
Sub preșsdiofio tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Proletari Ain toata țările, unifi-vj I

portal
ZIAR Al CONSILIULUI NAflONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ccaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, miercuri. 13 noiembrie, 
au inceput lucrările Plenarei 
C.C. p.l P.C.R.

La propunerea 
Politic Executiv 
P.C.R., plenara a

Comitetului 
al C.C.

..... .... . adoptat, 
unanimitate, următoarea 
tie zi : ’

1. Proiectul' Planului 
nai unic de dezvoltare i 
mico-socială a Re,publici!

al 
în 

ordine

națio- 
econo- 

.. i So
cialiste România pe anul 1936.

2. Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii și indus
triei alimentare al Republicii 
Socialiste România pe anul 
1386.

3. Proiectul Planului finan
ciar centralizat al economiei 
naționale și Proiectul Bugetu
lui de stat al Republicii Socia
liste România pe anul 1986.
* 4. Proiectul Legii 
la creșterea i__
muncii, perfecționarea 
zării și normării producției 
a muncii.

5. Programul privind auto- 
conducerea și eailoaprovizio- 
narea pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu 
produse agroalimcntare și bu
nuri industriale de consum pe

cu privire 
productivității 

i organi
ci

perioada 1 octombrie 1985 —
30 septembrie 1986.

6. Probleme organizatorice.
La lucrările plenarei iau 

parte, ca invitați, cadre care 
îndeplinesc munci de răspun
dere in aparatul de partid și 
de stat și nu sint membri ai 
C.C. al P.C.R.

în legătură cu problemele 
organizatorice, înscrise la or
dinea de zi, plenara a apro
bat in unanimitate :

— eliberarea din funcția 
secretari ai C.C. al P.C.R. 
tovarășilor Ion Radu și 
Verdeț care au 
sărcinări

— alegerea in 
cretari ai C.C. 
varășilor Ștefan Andrei, 
nel Pacoste și Maria Ghițulică.

In cadrul lucrărilor plenarei, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a rostit o am
plă și importantă cuvintare.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost ur
mărită cu deosebită atenție și 
interes și subliniată în repetate 
rînduri cu puternice și înde
lungi aplauze.

Cuvîntarea se va da publici
tății.

Lucrările plenarei continuă.

primit alte

funcția de 
al P.C.R. ?.
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SUCCESELE OBȚINUTE LA MONTREAL J PREMISĂ A UNOR
NOI AFIRMĂRI ALE GIMNASTICII ROMÂNEȘTI

de 
a 

Ilie 
în-

se- 
to- 

Cor-

Flori, ieri la sosire, pentru sportivele noastre
Succesele repurtate de gim

nastele noastre la recentele 
Campionate mondiale de la 
Montreal — 4 medalii : aur
pentru Dr.niela Silivaș la bîr- 
nă. argint pentru echipa fe
minină și pentru Ecaterina 
Szabo la sărituri și bîrnă — 
au produs, cum este și firesc, 
bucurie în rîndurile 
lor acestei discipline, a 
ticanților ei. Este și motivul 
pentru care, 
internațional 
roși iubitori 
re gimnaste 
activiști sportivi, membri 
conducerii C.N.E.F.S. au 
să le felicite pe sportivele care 
acum cîteva zile smulgeau 
aplauzele marii arene sportive

iubitori-
prac-

Dispută aprigă, spectaculoasă. la 
lin recent meci Steaua — Dinamo.

sd 
In

așa cum vor avea prilejul 
vadă și spectatorii orădent 

partida de simbătă.
Foto : Aurel D. NEAGU

bîrnă, și Ecaterina Szabo, 
blă medaliată cu argint 
sărituri și bîrnă. • Pe fețele 
telor noastre, ale celor 
antrenori citim satisfacția pen
tru rezultatele obținute, 2_
înțelegem în același timp că 
în dîrzele întreceri de 2_ 
Montreal au rămas și rezerve 
nevalorificate, că se putea, 
deci obține mai mult. Printre 
„focurile" blițurilor aparatelor

Constantin MACOVEI...  - ■ a________  
(Continuare in pan

du-- 
la 

te- 
treide la velodromul olimpic din 

Montreal, cucerind — pentru 
cinstea României socialiste, a 
mișcării noastre sportive — 
prețioase și meritate trofee. în 
centrul atenției se află atît e- 
chipa noastră, cu cele șase 
gimnaste care au cucerit me
dalia de argint, cit și frunta
șele ei, medaliatele în finale
le pe aparate. Daniela Silivaș, 
noua campioană mondială

dar

ta

DINAMO

femininrvostru

Reportajul nostru la MĂCIN

3 631:599
3 586:653

576:332
463 :456
560 :548
528:500
345:453 
462:503 
452:665
Din cau-

stingă la dreapta ma ‘ Golea,
Celestina Popa, Laura Cutina. Daniela Silivaș. Camelia Voine.s. Dana 
Dumitru. Lenuța Rus, Ecaterina Szabo și cei trei antrenori : Octavian 

Belu, Maria Cosma, Adrian Goreac, la coborlrca din avion.
Foto : Aurel D. NEAGU

ieri, la aeroportul 
Otopeni nume

ai sportului, tine- 
și tineri gimnaști 

ai 
venit

Dc vineri, In Oradea, în Divizia „A" de baschet (in)

UN TURNEU DOMINAT
DE DERBYUL STEAUA

Al treilea turneu al Campio
natului național 
masculin, care se 
de vineri pină 
Sala sporturilor 
programează, simbătă.
16, prima manșă a tradiționa
lului derby Steaua — Dinamo, 
în afara acestei partide 
mare interes, vor avea loc 
ciuri și între alte echipe 
aspiră la ocuparea unui

de baschej 
va desfășura, 
duminică, in 
din Oradea, 

la ora

namo Oradea —' CSU Sibiu 
(duminică, la orele 9,30 și, res
pectiv, 11).
1. DINAMO BUC'.
2. Rapid Buc.
3. ICED Buc.
4. Farul C-ța
5. Steaua
6. Dinamo Or.
7. CSU Sibiu
8. Acad.
9.

10. „U“
11. CSU

de 
me- 
care 

loc 
fruntaș in clasamentul final, ca 
de pildă, Dinamo Oradea — 
ICED București (vineri, ora 16), 
Rapid București — Dinamo O- 
radea (simbătă, ora 14.30), Fa
rul Constanța — ICED și Di-

Programul întrecerilor zilei inaugurale este următorul: de la ora 10: 
C.S.U. Oțelul Galați — Academia Militară Mecanica Fină București, 
Dinamo București — C.S.U. Balanța Sibiu. Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași — Steaua, Universitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca — Rapid 
București, Dinamo Oradea — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București.

