTI 72—58 (46—
35). început năvalnic al mure- 
șencelor, care profltlnd șl de 
ineficacitatea exasperantă a ad
versarelor conduceau în mln. 9 
cu 27—13. Revenirea bucureșten- 
celor a dus la micșorarea dife
renței pînă la patru puncte (min. 
34 : 58—54), dar eforturile depu
se s-au resimțit în final, care a 
aparținut clar formației pregă
tită de A. Borbely și T. Fodor. 
Au marcat : Olasz 20, Mathe 19, 
M. Nagy 13, Fărcaș 11, Opriciu 
3, Popovici 4, Bulgăr 2 pentru 
învingătoare, respectiv Trică 26, 
Poppa 7, Pirvan 3, Oprea 2, Bu- 
durăscu 6, Ivăncscu 6, Ghiță 2, 
Cîrstolu 6.

Arbitri : I. Breza șl I. Szabo.
„U* CLUJ-NAPOCA — CHIMIS

TUL RM. VÎLCEA 77—54 (47—33). 
Campioanele țării au fost întîm- 
pinate cu călduroase aplauze a- 
dresate de public, pentru califica
rea lor în sferturile de finală ale 
C C E.

OLIMPIA BUCUREȘTI — CRI- 
ȘUL ORADEA 93—62 (56—38).

Dumitru STÂNCULESCU

TG.

ANUNȚ
Centrul de 

cadrelor din i 
vă. Împreună _ _______
municipal pentru educație fi
zică și sport, sub auspiciile 
Universității cultural-ștlințlfl- 
ce. organizează luni. 11 no
iembrie 1985, orele 13.38, In 
sala Dalles, o dezbatere pe 
tema : «Prognoza evoluției 
performanțelor canotajului 
mondial In intervalul olimpic 
1985—1988*. Prezintă prof. 
Victor Moelanl, antrenor e- 
merlt, și eonf. dr. Nicu A- 
lexe, directorul Centrului de 
perfecționare.

perfecționare a 
mișcarea sporti- 

I cu Consiliul

Fiorea — 
Mustață — 
în semifina- 

Pop

HI PIS M
Desfășurată pe un timp ne

prielnic, reuniunea de joi după- 
amiază a dat cîștig de cauză 
formației valorosului I. Oană, 
care a cîștigat două probe. Pri
ma dintre ele cu Pintea, care a 
impresionat prin maniera cum a 
trotat, și cealaltă cu Refuz, care 
a început să confirme, ambii 
fiind conduși de unul dintre ti
nerele talente, C. Dumitrescu. 
Cămița, prezentată In excelentă 
formă de D. Toduță, a cîștigat 
într-un nou record al carierei, 
Coronița, minată cu multă in
sistență de N. Simion, a învins 
la mare luptă pe Fante, Mintos, 
prezentat în real progres de M. 
ștefan eseu, șl-a înșirat adver
sarii pe drum, Sumatra, acomo-

„Meciul
• In

golgeterilor 
conduce Gerczuj (Steaua) cu 
16 p (8+8), urmat de Chiriță 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Dinamo) 
(Steaua) 
(Sp. Club) 11 p 
(Progresul) 10 p (6+4) etc.

Miine, ir 
by. are I< 
penultima 
tului) de r 
important 
ma urmări 
său îl pm 
grupei a 
unde două 
frunte ale 
Dinamo și 
fiecare, cai

14 p
12 p

12 p
11 P

(9+5), Hălăucă 
(6+6), Tureanu

(5+7), Cazacu 
(7+4), Gereb 

(5+6), E. Antal

Iată programul din Capitală : 
astăzi, de la ora 14,00, partida 
Steaua — Progresul Miercurea- 
Ciuc ; miine, de la ora 8,00, 
partida Petrolul Brașov — Pe
trolul Ploiești ; de la ora 13,00, 
întîlnirea Steaua — Progresul 
Miercurea-Ciuc, urmată, de la 
ora 16,00, de meciul C.S.U. 
Construcții București — Tîr- 
nava Odorhei.

București
sta

Sibiu

Petroșani

Bîrlad

Iași

sti

c
Constanța

Baia Mare
s

Buzău

Arad
st

A DOUA ETAPĂ A CAMPIO
• Start și In Divizia „B“
Miine. în nouă orașe din tară, 

se dispută întilnlrile de volei 
— feminin și masculin — din 
cadrul celei dc-a doua etape a 
campionatului republican — Di
vizia „A“. Confruntări interesan
te, din rîndul cărora vom men
ționa cîteva. Astfel, la feminin, 
Universitatea C.F.R. Craiova — 
Farul Constanța este o partidă 
între două candidate la podiu-

mul câmpii 
doua valor 
derbyul mi 
cău — Pe 
pută dintre 
și prom 
masculin . 
plica pe c. 
rări Științ; 
camp canei

iii

Marinela Neacșu (Farul), In fata blocajului 
tida din prima etapă, desfășurată duminica ti 

Fc
Programul etapei : FEMININ

Craiova : UNIVERSITATEA C.F.R. — FAL
București : FLACARA ROȘIE — S.C.i

(sala M.I.U., ora 10)
Rm. Vîlcea : CHIMIA — RAP
Bacău : ȘTIINȚA — PEN
București : CALCULATORUL IIRUC— DAC 

ora 10)

TINERELE N0ASTI1I: JUCĂTOARE VICTORIOASE
(Urmare din pag. 1)

Au marcat : Laszlo 8,
Ilomctc 6, Nisipcanu 4, Bori- 
ceanu 2, Manea 2, Darvaș 2, 
Curca 1, Oancea 1, Budnărașu 
1, Ilorga 1, Bloju 1, pentru 
ciștigătoare, respectiv Sredkova 
6, Rusenova 6, Gerova 4, 
sinova 3, Miliakova 1.

Au arbitrat bine : 
l’ritzkow și H. Ramp (R. 
Germană).

în cel de al doilea meci, Un
garia — Polonia 22—26 (13—8). 
în prima repriză jocul a fost 
dominat de handbalistele un
gare și se părea că vor realiza

Ro-

w.
D.

o victorie comodă. După pauză, 
sportivele poloneze au început 
o veritabilă cursă de urmărire, 
au egalat la 17 în min. 44 și 
nu au mai cedat inițiativa pînă 
la sfîrșitul. partidei 
câștigat-o clar. Au 
Toth 3, Silagy 3, 
Orban 2, Mayot 2, 
Lorenczy 1, Vincze 
Ungaria, respectiv Kaminska 6, 
Zorowska 5. Ozmona 4, Ro- 
sinska 3. Wallasek 2, Mierze- 
jewska 2, Dobjas 1, Zak 1, 
Khroszcz 1, Gniedziuk 1, pen
tru Polonia.