MUlt. 
,Poli“ Iași

1
2
4
6
6
6
7

Atenție la disciplină !
za acumulării a două greșeli teh
nice (la turneul precedent, de la 
Constanța), Marius Crăciun (»U“) 
nu va juca în prima etapă a tur
neului orădean. UNDE PASIUNEA PENTRU SPORT

NU CUNOAȘTE VIRSTA

La Izmir, In preliminariile

C M. de fotbal
IZMIR, 13 (prin telefon). în 

ultimul său meci al prelimi
nariilor C.M., echipa României 
a obținut victoria în fața Tur
ciei, dar această victorie s-a 
dovedit a fi tardivă, dat fiind 
faptul că pe Wembley, echipa 
lui Robson, marele lider al 
eficacității in grupă, a mani
festat o surprinzătoare inefi
cacitate, terminînd la ega
litate (0—0) partida cu Irlan
da de Nord.

La Izmir, fotbaliștii români 
au făcut o primă repriză bună, 
mareînd de două ori. tn mi
nutul 15, după un sprint KIein, 
Mujdat comite fault, execută 
Ilagi, șutcază Iovan, apărăto
rii turci resping și IORGU- 
LESCU reia imparabil. Acest 
gol a fost precedat de o fru
moasă acțiune Coraș (min. 
5), la un pas de gol. Tricolo
rii insistă, atacă pe flancuri, 
CORAȘ șutează puterific (min. 
20), pentru ca peste opt mi
nute, tot el să reia puternic, în 
plasă, o centrare inapoi a lui 
Magi, care țișnise pe extrema 
dreaptă : 0—2.

După pauză, meciul se des
fășoară în aceeași notă de 
superioritate a echipei ro
mâne. în min. 54, lovitură li
beră la poarta lui Ocan. B6- 
loni pasează scurt și IOVAN 
reia puternic, în gol. Jucăto
rii români insistă, înfruntînd 
timp de o oră vocea de Ia me
gafonul stadionului care a- 
nunță menținerea scorului

CLASAMENTUL FINAL
1. ANGLIA 8 4 4 0 21- 2 12
2. IRLANDA N. 8 4 2 2 8- 5 10
3. România 8 3 3 2 12- 7 9
4. Finlanda 8 3 2 3 7-12 8
5. Turcia 8 0 1 7 2-24 1

TURCIA - ROMÂNIA 1-3,
O VICTORIE TARDIVĂ...

alb pe Wembley. La capătul a- 
cestei ore de superioritate netă, 
tricolorii scad tempoul și per
mit jucătorilor turci să avan
seze. în min. 65, Metjn șu
tează puternic pe lingă bară, 
îl imită Unal, dar cea mai 
mare oeazie o are tot Hagi 
(min. 68). Fotbaliștii români 
joacă mai mult cu gîndul la 
ceea ce se petrece la Londra 
și METIN reușește să reducă 
handicapul, in min. 78.

Așa s-a încheiat o partidă 
în care tricolorii au reușit as
tăzi ceea ce a depins de ei ; 
ei au jucat cu mult elan, timp 
de o oră, sub povara aminti
rii din meciul cu Irlanda de
Nord și cu speranța că Anglia, 
marea favorită, va obține o 
victorie care, judecind prin 
prisma palmaresului ei zdro
bitor cu colegii din Irlanda de 
Nord, ar fi fost mai mult de- 
cît normală. Echipa Româ
niei părăsește astfel com
petiția, după ce, în urma va
lorosului 1—1 de pe Wembley, 
devenise favorită. Din pă
cate. marea eclipsă din meciul 
cu fotbaliștii nord-iirlandozi a 
pus capăt acestui vis frumos. 
Să sperăm că această neaștepta
tă întorsătură va fi o lec
ție pentru viitoarele ei mari 
întreceri internaționale. „Car
diograma" grupei demonstrea
ză că în dificilul maraton al 
preliminariilor nu se ad
mite nici un pas greșit. Iar 
pasul greșit nu i-a permis să 
refacă terenul, chiar cu 3—1, 
acolo unde echipa Irlandei 
reușise doar un 0—0, ca și pe 
Wembley.

Constantin FIRANESCU

Stadion Ataturk; timp frumos; 
teren bun; spectatori — circa 
30 000. Șuturi la poartă: 14—14 (pe 
poartă 8—7). Cornere: 5—3. Au 
marcat: IORGULESCU (min. 15). 
CORAȘ (min. 28), IOVAN (min. 
Șt), METIN (min. 78).

TURCIA: Ocan — MUJDAT, Is
mail I. Iusut Erdogan — Rlza, 
METIN, Unal — Senol (min. 61 
Ismail II), Tanju, SELCUK.

ROMANIA: Lung — IOVAN, 
IORGUT.ESCU. ȘTEFANESCU, 
BARBULESCU — Rednic, Bolonf. 
KLEIN, Hagi — CORAȘ (min. 83 
Geolgău), Pițurcă (min. 64 Că- 
mătaru).

Cartonașe galbene: MUJDAT, 
CORAȘ.

A arbitrat bine W. Roth (R. F. 
Germania).

După primul test in vederea C. ML de popice

LOTUL SE ÎNCHEAGĂ, TREBUIE INTENSIFICATE, ÎNSĂ, PREGĂTIRILE
Dubla întâlnire dintre for

mațiile feminine și masculine 
de popioe ale României și R.D. 
Germane a constituit prima 
verificare a stadiului pregăti
rilor efectuate de jucătoarele 
șl jucătorii vizați să repre
zinte țara noastră la Campio
natele mondiale, programate 
in luna mai a anului viitor. 
Ținînd seama de valoarea re
cunoscută a oaspeților. spor
tivii români s-au pregătit cu 
seriozitate. întrecerile- fiind, 
așa cum anticipam, pasionan
te și cu multe realizări tehni
ce deosebite. Reprezentanții 
noștri au obținut victoria în 
toate cele patru confruntări 
pe echipe (două la feminin,

Călătorului care va face în a- 
ceste zile o vizită pe frumoa
sele meleaguri dobrogene și se 
va opri în străvechea așezare 
romană Arrubium, actuala lo
calitate Măcin, i se va oferi 
o imagine de-a dreptul cuce
ritoare : noul a pătruns pu
ternic în viața acestui oraș si
tuat în vecinătatea Dunării, a- 
șezare în care te întîmpină as
tăzi construcții moderne, cu 
multe spații verzi și — fapt 
îmbucurător pentru iubitorii de 
sport — cu amenajări care te 
îmbie 1a mișcare, la exercițiu 
fizic...

Aceasta și explică, într-o bu
nă măsură, de ce întregul ti
neret al orașului a legat prie
tenie ■ trainică cu sportul. Iată, 
de pildă, la Măcin există nu 
mai puțin de 26 de echipe de 
minifotbal grupate în două 
serii, după vîrstă, care cuprind 
oameni ai muncii din toate uni

două la masculin) desfășura
te. simbătă și duminică, pe a- 
rena Voința din Capitală.

în alcătuirea teamurilor 
noastre naționale specialiștii fe
derației au cam luat-o. prac
tic, de ta început și căutările 
tor se pare că au avut rezol
vări promițătoare, Doina Ță- 
gean. Ibolya Malhe. Marian 
Andrei, debutanți în reprezen
tativele de seniori, precum și 
alți tineri dînd — în măsuri 
diferite — satisfacție. Pentru 
început, selecționabilii au fost 
supuși la acest test de două 
jocuri, în decurs de tot atîtea 
zile, la probele clasice de 100 
lovituri mixte femei și 200 la 
bărbați, pe piste pretențioase. 

tățile economice ale orașului. 
Pe cele două terenuri existen
te (la Liceul industrial și în 
Parcul tineretului) activitatea 
este aproape neîntreruptă, zil
nic desfășurindu-se într-o at
mosferă de mare interes, de 
receptivitate față de cel mai 
popular sport, fotbalul.

Ca un corolar al pasiunii 
pentru fotbal, orașul este re
prezentat în campionatul Divi
ziei „C“ de echipa Arrubium, 
înființată în anul 1972, ca după 
numai un ari să promoveze în- 
tr-un campionat divizionar. în 
prezent echipa Arrubium se a- 
flă in prima parte a clasamen
tului seriei a IlI-a, avînd în 
componență mulți jucători ti
neri și talentați. Unul dintre 
ei, A. Dascăl» (17 ani), este

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag 2—3)

care n<u seamănă una cu alta. 
Față de data calendaristică,. e- 
valuția majorității popicarilor 
noștri ni s-a părut bună. Cil 
o pregătire fizică egală cu ba
gajul cunoștințelor tehnice și 
tactice. Margareta Cătineana 
(438—446), Elena Andreescu 
(414—446) și Ibolya Mathe 
(124—433) au avut o compor
tare ascendentă de la o reu
niune la alta. în schimb. o 
ușoară scădere a înregistrat 
Nineta Badea (£15—410), avînd 
pe propria-i arenă fluctuații

Troian 1OANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)



FINALE IN CADRU „DACIADEI"
O REUȘITĂ - „CUPA M. T. Tc."

s-a .desfășurat fi- 
a 4-a ediții a „Cu- 

competiție spor- 
oamenilor muncii 

din raroura poștă și Medomunica- 
ții. La startul întrecerilor — or
ganizate de către forurile sportive 
gi cu atribuții din județ, precum 
gi A.S. Victoria Botoșani — au 
fost peste 500 de concurenți, de 
toate vîrstele, care și-au disputat 
Intîietatea la șah, tenis de masă, 
popice, tenis de cimp și fotbal, 
în această finală au fost invitați 
și reprezentanți ai unor întreprin
deri și instituții din Bojoșani, 
chiar dacă făceau parte din alt 
sector de activitate.

Menționînd că finaliștii veniți 
pentru sport au făcut și un inte
resant schimb de experiență pro
fesională, că au vizitat obiecti
vele turistice din această parte a 
țării, iată și rezultatele finale 
ale „Cupei M.T.Tc.". Tenis de 
cîmp : 1. P. Vicoieanu (Victoria 
Botoșani), 2. T. Kenez (Bihor). 3. 
F. Cozma (S. Mare) ; tenis de 
masă — f : 1. Antoneta Molocea

In Botoșani 
nala celei de 
toci M.T.Tc". — 
tivă rezervată

(Victoria), 2. Maria Cîmpurean 
(Hunedoara), 3. Măriuța Ionel 
(Suceava) ; m — 1. D. Balmez
(Dorohoi). 2. M. Miclăuș (Boto
șani), 3. T. Bozsodi (Harghita) ; 
șah — f : 1. Aneta Sarea (Bacău),
2. Ștefania Jitaru (Botoșani), 3. 
EJerua SaChelarie (Vramcaa) ; m 
— 1. C. Sabău (Bihor), 2. V. Stă- 
nică (Harghita), 3. N. Burdujan 
(Neamț) ; popice — f : 1. Rodica 
Buta (Victoria), 2. L. Baciu (Ma
ramureș), 3. Eleonora Alupoaie 
(Botoșani) ; m - 
(Victoria), 2. L.
hol), 3. C. Lupașcu 
fotbal : 1..............
3. Victoria 
șani.

■ 1. D. Bursuc 
Pînzaru (Doro- 

(Suceava) f 
Victoria, 2. Mecanica, 
II — toate din Boto-

• La Predeal s-a desfășurat în 
cadrul A.l.T. o competiție de fot
bal dotată cu „Cupa Teleferic" 
la care au luat parte 12 echipe 
din întreprinderile și instituțiile 
orașului. Pe primele trei locuri, 
în final : 1. Teleferic, 2. O.J.T. 
Predeal. 3. A.S.A. Predeal. (I. 
CODLEANU, coresp.).

CONCURS DE INDEMINARE PENTRU AUTOMOBILIȘTI

„ Raliul ARO" la Cimpulung Muscel Campionatul național de

CUPLUL NUȚĂ-DUMITRIU A CUCERIT TITLUl
DE CAMPION ABSOLUT PE ANUL 1985

ECHIPA DOLJULUI-PE Pi

care, 
în ca

urmă-

O bună ' ihițiativă a Federației 
A.C.R. dusă la îndeplinire cu a- 
iutorul comisiilor județene de au
tomobilism și karting din țară $ 
organizarea, în fiecare an — în 
cadrul „Daciadeiw — a unor con
cursuri de indemînare pentru au- 
tomobiliștiî amatori, după 
cei mai buni se întîlnesc 
drul unei finale pe țară.

Aceste concursuri care
resc, în ultimă instanță, perfecțio
narea conducătorilor auto au de
venit tradiționale și se bucură de 
interes. în urmă cu cîteva zile 
ș-a disputat în cadrul ,,Daciadei“ 
finala. Ea a avut loc, într-o foar
te bună organizare, Ia Focșani, 
la start prezentîn.du-se circa 100 
de concurenți din 17 județe ale 
țării : Brașov, Cluj, Brăila, Galați, 
Iași, Botoșani, Satu Mare, Mara
mureș, Alba, Vaslui, municipiul 
București ș.a.

Echipele din județe au fost for-

întremate din 3—5 concurenți, 
care și femei. Concursul a con
stat din garări (cu fața și spa
tele), slalom, întoarceri în jurul 
unor jaloane, opriri îa punct fix 

Precizînd că „mașinile-con- 
împărțite în 

(Trabant, Fiat

ș.a. 
curente" au fost 
două grupe : „I" 
850, Dacia lflOO, Olto'it) și „H“ (Da
cia 1300), iată cîștigâtorii : gr. I, 
începători : 1. R. Prister (Brăila),
2. A. Trozner (Mureș), 3. D. Țin
tar (Brașov) ; avansați — 1. M. 
Tache (București), 2. M. Colțea 
(București), 3. I. Placutaris (Bră
ila) ; gr. a n-a, începători — 1. 
S. Daut (Giurgiu), 2. F. Tomescu 
(Alba), 3. I. “ 
vansați — 1. 
rești), 2. Gh.
3. C. Matea 
— 1. Rodica
2. Anca Teodorescu (Brăila), 
Ruxandra Lungu (Galați). Echipe: 
1. Brașov, 2. Brăila, 3. București.