Au condus bine un meci di
ficil Al. Vîrtopeanu și Șt. 
Georgescu.

(sala Olimpia, 
MASCULIN

Baia Mare : EXPLORĂRI ȘTIINȚA
Suceava : 
Zalău : 
Brașov :
P. Neamț

C.S.M,U.
ELCOND DINAMO 
TRACTORUL
RELONUL SĂVINEȘTI

— STE
— POL
— C.S.1
— CAL
— A.S.

pe care 
înscris :
Barna

Kiss
1. pentru

Prograr

ZILNIC, GIMNASTIC/

INIȚIALA 
cu mina pe

FORMAȚIA I. OANA-PERFORMERA REUNIUNII DE JOI
dindu-se perfect cu starea vre
mii și a pistei, a Învins și ea 
ușor, iar Jenl, frumos susținută 
de tlnărui M. Ionescu, a ciștigat 
egalîndu-șl recordul carierei.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : i; Cămița (Toduță) 1:36,4, 2. 
Rar. Cota : cîșt. 1. Cursa a n-a :
1. Mintos (M. Ștefănescu) 1:31,5,
2. Focșa. Cota : cîșt. r,40, ev. 7_.
Cursa a III-a : 1. Pintea (Dumi
trescu) 1:31,8, 2. Tufoasa, 
rata. Cota : cîșt. 4, ev. 
triplă 177. Cursa a IV-a : 1. Jeni 
(M. Ionescu) 1:31,7, 2. Strelit, 3. 

Rod. Cota: cîșt. 6, ev. 70, ord. triplă 
Închisă, triplu II—III—IV ----
Cursa a V-a : 1. Sumatara (I. T. 
Nicolae) 1:34,0, 2. Cinica, 3. Tru
fanda. Cota : cișt. 4, ev. 75, ord.

3. Ju-
6, ord.

1143.

triplă 1800. Cursa a Vl-a : 1. Co
ronița (N. Simion) 1:37,9, 2. Fan
te, 3. Isac. Cota : cîșt. 1,40, ev. 
100, ord. triplă închisă. Cursa a 
Vil-a : 1. Refuz (Dumitrescu) 
1:32,9, 2. Fraza. Cota : cișt. 4,
ev. 23, ord. 6.

Miine dimineață este progra
mată obișnuita reuniune, din 
program remareîndu-se „Premiul 
Suceava" și „Premiul Satu Ma
re*, la start participînd Bon, ciș- 
tigătorul Derbyulul ’85, Răsad, 
Trifoi, Hamilton și alții. De ase
menea, nu putem omite cursa 
rezervată amatorilor, în care B. 
Manea și V. Alexandrescu vor 
încerca o apropiere de actualul 
lider, N. Niță.

A. MOSCU

POZIȚIA 
fața la și 
șina de cusut. Mers caden
țat cu ușoară ridicare a ge
nunchilor. (O parte din greu
tatea corpului pe milni.) E- 
xecutat : 15—20".

P.I. — aceeași ea la 1. Ba
lansarea (în față în plan 
frontal) a piciorului stg. la 
dreapta și la stg. In 3 timpi ; 
revenire — 4. Același cu pi
ciorul drept. Executat 6—8 ori.

Cițiul 1. 2 
ridicarea 
re la P.l 
timpi a
3 arcuiri 
furări de
4 ori.

1
Pi

P.l. — 
spateje s 
in ușor ' 
arcuiri p 
oblic in 
șl expira- 
tat : 4—6



Jta a Diviziei ,,A“ la rugby

ași: POIITMCA — DINAMO I
ia Joacă la Sibiu, cu c.s.n

I. lidera, 
joc dificil

votrabil. Și în seria 
Steaua, susține un 
în deplasare, la Sibiu, întreba
rea fiind dacă echipa campioa
nă. care are un avans mare (8 
puncte față de adversara de 
miine. C.S.M), va continua să 
rămînă singura neînvinsă. Și 
alte partide se anunță atracti
ve, așa cum se poate vedea 
din programul complet al eta
pei :

SERIA I
T — „U“ 16 FEBRUARIE CJ. NAP. 
arbitru : Gh. Voinea (Buzău)

— LOCOMOTIVA PAȘCANI
otra 10.30 ; D. Marin (Buc.)

— STEAUA
ora 9,30 ; FI. Dudu (Buc.)

— T.C. IND. MIDIA
ora 9.30 : S. Marin (Buc.)

— C.S.M. SUCEAVA
ora 10 ; FI. Tudorache (Buc.)
RIA A II-a

— DINAMO
ui, ora 10 ; P. Soare (Buc.)

— RAPID BUCUREȘTI
a 10 ; N. Caloian (Buzău)

— HIDRO. MILCOV FOCȘANI 
ara 11 ; G. Petrescu (Buc.)

— MAȘINI GRELE OLIMPIA
11 ; O. Ionescu (Constanța)
— UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

•a 10 : Al. Pavloviei (Buc.)

WIZIEI „A" DE VOLEI |

>a a 
nut 
Sa- 
lis- 
uc
La
re- 
lo-
ce-

Au fost aminate partidele : 
C.S.U. Galați — Dinamo Bucu
rești (f) 
Dinamo 
Craiova 
brie.

pentru 4 decembrie si
— Universitatea C.F.R.
(m) pentru 22 noiem-

miine. începe întrecerea

două

mas- 
no- 

Dina-

• Tot ____ ____ ____________
echipelor feminine și masculine 
de volei din cadrul Campiona
tului republican — Divizia B
de tineret. Atît la feminin dt
și la masculin, sînt dte
serii a dte 12 echipe.
• O interesantă partidă 

culmă de volei, luni 11 
iembrie. ora 16, în sala 
mo din Capitală : Dinamo — 
Eczao'basi — Istanbul, meci- 
retur în cadrul preliminariilor 
C.C.E. de volei (în tur. 3—1 
pentru campioana Turelei).