Sava (Brașov) ; a- 
M. Grigore (Bucu- 
Teodor (București), 

(Botoșani) ; feminin 
Placutaris (Brăila), 

3.

„CUPA DE CHIHLIMBAR1* LA TENIS DE MASĂ
va avea Toc sub egida
în zilele de 16 și 17 

în organizarea Consi-

La Buzău 
„Daciadei", 
noiembrie,_ __
liului județean al sindicatelor și 
a C.J.E.F.S Buzău, prima ediție 
a competiției dotate cu „Cupa de 
chihlimbar" la tenis de masă. Au 
fost invitați cei mai buni sportivi 
(cite un băiat și o fată) din sec-

țiile divizionare ale asociațiilor și 
cluburilor sportive sindicale. Au 
confirmat pînă în prezent parti- 
ciiparea unități sportive dim Com- 
stanța, Ou,gir, Baia Mare, Brașov. 
Tg. Mureș. București, Odorheiu 
Secuiesc, Bistrița. Rm. Vîlcea și 
Buzău. (Mircea CHISLING — co
resp.).

în județul Argeș, unde există 
numeroși prieteni ai sportului 
pe patru roți, a avut Ioc, din 
nou, o competiție automobilis
tică : „Raliul ARO" — cea de 
a șasea și ultima etapă a cam
pionatului republican de raliuri
— deosebit de important în 
vederea desemnării campioni
lor țării la acest gen de curse. 
Cum era de așteptat, startul a 
fost populat — peste 80 de c- 
chipaje (începători și avansați, 
pe autoturisme și camioane) — 
concurenții avînd de străbă
tut un traseu de 227 km (C. 
Lung — Bcrevoiești — Domnești
— Vidraru — Brădeț și retur), 
cu 14 probe de clasament și 16 
controale orare.

Interesant a fost de urmărit, 
în cadrul „Raliului ARO“, dis
puta pe echipe dintre „bătrîna" 
Unirea Tricolor București (pc 
Dacia 1300) și „tinăra" Oltcit 
Craiova, campioana de anul 
trecut, în timp ce în clasamen
tul general era așteptat rezul
tatul luptei pentru ciștigarea 
titlului de campion absolut la 
raliuri între rutinatele cupluri 
Vasile-Scobai (principalul fa
vorit), Balint-Banea (ambele de 
la Dacia Pitești) și tinăra pe
reche Nuță-Dumitriu (Unirea 
Tricolor). Lupta a fost strîn- 
să, timpii înregistrați în pro
bele de clasament au ridicat 
și coborit pe rînd cota speran
țelor celor aflați în cursă. Pînă 
la urmă, echipajele 
multă experiență... 
nat, pe rînd, din 
defecțiuni tehnice, 
nind, astfel, cuplului Nuță-Du
mitriu. Titlu de campion ab
solut — obținut pe merit în 
urma unei comportări constan
te în etapele campionatului — 
a adus pe locul I și echipa U- 
nirea Tricolor. Noii campioni, 
de 30 și, respectiv, 29 de ani, 
au doar doi ani de cînd con
curează împreună. Florian Nu
lă, pilotul, este tinichigiu la 
I.T.A. Ducurești (a fost mulți 
ani navigator), iar navigatorul 
său, Radu Dumitriu, inginer la 
Autobuzul București.

Rezultatele etapei : clasa ca
mioane — 1. A. Pană-D. Nico
lac, 2. C. Stinghe-C. Nedelcu, 
3. D. Pirtoacă-Șt. Lupșan (toți 
de la Steagul roșu Brașov)^; 
începători : 1. V. Minea-A. Bă- 
dulescu (CJAK C. Lung), 2. T. 
Dobrogeanu-A. Arnăut (CJAK 
Brașov), 3. V. Samoiloiu-M. 
Miloșoiu (ARO C. Lung) ; -gru
pa : „A“ — 1. N. Andrei-D. Ne- 
cula (Dacia), 2. C. Bușulescu- 
E. Pop (Oltcit), 3. Z. Fbldes- 
C. Seceleanu (ITA-PTTR Bra
șov) ; grupa „C" — 1. F. Nuță- 
R. Dumitriu (Unirea Tricolor), 

Urdea-C. Măcăneață 
3. P. Cojocaru-B.

2. Gh. 
(Dacia), 
Bucur (Oltcit) — această ordine 
din grupă coincide cu cea din 
clasamentul general al cursei. 
Pe echipe : 1. Unirea Tricolor 
București, 2. Oltcit, 3. IATSA 
Dacia II Pitești.

După desfășurarea „Raliului 
ARO', titlurile de campioni re
publicani la raliuri au revenit 
perechilor : F. Nuță-R. Dumi- 
triu, campion absolut ; AI. Bo- 
tezan-S. Popa (1PA Sibiu), Ia 
grupa „A“ ; Șt. Vasile-O. Sco- 
bai la grupa „C“. Pe echipe, 
campioană este Unirea Tricolor 
București,

Săptămîna trecută, în sala 
,rVrancea“ din Focșani s-a dis
putat turneul final al Campio
natului național de box pe e- 
chipc juniori. La întrecere au 
fost prezente selecționatele ju
dețelor Brăila, 
Cluj, Dolj, 
nicipiului 
tele 
acest 
serii) 
le de

- tacular, soldate cu victorii me
ritate : Dolj — Prahova 10—2, 
București — Brăila 7—5, Dolj — 
Caraș-Severin 8—4, București — 
Cluj 10—2, Caraș-Severin — 
Prahova 6—6, Brăila — Cluj
7—5. în caz de egalitate s-a 
declarat cîștigătoare echipa mai 
tînără. în 
tate finala 
disputat-o 
Dolj și a 
rești. După- cele 12 meciuri, 
la categoria

Caraș-Severin, 
Prahova și mu-. 

București. Dispu- 
dintre participantele la 
turneu (împărțite în două 
au fost interesante, une- 
bun nivel tehnic și spec-

urma acestor rezul- 
campionatului și-au 
echipele județului 
municipiului Bucu

rie 
,hîrtie“ la „grea“, 

rezultatul a fost egal 6—6, ju
riul declarînd campioană pe 
anul 1985 echipa județului 
DOLJ, mai tinără cu 6 ani 
decit cea a municipiului Bucu
rești. Pentru tinerii sportivi ol
teni și antrenorul lor, Vasile 
Fintînă, felicitări și urări de . 
noi succese.

Finala a început cu două vic
torii ale bueureștenilor. Nicolac

REPORTAJUL NOSTRU LA MACIN

DUPĂ PRIMUL TEST ÎN VEDEREA CM. DE POPICE
(Urmare din pag. 1)

de exprimare, chiar pe 
cursul aceleiași manșe 
tenție, a „spart" etc.), 
temenea, atit Doina 
(141—71—140—63=415).
Boboc (400), cit și rezervele 
lor. Maria Zsizsik (229 — pe 
prima pistă. 190 — pe cea de 
e doua = 419) și Elena Pană 
(427, cu două lovituri în... gol)

par-
(nea- 

De a- 
Tăgep^i 

Silvia

au avu.1 căderi fizice, lăsînd 
impresia că nu au suficiente 
resurse pentru al doilea joc.

In coinfruntările masculine, 
deși popicarii noștri și-au do
minat adversarii cu prestații 
de bună calitate, care le-au a- 
sigurat două succese categori
ce (5576—5300 și 5494—5289), în 
cel al doilea joc a ieșit mai 
mult în evidență o scădere de 
randament : Stelian Boariu de 
la 957 la 901. Iuliu Bice 948—

BASCHET e ȘTAFETA GENERAȚIILOR.
In echipa femâtnână divizionară ,,A‘‘ Mobila 
CSȘ Satu Mare evoluează, eu bune rezul
tate, și cinci jumioare : Aurelia Bura, Ilea
na Pintye, Angela Szenes, Adriana Moisa 
și Martha Moldovan. Toate provin din pe- 
pdin&ena anitrenoareâ Iulia Anderco (OS.Ș) 
cane, la rândul ei, a învățat baschetul! și 
a pmmovat în Divizia „A", cu ani în urmă, 
din cadrul aceleiași unități, srab îndruma
rea reputatei antrenoare Gabriela Both. 
O MINDBASCHET. 11 echipe își dispută. in 
®a.la CSȘ, o competiție rezervată oe-lor mai 
tineri pnaotacamți a«i baschetului. ceea ce 
demonstrează că viitorul baschetul! ui cătină- 
rem se află în centrul preocupărilor diri- 
guiiitorflor acestui siport. • ULTIMA CLA
SATA în campionatul feminin este echiipa 
Lapid, ia cînrna căreia se află un instruc
tor cu multă bunăvoință (Duimi'Uru Vintilă. 
fost Jucător fruntaș.), dar cu puțină ex
periență în activitatea de pregătitre a unei 
f^Tvzhonaie „A". în schimb, echipa din Di
vizia școlară și de junioare Rain’d este 
pregătită de antrenorul emerit Sigismund 
Ferenez.
O DUPĂ mulți ani de «_____ ... ________
în cadrul echipei Universitatea CIuj-Napo- 

*ca, fostele internațioinale Mariana Bagiu și 
Gheorghița Bolovan s-au retras din 
vitataa competițională. Sperăm că nu

Comefn.tariitle simt de prises, 
prestații meriitocii

aoti- 
. ------ ----- ------ __ și

dim baschet, experiența lor puțind fi de 
mâine uiiiiă-tate în activitatea de pregătire a 
juritoarelotr și d<^ organizare a competîții’or. 
® INDISCIPLINA. Letîția Bulgăr (Comerțul 
Tg. Mureș), Mălina Marinache (Olimpia 
București). Maria Bărăgan și antrenorul 
C. Dineseu (Politehndea București) au fost 
sranrcționațL îa turneul de Ia Satu Mane, cu 
câte tm fault tehnic Asta — de b-ne ce 
ani lăiudat divizionarele feminine ..A" pen
tru diiiscrplâna manifestată cu do-uâ săpfă- 
mlnn in urmă, la turneul den sala Flo- 
reatea.

CICLISM • PENTRU Andrei Antal 
(C1BO Brasov) a sosit, după 13 ani de 
activitate eompetițională. „ora retragerii". 
In vîrstă de 29 de ani. lăcătușul mecanic 
brașovean — colecționar a numeroase ti
tluri de campion !a iuniori șl seniori, par
ticipant la tururile Iugoslaviei și Bulga
riei, clasat cu echipa națională pe un o- 
norant loc 5 Jn „Cursa Păcii", ediția 1981 
— a avut o frumoasă comportare cu pri
lejul ultimei evoluții ca sportiv. In ciclo- 
crosul desfășurat recent în Po ana Bra
șov, el a fost mereu în prim-planul cursei, 
pierzînd la limită titlul de campion... Spe-

celor cu mai 
au abando- 
cauza unor 
cursa reve-

957—945.
- bază.

Și

930. Erno Gerghely 
Doi dintre jucătorii de 
Iosif Tismănar (892—897)
Gheorghe Silvestru (904). care, 
au mo-tivat că nu sînt în 
fectă 
avut 
toare. i^r Vasia Don os 
cu o 
..pline1 
așteptat de greu ritmul. Ulti
mii doi jucători au și fost, de 
fapt. înlocui ți in meciul-ne- 
vanșă cu Alexandru Szekely 
și Marian Andrei, notați cu 
916 și respectiv, 905. Cu toa-

stare de 
o evoluție

manșă de
* (128). și-a

(Urmare din pag. 1)

provenit de la Clubul sportiv 
școlar din localitate, cu o ca
tedră de specialitate condusă 
de prof. Constantin Purice. Al
te promisiuni pentru fotbalul 
de performanță din Macin le 
reprezintă jucătorii V. Dumitru, 
A. Alexa și A. Țandăra, care 
n-au depășit „granița" celor 20 
de ani I...

Reușitele fotbaliștilor de la 
Arrubium se datoresc în mere 
rqăsură și entuziastului 
ședințe al asociației, .* 
dru Popescu, om legat 
lectiv și de echipa de 
deoarece a făcut parte 
tul acesteia, ca sportiv

pre- 
Alexan- 
de co- 

? fotbal, 
din lo
de nă-

per- 
ausănătate,’, 

neconvingă- 
(913). 

începător la 
regăsit ne-

te c.n aeeșVa nu au ratat nici 
o bilă, cea de-a doua lovitu
ră atit la „pline'*. cit și la 
„izolate** n-a avut întotdeau
na aceeași eficacitate.

Prin urmare, rezultatele pri
mului test impun o intensifi
care a pregătirilor în vederea 
dobindirii unui potențial 
perior. știindu-se că in 
gramul CM. figurează 
probe (echipe, perechi și
vidual), iar cei care -aspiră la 
medalii trebuie să aibă neapă
rat o comportare ascendentă 
de la un joc la altul.

SD- 
pro- 
trei 

indi-

râm să-1 vedem si de acum înainte în 
mica lume a ciclismului, contribuind, prin 
experiența sa, în calitate de antrenor ca
tegoria I, la ridicarea — alături de foștii 
sâi antrenori — a unor noi generații.
JUDO « LA RECENTELE fimite ale Con- 

«ufnsuliiiâ mpiubl'icatn femnin.iin, tânăra ara- 
(teancă Geta Ciocîrlan (Rapid) a repustat 
trei victorii cocisecu-Uve prim 
puițim de 10 eecoxnde (!), iar 
paltiruilea meci s-a detașat net 
sucită de procedee teh.ri’ice 
waza-ari., 5 yuko și 3 koka.
ceastă taleai'tată judoka (elevă a amtramo-

POST-SCRIPTUM

ippom in mai 
in cel de a:’, 
cu o întreagă 
cotate cu o 
De altfel, a-

rului Sabin Lucea) a ajuns și în 
categoriei sate, 52 kg, pierzînd la 
luptă, druțp'ă um meci deosebit de « 
cuiLos.