DUMINICA SPORTIVA
,1

:r- 
no

CU 1200 DE PARTiCIPAHTI
Activitatea sportivă de masă I 

din cadrul Școlii nr. 10 din •

I
din cadrul Școlii nr. — — 
Galați a cunoscut săptămina 
trecută o amploare deosebită.. 
Sub conducerea competentă și 
pasionată a profesorilor H. 
Stupu, Corina Tămășanu și Sil
via Bucă, peste 1 200 de elevi 
din cei 1700 ai școlii au parti
cipat cu entuziasm la întreceri 
de cros, șah, tenis de masă, 
handbal și mlnifotbal, desfă
șurate pe cocheta bază spor
tivă proprie. In întreceri s-au 
evidențiat : Mihaela Pletea, 
Mariana Jetiea, Irina Hincu, 
I. Olaru, D. Pilaf la cros, FI. 
Stoian la tenis de masă, Mi
haela Mitroi și Gh. Furcilă la 
șah. (T. SIRIOPOL — coresp.) I

I

UL DE MUNCĂ i I
I
I
I

la 1. Ras- 
la stg. cu 

sus —
4. A-

F.I. — aceeași ca 
turnarea trunchiului 
mina etg. oblic In 
arcuire 1—3 revenire — 
ceași la dreapta. Executat : 
4—3 ori.

I
I
I
I
I
I

F.I. — aceeași ca la 
1—2 sprijin pe brațe, 
mal viol, cadențat, 
marș. Executat : 10— ÎS".

I1. Cu 
mers 
după

I

După un ciclu

de trei victorii

pe teren propriu

ECHIPA DE JUNIORI VA SUSȚINE,
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

I
I

LA PRIMĂVARĂ 

PARTIDA
Cu 40 de minute înaintea 

meciului de la Plopeni, în 
vestiarul juniorilor noștri, Da
niel Sava întreba: „Vine Gică 
sau nu vine?" După tocă 20 
de minute, a maj pus cineva 
aceeași întrebare. Iarăși n-a 
răspuns nimeni. Cînd craio- 
veanul Gică Popescu a apărut 
în goană, venind pe ruta 
Kiev — Craiova — Otopeni — 
Ploiești, ceilalți, nu numai că 
l-au primit cu o mare bucu
rie, dar parcă au căpătat și o 
doză de încredere in plus. Ve
nise să joace căpitanul echi
pei lor, venise cu o mare do
rință de a pune umărul la 
realizarea unei victorii prin 
care echipa noastră să-și men
țină șansele de calificare la 
turneul final al Campionatului 
european de juniori A, pe 
care-1 va găzdui, anul viitor, 
federația portugheză de fot
bal. Și Gică Popescu s-a echi
pat intr-un timp record, a fă
cut .încălzirea" necesară șl 
d-a condus coechipierii in ca
litatea lui de lider al echipei, 
spre un succes pe deplin me
ritat, realizat in urma unei

CÎND POLITEHNICA IAȘI 
SE MULȚUMEȘTE CU 0 REMIZĂ

I
I
I
I
I
I
I

I

Joi, pe frumosul stadion din 
Brăila, a avut loc partida res
tanță din cadrul seriei I a Di
viziei B dintre echipa locală 
F.C.M. Progresul șt Politehnica 
Iași. Duelul otelul Galați — Po
litehnica a tăcut ca interesul 
iată d« această partidă aă Oe 
peste așteptări. Printre ed *- 
proape 14 030 de spectatori s-au 
aflat circa 4 430 de gălățenl eare 
au venit «ă vadă șl să aplaude 
victoria .vecinilor* din Brăila. 
De ce T Lesne de Înțeles. Dar 
ptnă la urmă punctele »-au Îm
părțit și parcă cei mal supa
răți erau suporterii liderului — 
Oțelul — eare. de joi seara, a 
trebuit să cedeze locul prim e- 
chipti din Copou. Partida de la 
Brăila n-a oferit ceea ce se 
aștepta, cele două combatante 
avînd... vina lor. Echipa locală 
ni s-a părut inhibată și. In du
da risipei de energie, a comba
tivității. nu a reușit prea mult. 
Iar de partea cealaltă eel pu-

I

I

ȘTIRI • ȘTIRI
• CONDUCnEA A. S. -Mi

nerul* Vatra Dornei ne infor
mează eâ divizionara »B* eu a- 
celașl nume are ta prezent o 
nouă conducere tehnică : ștefan 
Pal (ajutat de Teofll Plnteseu) 
este, acum, antrenor principal al 
formației, ta locul lui Alexan
dru Lazăr, eare a părăsit echipa 
la sfîrșltul lunii octombrie.
• SAPTAMINA VIITOARE se

lecționata de juniori U.E.F.A. *44 
va susține două lntUnlrt cu ca
racter de verificare in compa
nia reprezentativei similare a 
Bulgariei. Cele două partide se 
vor desfășura ta Goma Orebo- 
ilca, in zilele de 1» șl M no
iembrie.
• INTER VASLOT — DINAMO 

BUCUREȘTI 4—3 (4—1). ta med 
amical, divizionara A, Dinamo 
București a dispus de diviziona
ra C Inter Vaslui eu 4—4 (1—4) 
prin golurile marcate de Tulba 
(mln. 45) și Dragnea (mln. 45 
— dtn penalty). (M. Flore», eo- 
resp.).

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• MIMEUELZ EXTRASE LA 

TRAGEREA MARILOR CIȘTI- 
GURI LOTO DIN 3 NOIEMBRIE. 
Faza I : extragerea I : S3 73 M 
S3 XI 34 U U M ; extragerea a 
II-a : 13 55 44 33 74 3 13 M 14. 
Faza a n-a : extragerea a ni-a : 
77 23 » 44 74 43 44 44 M. Fond 
total de etștiguri : 1.4M.438 lei, 
din care 133.410 lei, report la ca
tegoria 1.
• AST AZI, SIMBATA, este 

ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor ta TRAGEREA LOTO 1 
ce va avea loc miine, 14 noiem
brie a.c.

Reamintim partidpanțllor con
secvenți sau acelora eare Încă 
nu cunosc caracteristicile tehnice 
ale acestui gen de trageri ea Iși 
pot încerca șansele participind 
cu bilete (13 lei varianta) com
pletate cu o variantă achitată 
sută la sută, cu patru variante

(în deplasare),
CALIFICĂRII

evoluții FOARTE BUNE a tu
turor jucătorilor noștri. Hris- 
tea, portarul venit la F. C. 
Argeș de la C.S.Ș. Focșani 
(antrenor Emilian Rențea), a 
avut o mare siguranță in in
tervenții, apărarea a jucat de
cisă, Stroia și Sedecaru nu au 
lăsat nici un culoar pentru 
vîrfurile oaspeților, mijlocașii 
au alcătuit punctul forte al e- 
chipei, iar atacanții (Cr. Sava 
și Nuță) s-au dovedit a fi nu 
doar mai tehnici, ci și mai 
rapizi decît adversarii lor. 
„Echipa a jucat bine, declara 
după meci antrenorul Gheor- 
ghe Staicu, a avut o repriză a 
doua de mare vitalitate și in
spirație, dar ce păeat eă nn a 
mal înscris și alte goluri. Am 
totuși convingerea că echipa 
poate mai mult, insă pentru a 
realiza aceasta, ea va trebui să 
joace mai mult, să susțină un 
număr mai mare de meciuri 
de verificare pină la aeea par
tidă decisivă eu jucătorii so
vietici-.

Fără Îndoială, e condiția si
ne qua non a unei bune pre
zentări la ora acelui derby

tin așa s-a văzut din tribună. 
Politehnica, cu maturitatea do- 
blndltă ta Divizia .A* șl cu plu
sul de valoare tehnică, a jucat 
pentru o remiză, a pasat exce
siv, a fragmentat jocul, «nărui 
M. Radu a tăcut șl puțin tea
tru. acuzind accidentări grave 
dar ireale, ți cu un atac Inexis
tent a reușit acest 4—0 grație 
jocului bun al apărării și 
ineficacității gazdelor.

Fazele de poartă au fost ctte 
degete la o mină (raportul șu
turilor 13—4, pe poartă 4—1) șl 
nl l-au arătat ta prlm-plan doar 
pe fundașul Agachl, eare a șu
tat de două ori ta poartă. In 
«mp ce Damaschln se zbătea in
tr-un crunt anonimat. Gazdele 
puteau dștlga totuși, dar ta mln. 
38, dnd Petrache a Înscris, cel 
eare l-a pasat, Chiriță, a alu
necat in fază de gol șl a căzut 
eu mina pe minge. Ce să mal 
spunem de ocazia lui VăsU din 
mln. 10, dnd, la greșeala Iul 
Dohot, a luftat ta un metru de 
poartă, ca șl de ocazia lui Tl- 
tirlșcă (mln. 34), care la centra
rea Iul Petrache a trimis balo
nul, cu capul, pe Ungă bară dln- 
tr-o poziție excelentă I

Politehnica Iași a obținut re
miza propusă, un punct prețios, 
eu care revine pe primul loc 
al seriei, dar așteptăm de la 
ea mal mult fotbal. Contestat 
mai mult de.„ gălățenl, arbitra
jul iul R. Petrescu (Brașov) poa
te a apreciat. In general, ca bun.

Constantin ALEXE

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Este probabil că Metalul Si

ghișoara, care conducea cu 1—1, 
ar ti dștlgat medul eu C.SJW. 
Electromureț, mal ales eă jocul 
se apropiase de sflrșlt. Dacă 
lucrurile au luat o Întorsătură 
neașteptată, aceasta se datoreș- 
ta unul Jucător al gazdelor, Vlă- 
deanu, eare a lovit un adver
sar șl apoi a refuzat să se su- 

achitate in cotă de 25 ta sută, 
flecare bilet avind drept de par
ticipare șl de clștigjri ta toate 
celelalte trei extrageri a dte pa
tru numere, care Însumează 12 
numere din 75.

Folosiți prilejul de a vă nu
măra șl dv. printre fericlții ciș- 
tlgători la singura tragere LOTO 
2 din această lună !
• Tragerea Loto 3 de miine, 

duminică 10 noiembrie, va avea 
loc In București, in sala duhului 
din str. Doamnei nr. 1, ca în
cepere de la ora 15.
• TOT ASTAZI, simbătă, este 

ULTIMA ZI șl pentru depunerea 
buletinelor la interesantul con
curs PRONOSPORT de mîlne.
• Informăm participanțil că 

de luni 11 noiembrie începe vln- 
zarea biletelor șl la tragerea ex
cepțională Loto de duminică 17 
noiembrie a.c.

treiied : Nuță profită de o neînțelegere între portarul 
Metin și fundașul «du Ergun și reia ușor balonul in plasă 

Foto : Aurel D. NEAGU
din primăvară. Să revenim, 
totuși, ta partida de la Plo
peni pentru a sublinia Încă 
un adevăr: „Echipa Turciei, 
afirma in minutul 91 antreno
rul secund Constantin Frățilă, 
nu s-a considerai invinsă nici 
după 2—0, a ieșit Ia atac și, 
intr-o astfel de situație, jucă
torii noștri au știut, ea unii 
maturi, să exploateze spațiile 
largi lăsate de apărătorii oas
peți. Înseamnă eă acești jucă
tori recepționează indicațiile, 
gindesc în teren și acesta e 
un fapt îmbucurător*.

Partida cu Turcia a trecut 
și ea in... palmares. Au trecut 
și punctele, și golurile. Echipa 
noastră se menține liderul 
grupei a 8-a preliminare. Are 
acum opt puncte, plus 5 la go
laveraj, plus 2 la „adevăr*. 
Plus 2 Ia „adevăr" au însă și 
juniorii sovietici. Prin urmare, 
meciul U.R.S.S. — România, 
de la 25 aprilie 1986, capătă 
cu adevărat toate atributele 

\ Miine, in Divizia „B"

LA BISTRIȚA, MECIUL NR. 1 AL ETAPEI
Etapa de miine a campiona

tului secund ne recomandă. In 
prim-ptan, partidele ta deplasa
re ale fruntașelor celor trei se
rii. Din acest punct de vedere, 
seria I își taie „partea leului* 
prin Intllnirile de la Vatra Dor
nei, unde va evolua oțelul Ga
lați (antrenor : C. Răduleseu) șl 
Bacău, unde se va deplasa Po
litehnica lași (antrenor : V. Sl- 
mlonaș). Duelul de la distanță 
Galați — Iași continuă și In 
runda de mîlne și va fi inte
resant să vedem cine va reuși 
să se Întoarcă acasă cu .tolba 
plină*. Seria a n-a ne-o pre
zintă pe Flacăra Antomecanica 
Morenl In postura de... călătoa
re. Merituoasa formație antrena
tă de T. Ivănescu se deplasează 
la Sibiu unde gazdele, Șoimii 
I.P.A. (locul 14) nu stau deloc... 
pe roze. Nici Progresul Vulcan 
București, unde competentul teh
nician care este P. Popescu a 
realizat o frumoasă construcție 