LUPTE GRECO-ROMANE e un 
mint imteresan.t de la turneul final 
viziei - 
mânii 
tolă. 
teșii 
sivă _ 
6 echipe _________ _____ _________
limâitele categoriei 68 kg, frații Gheorghe 
și Florin Păduraru. Primul cociieiu>ra la L.C. 
Dacia, iar al doilea la Fanu-l. in muffite 
cazuri similare, uaiiWl din-tre frați n*u se pre
zenta. De data aceasta, cei doi au luptat 
fără nici un menajament, dar intr-o ma
nieră de deplin fa ir-play. tn cete di?n
urmă. Gheorghe a câștigat la puncte : 5—3. 
După cum ne-a mărturisi el. nu de pu.ține 
ori mecâiua cu fratele său avea să dec-dă 
soarta în-tiUnâ'rilor echipelor dri care fac 
parte și de f'.ecace dată ei au lUip»‘at mai 
pu4*n... frățește.

POLO • IN PERSPECTIVA pasionantei 
apropiate finale a „Cupei cupelor", să 
reamin-tiim încă câteva momente ale primei 
manșe a semifinalei cu Sisley & ATMOS
FERA cu adevărat de mare meri in acea 
«sâmbătă (numai atunci?!?), La Pitești. N-u nu
mai că nu mai aveai unde arunca ae, dar 
in tribună am apărut steaguri in eu> orile 
dinamoviste, iar spectatorii au fost ex
trem de darnici în aplauze pentru reuși
tele ambelor formații, in încurajări per
manente adresate echipei noastre. în 
ceea ee-i privește, organiza tori j au fos£-, de 
asemenea, la înălțime. ÎNTRE cei pre- 
zenți la meciul Dinamo — Sisley Pescara

fimiaia 
i mare 
sipecfâ-

amă- 
a> Di- 
s-ăptă- 

în san a Flonșiasca diin Capd- 
d intre L.C. Dacia Pi- 

mt-îliniire deci-

„A", desfășunat la sfârșitul 
tarecuite, ‘ •

La initiin-inea
Și Farul Constanța
pentru calificare in turneua primel-o-r 
lâpe — și-au disputat îm tâSstatea, în

s-au aflat jucătorii echipelor bucureștene 
de polo Steaua, Progresul, Rapid, eompo- 
nenții loturilor de juniori (unii au cîștigaî 
Turneul Prietenia, alții aspiră acum Ia o 
,rrte<ahza.Te asemănătoare", amitreniori și arbi
tri chiar și... fotbaliști (de la F.C. Ar
geș). a ABSENT de mai multă vreme din 
formația pregătită de I. Capsa și D. Po
pescu, internaționalul Șcrban Popescu 
(care' se simte acum bine, după hepatită) 
nu a putut lipsi din tribună. Și a fost 
umil dintre primii care și-a îmbrățișat co
legii pentru frumoasa victorie €» ANTRE
NORUL echipei Sisley, ex-;n.țem.aționalul 
Mino Marsili, l-a reîntîlnit eu vădită 
bucurie pe adversarul său de altădată, 
actualul antrenor federal Anato) Grințes- 
cu, ca și pe aiți foști component! ai na
ționalei României. Multe cunoștințe avea 
și fratele lui Mi’no. de asemenea fost in
ternațional, Sânte Marsili, „veteranul" 
formației italiene (35 de ani). Dar ele
mentul cu totul deosebit legat de numele 

de 
Iui 

de 15

este reprezentat 
garnitura 
in vîrstă

acestuia din urmă 
prezența alături de el in 
Sisley a... fiului său. Elio, 
ani? Rarisim, intr-adevăr !

TENIS DE MASĂ e in 
pionatului pe echipe al 
dintre tinerele jucătoare 
ziua de naștere: tripla 
peană a cadetelor Otilia 
CS$ 2 București). Irina 
Craiova) și Simona Predușcă (Unirea Tri
color București). La mulți ani și noi suc
cese! « INTRE antrenori și părinți tre
buie să existe o permanentă conlucrare, 
procesul instructiv-educativ solicitînd 
îaborarea ambelor părți. Numai că. 
ultima vreme, se observă o tot mai mare 
imixtiune a părinților în treburile speci
fice antrenorilor, ei arogîndu-și, uneori, 
drepturi egale cu aceștia in realizarea pre
gătirii. Atenție, fiecare cu sarcinile sale!... 
• JUCĂTOARELE de la Metalul CSȘ Km. 
Vileea au un veritabil „complex Juventus**. 
Și la Bistrița au fost la un pas de a cîș- 
tiga, dar au pierdut Ia limită (4—5). An
trenorul vileean Traian Ancuța: „Cred că 
aș întineri cu mulți ani dacă aș obține 
victoria. Acest permanent Ioc secund a 
început să mă obsedeze". Deocamdată cîș- 
tigă ©ei mai buni! a A ÎNCEPUT să pro
lifereze printre tinerii antrenori ținuta 
neglijentă. Să nu uităm că antrenorul nu 
este numai un simplu tehnician, ci și un 
pedagog. Ori. educația începe de la pro
pria ținută. Deci...

cam-
trei

ZILELE 
juniorilor, 
și-au aniversat 
campioană euro- 
Bădescu (Spartac 
Săraru (Rovine

co
in

1

dejde, în perioada anilor 1971— 
1978. Lingă președintele aso
ciației sportive se află perma
nent antrenorul echipei de fot
bal, Nieolae Horea, precum și 
animatorii vieții sportive din 
Macin, Vasile Popa, Nicu Stai- 
eu, Mincu Geru, Petre Bălan 
și mulți alții.

Intr-o măsură largă se află 
lingă inimile celor din Macin și 
boxul, ramusă de sport în care 
— prin intermediul clubului 
Voința — antrenorul Cristaelie 
Darie a reușit merituoase per
formanțe : un titlu de campion 
național de juniori mari, prin 
Lav rente Ivan (tot el locul 3 
la C.E. de tineret de la Tam- 
pere-Finlanda) și Marian Gin- 
dae — vicecampion național de 
seniori la ediția din acest an 
a campionatelor țării de la Ga
lați și de asemenea campion 
balcanic.

Promițătoare se prezintă 
activitatea tinerilor rugbyști de 
Ia Arrubiiim, care activează 
Divizia „B“. alături de forma
ții cu o mai bogată experiență, 
cum sînt Pescărușul Tulcea, 
Constructorul și CFR Constan
ta. Inimosul antrenor care este 
Jcan Eujenijă speră ca „băie
ții" lui șă aibă evoluții din ce 
in ce mai bune...