1 de echipă, nu are o misiune u-

pună deciziei de eliminare, dic
tată de arbitru. Atitudinea sa a 
constituit un semnal pentru 
coechipierii săi de a se repezi 
ta arbitru șl de a Încerca — 
prin Injurii și lovituri — să-1... 
convingă să revină asupra de
ciziei. Dar arbitrul n-a dat Îna
poi, firește, ci, apllclnd regula
mentul, a fluierat sfîrșltul me
ciului, prin această hotărire a- 
trăgindu-și injuriile și amenin
țările unor spectatori turbulențl. 
.Evenimentele- de pe terenul de 
fotbal din Sighișoara au fost 
luate în discuție de către Co
misia de disciplină șl lată că •- 
cel 2—1 care putea fi văzut pe 
tabela de marcaj, s-a transfor
mat intr-un usturător... 4—3 I In 
plus echipa Metalul a fost amen
dată cu 3 000 lei. De neimaginat 
a fost comportarea unul mem
bru din conducerea Metalului 
Sighișoara, anume Ion Clodnea, 
care, pătrunztnd după meci In 
cabina arbitrilor, l-a „cerut- con
ducătorului de joc să scrie alt
ceva in foaia de arbitraj decît 
faptele care s-au petrecut In 
realitate ; ba, l-a dictat și ee 
să scrie ! Cum în cabină mal In
traseră 10—1? persoane cu pri
viri amenințătoare, arbitrul a 
capitulat, scriind ceea ce doreau 
agresivii musafiri. „Acțiunea" lui 
ion Cioclnca este cu atit mai 
condamnabilă, cu cît el Însuși 
este... arbitru ! Dar nu va mal 
fi multă vreme, mai precis tin 
an, întrucît Comisia de discipli

ne meci decisiv. Această par
tidă, o spunem de pe acum, 
trebuie pregătită cu TOATĂ 
SERIOZITATEA pentru ca a- 
tunci echipa să se prezinte ta 
capacitatea ei maximă. Și 
avem convingerea că federația, 
ca și antrenorii Gh. Staicu și 
C. Frățilă o vor face. Tot așa 
cum avem încredere în ma
rele talent al unor jucători ca 
Gh. Popescu, Daniel și Cristi
an Sava, Dumitrașcu, Hristea 
și Nuță, în marea putere de 
luptă și dăruire ale lui Stroia. 
Bejenaru, Pojar, Sedecaru, O- 
loșutean, Costăchescu, Labu. 
în fond, iarăși o spunem de 
pe acum, meciul acela de la 
25 aprilie, va fi meciul vieții 
lor de... juniori. Și dacă vor 
juca așa cum au jucat la Plo
peni în repriza secundă, o re
priză care l-a surprins pe an
trenorul sovieticilor Bîșeveț, 
prezent la meci, izbînda va fi 
• lor.

Laurențiu DUMITRESCU

șoară la Craiova, Eiecuopuiere 
(locul 4) reprezentând grupul for
mațiilor în ascensiune ale se
riei. în această variantă, C. S. 
Tirgoviște (antrenor : C. Dinu) 
poate profita spre a încerca o 
lansare. în privința seriei a m-a, 
aici fără Îndoială că Ir.tilnirea 
„cap de afiș- este găzduită de 
Bistrița : Gloria (antrenor : V. 
Marlca) — F. C. Maramureș 
(antrenor : M. Szabo). In adevăr 
un meci de „vlrful clasamen
tului" care, sperăm îșl va Jus
tifica, prin fotbalul-spectacol o- 
ferit, titlul de partidă-derby. 
Fruntașa grupei, Jiul (antrenor: 
G. Mulțescu) evoluează acasă (cu 
C.I.L. Slghet) și poate fi șl ea 
(asemenea clubului din Tîrgo- 
vlște) beneficiara etapei. Să ve
dem oe variantă se va înfăp
tui prin jocul rezultatelor.

Toate jocurile, cu excepția ce
lui de Ia Sibiu (programat ta 
ora 14) vor avea lovitura de în
cepere Ia ora 11.

nă l-a suspendat din activitatea 
sportivă pe acest interval de 
timp.
• Spre deosebire de cele pe

trecute la Sighișoara, la Salonta, 
la meciul dintre Recolta din lo
calitate șl Gloria Beiuș, cei care 
au provocat incidentele au fost... 
oaspeții, care l-au fugărit pe ar
bitru și l-au lovit de mai multe 
ori. Dacă in deplasare, cei de 
1a Gloria s-au dedat la aseme
nea fapte, ne întrebăm cum de
curge un meci de fotbal la 
Beiuș 7 Scorul era 1—0 pentru 
Gloria Beiuș, in momentul clnd 
arbitrul a acordat o lovitură de 
la 11 m in favoarea gazdelor, 
prin care acestea ar fi obținut 
eventual egalarea. Un penalty 
contestat in proporție de 99% 
pe toate meridianele fotbalistice. 
Una este Insă a fi nemulțumit 
de decizia arbitrului și alta este 
să-1... lei ta bătaie, cum au fă
cut Pavel, Regbeduș șl Bar, ceea 
ce a dus la oprirea definitivă 
a meciului. Conform regulamen
tului jocul a fost omologat cu 
rezultatul de 3—0 pentru Recolta 
Salonta, Iar cel trei huligani au 
fost suspendați pe dte 4 luni. 
Echipa din Beiuș are toate mo
tivele să reflecteze acum, dacă 
nu era preferabilă lovitura de 1a 
11 m, dictată de arbitru împo
triva ei, mal ales că exista po
sibilitatea ca Recolta Salonta să 
fi... ratat penalty-ul 7

Jock BERARIU



ȘFDI\TA comitetului politic
EXECUTIV AE C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. 1)
i - ■
producție în consumurile de 
materii prime și materiale sta
bilite prin plan și pentru re
ducerea lor în continuare.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea, PRO
GRAMUL PRIVIND AUTO- 
CONDUCEREA ȘI AUTOA- 
PROVIZIONAREA PENTRU 
ASIGURAREA BUNEI APRO
VIZIONĂRI A POPULAȚIEI 
CU PRODUSE AGROALIMEN- 
TARE ȘI BUNURI INDUSTRI
ALE DE CONSUM PE PERI
OADA 1 OCTOMBRIE 1985 — 
30 SEPTEMBRIE 1986.

Programul reflectă preocu
parea constantă a conducerii 
partidului și statului, personal a 
tovarășului Nicolae Ccaușescu, 
pentru ridicarea continuă a 
bunăstării întregului popor, 

• prevăzînd, în acest sens, creș
terea .desfacerilor și asigurarea 
stocurilor necesare, diversifi
carea sortimentală și îmbună
tățirea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor.

Potrivit sarcinilor stabilite, 
Programul situează în centrul 
atenției sporirea producției a- 
gricole, vegetale și animale, în 
scopul asigurării unei aprovi
zionări corespunzătoare a popu
lației, a 
prime și 
nomiei 
propuse 
fost fundamentate pe cerințele 
Programului de alimentație 
științifică, diferențiate după 
structura populației și spe
cific local.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca acest program să fie 
supus dezbaterii Plenarei C.C. 
al P.C.R. și, apoi, adoptării de 
către Marca Adunare Națională.

In continuarea ședinței, to
varășul NICOLAE CEAUSESCU 
A PREZENTAT O INFOR
MARE CU PRIVIRE LA LU
CRĂRILE CONSFĂTUIRII CO
MITETULUI POLITIC CON
SULTATIV AL STATELOR 
PARTICIPANTE LA TRATA
TUL DE LA VARȘOVIA, CARE 
AU AVUT LOC LA SOFIA, ÎN 
ZILELE DE 22 SI 23 OCTOM
BRIE.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere activi
tății desfășurat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cadrul 
Consfătuirii, modului strălucit 
in care conducătorul partidului 
și statului nostru a prezentat 
poziția României in problemele 
discutate, subliniind că aceasta 
corespunde intru totul orientă
rilor stabilite de Congresul al 
XlII-Iea al P.C.R., intereselor 
și aspirațiilor vitale ale po
porului român, cauzei generale 
a socialismului, destinderii, co
laborării și

Comitetul 
aprobat in 
narea de 
Nicolae Ceaușescu a Declarației 
adoptate cu prilejul Consfătuirii 
— „Pentru eliminarea perico
lului nuclear și pentru îmbu
nătățirea radicală a situației în 
Europa, în întreaga lume", do
cument ce pune, încă o dată, 
în evidentă marca răspundere 
manifestată de țările partici
pante la Tratatul de la Var
șovia față de destinele păcii.

și hotărîrea lor de a 
pentru înlăturarea pri
muri război nuclear ni- 
pentru înfăptuirea de- 

, întărirea securității și

industriei cu materii 
a altor nevoi ale eco- 
naționale. Cantitățile 
pentru desfacere au

păcii in lume. 
Politic Executiv a 
unanimitate sem- 

către tovarășul

precum 
acționa 
mejdiei 
mici tor, 
zarmării, 
dezvoltarea colaborării interna
ționale.

S-a subliniat că România so
cialistă, prin glasul președinte
lui său, a reafirmat cu putere 
— și la Consfătuirea de la So
fia — hotărîrea poporului ro
mân, a partidului și statului 
nostru de a face totul și de a 
conlucra strîns cu țările socia
liste, cu toate statele lumii, cu 
forțele iubitoare de pace de 
pretutindeni pentru a se pune 
capăt cursei înarmărilor și a 
se ajunge la înlăturarea arme
lor nucleare de pe pămint și 
pentru prevenirea extinderii lor 
în Cosmos, pentru instaurarea 
unul climat de securitate, în
credere și largă cooperare pe 
continentul european și în în
treaga lume.

Comitetul Politic Executiv 
consideră că este necesar să 
se facă in continuare totul pen
tru ca, la întilnirea din aceas
tă lună dintre secretarul gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Mihail Gorbaciov, g dispută, 
și președintele Statelor Unite ■
ale Americii, Ronald Reagan, să 
se ajungă la înțelegeri cores
punzătoare care să deschidă ca
lea reducerii și eliminării, pînă 
la urmă, a armelor nucleare și 
a altor arme de distrugere în g £ .i’Z?
masă. Indiferent de rezultatele g 
întâlnirii, este însă necesar ca. 
in viitor, să fie intensificată 
lupta popoarelor pentru dezar
mare nucleară, pentru asigura
rea păcii — ca una din proble
mele fundamentale ale epocii 
noastre.

Comitetul Politic Executiv 
consideră, de asemenea, că tre
buie intensificate etorturile pen
tru a se ajunge la reducerea bu
getelor militare, care apasă tot 
mai greu pe umerii popoarelor, 
duc la amplificarea cursei înar
mărilor și sporesc pericolul de 
război, împiedică dezvoltarea e- 
conomico-socială și ridicarea ni
velului de trai al oamenilor 
muncii.

Aprobînd întru totul activita
tea desfășurată de delegația 
romană la Consfătuirea comite
tului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia, Comitetul Politic 
Executiv a exprimat convin
gerea că, acționînd strîns unite, 
țările socialiste, toate popoarele 
lumii, forțele progresiste, înain
tate, de pretutindeni, pot 
schimba cursul periculos al eve
nimentelor, pot asigura afirma
rea politicii de pace, de dezar
mare și colaborare internaționa
lă, înfăptuirea idealurilor de li
bertate și independență, de pro
gres și bunăstare ale tuturor 
națiunilor.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit convocarea plenarei 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român în zilele 
de 13—14 noiembrie a.e.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea unele probleme orga
nizatorice, și alte probleme ale 
activității curente de partid și 
de stat.

DUBLA INTILNIRE DE POPICE TURNEUL DE ȘAH (!)

ROMANIA R. D. GERMANA DE LA BUDAPESTA

DIN NOU APLAUZE
(Urmare am pag l)

a-și prezenta Ia cel mai înalt 
nivel exercițiile pe care le-au 
pregătii pentru acest greu e- 
xamen compelițional,7 au concu
rat bine, fără ratări, reușind 
să-și apere cu succes locui al 
doilea pe care îl ocupau în 
clasament după exercițiile im
puse. Deși poziția a doua era 
țintită și de echipele R.D. Ger
mane și Bulgariei — aflate la 
diferență mică de reprezenta
tiva noastră —, gimnastele ro
mâne, deloc „curtate" de bri
găzile de arbitre (cum s-a ln- 
tîmplat cu alte formații!), au 
acumulat cu fiecare nou schimb 
zecimi prețioase de punct, ca 
urmare a unor prestații bune, 
cucerind astfel, în final, o pre
țioasă medalie de argint. In 
felul acesta, echipa noastră 
dovedește o impresionantă con
stanță, ea obținînd medalia de 
argint și la campionatele mon
diale din 1983, de la Buda-

Popicarii fruntași, compo- 
_ ................ 7 ' > de
g seniori și senioare, încep pre- 
g gătirile pentru ediția 1986 a 

Campionatelor mondiale, care 
g vor avea loc în luna mai la 
g Miinchen. Prima verificare a 
g selecționabililor va fi dubla 
g întîlnire amicală de azi și mîi- 
g ne cu puternicele selecționate 
g ale R.D. Germane.
0 Pentru Jocurile de azi și 
g mîine, de la arena Voința, din 
$ Capitală, au fost 
g următorii jucători și 
g re: Elena Andrcescu, 
g Badea, Elena Pană 
g Buc.), Margareta 1

g nenții loturilor naționale 
seniori si innrp înoon

selecționați 
jucătoa- 

, Nineta 
(Voința 

Cătineanu

(Gloria Buc.), Ibolya Mathe 
(Voința Oradea), Doina Țegean 
(Electromureș Tg. Mureș), Ma
ria Zsizsik (C.S.M. Reșița) și 
Silvia Boboo (Laromet Buc-), 
respectiv L Bice, S. Boariu, 
E. Gergely, Al. Szekely (Au
rul Baia Mare), G. Silvestru 
(Electromureș Tg. Mureș), V, 
Donos (Chimpex Constanța), 
L TIsmănar (Rulmentul Bra
șov) și M. Andrei (Gloria 
Buc.).