Am amintit la început de 
existența a numeroase amena
jări sportive. Le vom eonere- 

,Tineretului" 
stadionul 

i de box

stadionul
de locuri),

arena

și

in

tiza : 
(4000 
„Arrubium** 
„Voința** (2500 de focuri), două 
săli de sport — una la Liceul 
industrial, alta Ia Școala nr. 1, 
un bazin de înot în aer liber 
de dimensiuni olimpice. O in
vitație deschisă, deci, tuturor 
tinerilor din Macin spre o ac
tivitate sportivă de masă sub 
genericul „Daciadei**.

întreaga viață sportivă a Ma
rinului este susținută, trup și 
suflet, de primarul orașului, Ion 
Simion, precum și de vicepre
ședinții Consiliului popular, 
Iordan Tudose (totodată și pre
ședinte al, C.O.E.F.S.) și Petre 
Țarălungă. Un motiv de mîn- 
drie și pentru iubitorii spor
tului din localitate, dar și pen
tru cei ce trec prin această 
frumoasă așezare dobrogeană, 
care promite sa se afirme tot 
mai mult' pe toate planurile 
vieții social-economice.

CAMPIONATELE
NAȚIONALE DE SCRIMA 

ALE JUNIORILOR I
La lași, îneepînd de astăzi și 

pină duminică, inclusiv, se des- 
lășoară etapa a doua, finală, 
a Campionatului national de 
scrimă pentru juniori I, com
petiție înscrisă sub egida „Da- 
ciadei". Cu această ocazie, vor 
evolua 
junimi ci, 
ritste, componenții Ioturilor re
prezentative, întrucît acestea sînt 
compuse, in principal, din ti
neri scrin-ieri. Astăzi, competi
ția va debuta eu întrecerile in
dividuale ale floretiștilor și sa- 
brerilor, mîine vor 1 
planșe, pentru aceeași 
floretistele și spadasinii, sîmbă- 
tă și duminică urmînd a se de
cide echipele campioane la toa
te cele patru- arme.

Cu această ocazie, 
nu r.umai cei mai buni 

în marea lor majo-

intra pe 
probă,

AHuță (hîi 
zar (semin 
fața lui G 

. pecii v, Tă 
apoi rîndt 
gistreze de 
tive și să 
(muscă) I- 
Po'pă, iar- 
coș) pe N 
obținînd 
Meciul „co 
tat cu mi 
bucureșteaj 
evoluțiile 
boxer de f 
tîlnit în 
sportiv re> 
trolat lupt 
reprize și 
puncte.1 Pt 
ceasta cat< 
bucureșteni 
toarele doi 
superiorita 
lui Gheoi 
rești) : Da 
nă) și Ma 
miușoară) 
ru Cioban 
— ultimul 
dar... socot 
potrivit ci 
din Focșar 
6 meciuri 

’ gătiți de 
realizat 4 
(ușoară), 5 
locie mică 
migrea) și 
învingători
Emil Dune 
și Daniel 
bucureștcn 
Valentin ? 
cie) și Gh< 
cie) în faț; 
tinescu și, 
dclcovici.

---------- 3S3L5

AZI IK 
DE PO

De astăzi 
zinul acopt 
gazda ultin 
al Cam pi oi 
polo Di vizi; 
mul prime 
care se v; * 
grupe vale 
Rapid Buci 
nii Timișoî 
Construcții 
Voința CI 
București - 
tcț.ti (Lotul 
curile înceț

NOI Al

de fotog 
obținem 
celor car< 
rect la 
talia pen' 
gimnastica

ADRIAN 
rul coordt 
prezentați', 
desigur bi 
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Divizia „A" de lupte libere După meciul de tineret Turcia — România
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La capătul celor patru etape 
ale turului și tot patru ale re
turului, întrecerile Diviziei „A” 
de lupte libere au ajuns înain
tea ultimului „act" — turneul fi- 
nai px-3tru desemnarea campioa
nei pe amil 1385 și a celorlalte 
formații fruntașe. Primele trei 
echipe din fiecare serie vor par
ticipa, vineri și sîmbătă, în Ca
pitală, Ia turneul final, iar cele 
situate pe locul 10 au retrogra
dat din Divizia „A“. Iată 
șamentele.

SERIA I
1. Dinamo Brașov
2. A.S A. Oradea
3. UNTO Sat-u Mame

4. Jtapid Arad
5. U M. Timișoara
6. Armătur-a Zalău

7. C.S.M. Cluj-Naipoca
8. Met IURT Lugoj
9. C.S.M. Reșița-)

•) Nu s-a prezente 
miâlntri.

16
16
16
16
16
16

da-

9 0 7 43
6 4 6 38
4 5 7 33
4 3 9 31
3 3 10 28
1 1 12 18 

la două

A Il-aSERIA
1. Steaua 18 18 0 6 72
2. ln.fr. Oradea 16 14 2 2 62
3. Lemnerujl Odoirh. 16 12 4 2 58

4. MUinașul Tg. M. 16 8 2 8 44
5. C.S M. Sf. Gh. 18 7 3 8 42
6. Viiit, Ghoorgheni •) 18 7 0 11 39
7. C oneitr. Hiuned. *) 16 6 3 9 39
8. St. roșu Brașov 16 6 1 11 37
9 Comerțul Tg. Jiu 16 2 2 14 26

10. Pneciziia Blaj 1« 1 1 16 29
*) Departajare după rezultatele 

întâlnirilor directe.
SERIA A IH-a

două

1. Vulcan Buiouirestâ
2. C.A. Lupte Tg. Ji(U
3. JiîuJ Petrila

16 16 2
16 14 2

1 65
2 62
6 5418 12 0

4. C.S. Tirgoviște 16 10 4 4 52
5. Eleetra Buic. •) 18 6 5 7 41
6. V odm.ț.a Oliuj-JST. ♦) 10 7 2 9 41
7. Damubiiana Buc. 16 6 3 9 39
ft. C.S.M. Craiova 18 5 2 11 35
9. I.O.B. Bals 16 2 6 10 30

18. Minerul Motru *•) 0 1 16 17

la
-) Departajare după rezultatele 

taftiindrilor directe.
♦») Nu s-a prezentat 

îmidimiiri.
SERIA A rv-a

rezultatele

1. Hidro tehn. C-ța. 
C.S.M. Onești ♦)

16 16 0
18 10 4

2 66
1 61
3 613. Ni<oo8ima lași *) 16 14 1

4. Rapid Buc. 16 8 3 7 45
5. Viitorul Vaslui 18 7 4 7 43
6. Pro-gr. Brăila *) 118 7 2 9 41
7. Dumă-rea Galați ♦) 16 7 2 9 41
8. C.S. Săt. Brănești 18 4 4 10 34
9. U.R.B.I.S. Buc. 18 3 0 16 27

io. Forest. Tg. Sec.**) s 0 îTis

•) Departajare după 
Intiilnirilor directe.

—) Nu s-a prezentat la trei 
întâlniri.