Partidele cu selecționatele 
R-D. Germane vor începe, azi, 
de la ora 14, iar mîine, de la 
9 și vor fi conduse de arbitrul 
cehoslovac Stanislav Wjimann.

BUDAPESTA, 8 (Agcrpres). 
în runda a 7-a a turneului in
ternațional feminin de șah de 
la Budapesta, Elisabeta Poli- 
hroniade a remizat cu Cson- 
kics, egalitatea fiind consem
nată și în partidele Van d-er 
Mije — Madl; Sziva — Bilu- 
nova; Gorsz — Stadler. Forgo 
a pierdut la Ahmilovskaia, iar 
Porubski a învins-o pe Szadai. 
In clasament conduce Elena 
Ahmilovskaia (URSS) — cu 5 
p, urmată de Stadler (Iugosla
via) — 4 p, Polihroniade (Ro
mânia) — 3,5 p (1), Porubskî 
(Ungaria) — 3,5 puncte etc-

RETURUL OPTIMILOR DE
f STEAUA, UN MECI GREU

(Urmare din pag. 1)

, considerată de 
g mulți specialiști drept o veri- 

tabilă „finală europeană" a 
g prestigioasei competiții. Multe 
g lucruri depind, o spunem după 
Z- ce am văzut primul meci, și 
g de „duelul* celor doi portari

g teanu, și de „pofta de gol" a 
g Iul Neitzel sau Stingă, de in- 
g geniozitatea tactică a conducă- 
g torilor de Joc sau de eficien- 
g ța extremelor, ca să nu mai 
g insistăm asupra rolului pe 
g careul vor avea.-. „dirijorii" 
g celor două formații: frații 
g Klaus și Heiner Brand și, 
g respectiv, Radu Voina. în plus, 
g ne-am permite să considerăm 
g că hotărîtoare va fi constanța 
g dovedită pe toată perioada 
g meciului. O spunem și cu gîn- 
g dul că ar fi atît de bine ca 
g Steaua să joace mîine, 
g Gummersbach, așa cum a 
g cat... Steaua in primele 20 
g minute duminica trecută.

la 
iu
de 

       în 
g meciul de la București! Este, 
g desigur, ceea ce vor încerca să 
g facă, ta afara jucătorilor a- 
g mintiți, Drăgăniță, Petre, Ghl- 
g meș, Nicolae.-., întregul lot al 
g formației noastre campioane, 

care, ta ultimele zile, și-a 
g continuat cu intensitate pregă- 
s- tirile pentru meciul de mîi- 

ne. In același timp, steliștii 
privesc cu luciditate dificultă
țile care-i așteaptă. Ei știu că 
handbaliștii vest-germani vor 
face totul pentru a-și valorifi
ca cit mai bine principalele 

‘ ‘ - buna
> deo- 

sebite ale unor jucători (Thiel, 
g Neitzcl, Dammann, Rasmun- 
g ssen și, poate, Krokowsk; — 

indisponibil în primul meci) și, 
nu în cele din urmă, avantajul 
..terenului" propriu. Dar, ei 
mai știu și că o eventuală vic
torie in fața unui adversar de 
valoarea lui VfL Gummersbach 
ar căpăta o strălucire deosebi
tă.

Partida va fi condusă de 
g Carl Orlov și Akscl Wester 
g (Suedia).

l
g

g atuuri: jocul în forță.
g pregătire fizică, calitățile

_______ •___ "4-___ •

PENTRU GIMNASTICA ROMANEASCA
pesta, la Jocurile Olimpice de 
la Moscova din 1980 și de la 
Montreal din 1976, ca și la 
„mondialele" de la Strasbourg, 
din 1978. (In acest palmares 
figurează — după cum se știe 
— și două titluri supreme : 
titlul de campioană mondială 
cucerit la Fort Worth, in 1979, 
și cel de campioană olimpică, 
tn 1984, la Los Angeles.) Suc
cesul fetelor noastre — prove
nind de la cinci cluburi : C.S.Ș. 
Cetate Deva (Szabo și Silivaș), 
Farul Constanța (Voinea), Pe
trolul Ploiești (Popa), Dinamo 
București (Cutina), C.S.Ș. 2 
București (Golea) — este cu 
atît mai meritoriu cu cit nu 
mal puțin de patru sportive 
sînt debutante la campionatele 
mondiale : Silivaș, Voinea,
Popa, Golea. Sincere felicitări 
tuturor acestor fete și colecti
vului tehnic al lotului repre
zentativ, Adrian Goreac, Maria 
Cosma și Octavian Belu, pre
cum și tuturor antrenorilor 
care le-au pregătit la cluburi.

Așa cum era de așteptat, 
Ecaterina Szabo a avut contri
buția decisivă la succesul e- 
chipei. Joi ea a fost mult mai 
aproape de valoarea pe care 
i-o știm cu toții, i-au lipsit 
doar cinci sutimi pentru a 
primi nota maximă la bîrnă 
(a obținut 9,95), a fost notată 
cu 9,90 la sărituri și sol și cu 
9,825 la paralele. Cu punctajul 
realizat la libere (o jumătate 
de punct mai mult decît la 
impuse), Cati a trecut pe pri
mul loc al clasamentului indi
vidual compus, urmînd să a- 
bordeze întrecerea 
seara, pentru titlul 
pe poziția 
impresie 
Silivaș la 
plaudat-o 
brigăzii de arbitre să-i acorde 
nota maximă. Daniela n-a pri
mit, însă, decît 9,875 !

Titlul de campioană mon
dială a fost cucerit de echipa 
Uniunii Sovietice, pentru a 
noua oară prima în lume din

de sîmbătă 
suprem, de 
O frumoasă 
și Daniela

de lider.
a lăsat

sol ; publicul a a- 
îndelung și a cerut

FINALA IN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL (m)
H C MINAUR BAIA MARE

IN FATA SUPORTERILOR
(Urmare din pag. 1)

le* competiției continentale, 
iubitorii handbalului din Ma
ramureș, prieteni buni ai ce
lor de la Minaur, doresc să-i 
vadă trlumfînd, hotărîți să fie 
alături de eiv să le dea aripi, 

în ceea ce îi privește pe ju
cători, ei au făcut o pregătire 
atentă a meciului de simbătă 
(ora 14) in care vor din toată 
inima să reediteze performanța 
de la Nimes. „Echipa a anali
zat partida-tur, de Ia Nimes 
— ne-a declarat antrenorul e- 
merit Lascăr Pană — și 
fost luate măsurile 
Pe de o parte, ne 
contracararea apărării 
ve a francezilor, in 
măririi eficienței 
noastre, iar pe de 
in apărare, pentru 
aruncătorilor de la 
francezi, frații Jean-Louis 
Gilles Derot".

Echipa franceză a sosit 
după-amiază, pe calea aerului, 
și — la rîndu-i — vrea să 
reediteze comportarea bună de 
acasă. „Va fi — s« înțelege^ — 
mai greu decît la Nimes — 
ne spunea antrenorul principal 
Alain Jourdain — dar vom 
face toiul pentru a reprezenta 
cum se cuvine handbalul fran
cez la Baia Mare, așa cum 
sportivii dumneavoastră au fă
cut o bună propagandă hand
balului românesc Ia Nimes- 
V-am prevenit înaintea meciu
lui de la Nimes că pregătim 

la 
una 
așa- 
aș-

au 
necesare, 
preocupă 

agresi- 
vederea 

înaintării
alta jocul 
anihilarea 

distanță 
ș>

azi

o... capcană echipei de 
Baia Mare. Am pregătit 
șl pentru simbătă...* Iată, 
dar, un motiv în plus să 
teptăm cu interes acest ade
vărat eveniment 
din Sala sporturilor „Dacia".

Arbitrii partidei vor fi Ru
men Ivancev și Rumen Peikov 
(Bulgaria).

handbalistic

1950 încoace. Natalia Iurcenko, 
Olga Mostepanova și Irina Ba- 
raksanova s-au dovedit cele 
mai constante din formația so
vietică, deși Elena Șușunova și 
Oksana Omeliancik au fost no
tate cu 10 la sol, notă pe care 
a primit-o, tot la sol, și Ulrike 
Klotz din formația R. D. Ger
mane. Omeliancik a ratat, 
însă, exercițiul la paralele. 
Deosebit de interesantă a fost 
și disputa pentru medalia de 
bronz dintre formațiile R. D. 
Germane și Bulgariei, înche
iată, In cele din urmă, cu 
succesul tinerelor urmașe ale 
Iui Maxi Gnauck.

Iată clasamentul echipelor fe
minine : 1. U.R.S.S. 393,375, 2. 
ROMÂNIA 388,850, 3. R. D.
Germană 387,500, 4. Bulgaria
386,450, 5. Cehoslovacia 382,600. 
6. S.U.A. 379,750, 7. R. P. Chi
neză 379,350, 8. Ungaria 377,800

în ultimele zile ale campio
natelor mondiale sînt progra
mate întrecerile pentru indivi
dual compus masculin și femi
nin (vineri, respectiv sîmbătă) 
și finalele pe aparate la mas
culin și feminin (duminică).

TIMIȘORENII MIZEAZĂ

PE CARTEA VICTORIEI
(Urmare din păg 1)

al întrecerii continentale, echi
pa locală și suporterii ei ma
nifestă mult optimism.

Sigur, calculele hirtiei sînt 
de partea echipei cehoslovace. 
Dar elevii antrenorului Con
stantin Jude sînt deciși sâ 
facă un meci bun (pentru că 
celui de la Timișoara nu l 
s-a putut acorda un asemenea 
calificativ), să evolueze la va
loarea cunoscută 
handbalului din 
Bega. Alexandru 
xandru Buligan, 
Petre Janto și 
dornici să demonstreze capaci
tatea lor — pe toate planuri
le — să răstoarne un rezultat, 
făcînd să le devină favorabiL 
Va fi greu, chiar foarte gre'l, 
pentru că handbaliștii din Pre- 
șov sînt constituiți intr-o for
mație solidă, joacă destul de 
agresiv și obstructionist în a- 
părare, sint — mulți dintre el 
— buni tehnicieni. Dar chiar 
și în fata acestor argumente 
favorabile gazdelor, 
nii nu sînt dinainte

Meciul va începe la 
ora locală (11.30 ora 
ei), în sala „Tatran" 
șov, cu circa 1000 de locuri. 
Partida va fi condusă de cu
plul iugoslav M. Horvat și L 
Mosnicka. Observator din 
I.H-F.: Walter Koca (Austria).

de iubitorii 
orașul de pe 
Fblker, Ale- 

Dan Petru, 
ceilalți simt

timișore- 
învinși. 

ora 10,30 
Români- 
din Pre-

PROGRAMUL OPTIMILOR 
DE FINALĂ ALE 

„CUPEI U.E.F.A."
Ieri, la Zttrlch, a avut loc tra

gerea la sorți a meciurilor din 
optimile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.*. Jocurile vor avea too 
la 27 noiembrie (tur) șl 11 de
cembrie (retur). Iată programul 
(primele fiind gazde, în tur) :

BORUSSIA MONCHENGLAD- 
BACII — REAL MADRID, VIA- 
REGEM — MILAN, NANTES — 
SPARTAK MOSCOVA, DNIFPR— 
IIAJDUK SPLIT, HAMMARBY — 
F. C. KOLN, ATHLETIC BILBAO 
— SPORTING LISABONA, DUN
DEE UNITED — NEUCHATEL 
XAMAX, LEGIA VARȘOVIA — 
INTERNAZIONALE.
• ZURICH, 8 (Agerpres). întru

nită la Zurich, Comisia de con
trol și disciplină a Uniunii euro
pene de fotbal (U.E.F.A.) a con
firmat rezultatul meciului din 
primul tur a' „Cupei cupelor", 
dintre Steaua Roșie Belgrad șt 
F C. Aarau (Elveția), încheiat cu 
scorul de 3—0 în favoarea fotba
liștilor iugoslavi. Echipa elve
țiană contestase rezultatul, dato
rită faptului că formația din 
Belgrad a folosit un jucător. 
Ismet Zjajo, care nu avea In 
regulă formele de transfer, acesta 
fiind, de altfel, anulat de federa
ția iugoslavă.

In motivația organismului 
U.E.F.A. s-a arătat că numai fe
derația națională este în măsură 
să decidă dacă un jucător poate 
sau nu să facă parte dintr-o e- 
chipă într-un anume meci. Forul 
fotbalistic Iugoslav, deșt a dat 
meci pierdut formației Steaua 
Roșie Belgrad in două partide de 
campionat în care aceasta îi '2 
losise pe jucătorul în cauză, n-o 
hotărît nimic In legătură cu 
tîlnirea din „Cupa cupelor".

fo-
în-