GIMNASTICII ROMANEȘTI
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că cele dinții felicitări le-am 
primit de la colegele mele de 
echipă, Caii fiind prima care 
m-a îmbrățișat și m-a sărutat 
după obținerea notei 10 cu 
care am ciștigat titlul. Și nu 
uitați, pină atunci conducea în 
clasament chiar Cati Szabo ! 
Un gest de prietenie care nu 
se poate uita. In momentul 
victoriei m-am gindit la toți 
cei dragi de acasă și am Înțe
les că numai in condițiile mi
nunate de viață și pregătire 
pe ove Ie avem asigurate la 
Deva, prin grija partidului și 
statului nostru, au fost posibi
le succesele noastre. Dacă n-aș 
fi fost depunclată la sol pro
babil că in palmaresul meu se 
mai înscria o medalie".

ECATERINA 
tumită pentru 
dalii de argint 
cale și pentru ...... 
nai la performanța echipei, dar 
marcată de insuccesul înre
gistrat la individual compus, 
ne spune : ..Am fost foarte a- 
proape de o mare izbîndă, cea 
mai mare a carierei mele spor
tive. Am intrat probabil prea 
sigură de mine la bîrnă, pri
mul aparat, și am ratat Ia o 
mișcare care nu e și cea mai 
grea din exercițiul meu. Așa e 
în sport, pe lingă succese 
mai sini și infringeri. La Bu
dapesta, acum doi ani, am 
fost cu campioană mondială, 
acum e colega și prietena mea 
Daniela. Mă bucur din toată 
inima că gimnastica româneas
că ?. fost din nou pe cea mai 
înaltă treaptă la Montreal, sco
to unde Nadia a făcut cu 
nouă ani in urmă să strălu
cească atît de puternic școa
la românească de gimnastică".

SZABO, 
cele două me- 
cucerite in fi- 
a portul perso-

mul-

o, astăzi joi — este ultima 
ZI pentru reocwaTea biletelor la 
tragesxa obișnuita LOTO, ce se 
va desfășura mfine 15 noiembrie 
a.c. Un bilet o sansâ — mai mul
te bilele, mai multe șanse !

(9 Dtwnnieă 17 noiembrie — 
tragere excepționala lo
to. Cu acest prilej, particiipan- 
tilos K ee oferă noi posibilități 
de a cbțtae detiguri importainte 
fo AUTO-TURISTrfE ,,DACIA 1300“. 
mart sname de bani, precum și 
exewwM in U.R.S.S. Se efectuează
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IZMIR, 13 (prin telefon). Ra- 
tind Victoria aici, la Izmir, e- 
chipa noastră de tineret a con
firmat că este o echipă de 
pluton Cocul III în clasamen
tul grupei, la egalitate de 
puncte cu Finlanda), care nu 
se poate dezobișnui de eufo
ria meciului egal în deplasare, 
întilnind un adversar ambițios, 
care suplinește prin viteză, an
gajament și tehnicitate indivi
duală neîmplinirlle în plan tac
tic, reprezentativa noastră, deși 
a jucat deschis, cu o putere 
fizică care i-a permis o desfă
șurare largă pe tot terenul, n-a 
aruncat în cîmpul de joc aștep
tatul atu de maturitate cu care 
să încline balanța. Angrenîn- 
du-se în jocul de „contre", de 
uzură, al adversarei, a intrat 
astfel în pielea unui boxer bă
tăios, dar dezordonat, earb „dă“, 
dar și „primește" într-un meci 
în care k.o.-ul plutește deasu
pra capetelor. Poate că impre-

sia aceasta a fost impusă de 
i absența unui jucător coordona

tor in formația noastră. Acest 
rol, atribuit — din cit s-a 
zut — lui Mănăilă, nu 
„prins" cîtuși de puțin 
eraiovean (șters tehnic, 
orizont), dar l-a evidențiat pe 
alocuri pe aparent fragilul Ba
dea care a încercat, sporadic, 
în repriza secundă, să-și asu
me el răspunderea, în ciuda 
unei minore experiențe. Un alt 
tribut, tineretul nostru a tre
buit să-1 plătească neomogeni- 
tății valorice. în componența 
echipei există o bifurcație vi
zibilă : pe de o parte fotbaliști 
în „vînă", cu prestații sigure, 
cum s-au dovedit Belodedici, 
Cireașă, Ursu, Șoiman, Badea, 
pe de alta jucători cu tonus 
mult diminuat, cum au fost 
Soare și Mănăilă, sau ieșiți 
complet din formă, cazul lui 
Stîngaciu. De altfel, antreno- 
rul C. Drăgușin se plîngea, pe 
bună dreptate, că toți cei trei

vă
l-a

•\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ 
portari rulați la lot, Stîngaciu, 
Iașco, Barba, aii „împietrit" în 
campionat pe banca de rezer
ve, a echipelor lor de club, pe 
listă mai încăpînd și Cristea 
(nu a jucat deloc în campio
nat) și Weisenbacher.

De altfel, cele două goluri 
primite sînt imputate, în or
dine, lui Stîngaciu și Weisen
bacher (remarcabil, totuși, în 
afara fazei cu pricina) ale că
ror greșeli individuale au re
flectat tocmai lipsa lor de ro
daj. Supărătoare și „fadinguri- 
le“ din joc ale întregii echipe 
care a alternat momentele bu
ne cu căderile de ritm „aco
perite" prompt de echipa turcă 
care prelua imediat inițiativa.

A surprins neplăcut, de ase
menea, și nesincronizarea cu
plului Șoiman-Soare, greu în- 
tr-adevăr de asamblat, căci în
sușirile lor nu se completea-

ză : primul este o extremă cla- 
sică care încheie acțiunile prin 
centrări înalte ; al doilea, jucă
tor comhin.niiyAi.rlar fără de
tentă, neexploZIV (cu calități 
de mijlocaș ofensiv), rămînînd 
mereu neacomodat în postura 
„vîrfului".

„Cu acest meci agreabil, în 
care nici un adversar nu s-a 
dovedit mai bun decît celă
lalt" (aprecierea aparține ob
servatorului U.E.F.A., A. Bu- 
cheli — Elveția), s-a mai în
cheiat o campanie a reprezen
tativei de tineret. Chiar dacă 
nu glorioasă, ea a „cernut" 
pentru fotbalul nostru, de data 
aceasea scăpînd prin ochiurile 
cele mai mici ale unei site 
dese cîteva elemente de certă 
perspectivă : Belodedici, Cirea
șă, Cîrstea, Badea sau Ursu.

Ion CUPEN

AFLUENȚA DE PUBLIC LA DROBETA TR
• La Reșița. în incinta stadionului „Va

lea Domainuihui" se putea ciitl următoarea 
inscripție : „Azi sintem gazde, miine vom 
fi oaspeți. Comportați-vă așa cum ati dori 
să se poarte și alții cu noi O frumoasă 
invitație la sportivitate, căreia cei circa 
3900 de spectatori i-aiu dat curs pe tot pair- 
cunsul meciiulud. • Avtad o lungă listă de 
jucători indisponibili (Portik — operat de 
menise. Cr. Alexandru — uirmind să fie 
și el operat la genunchi, Asandei — dns- 
jumetie la genunchi, Neagu și Boltașiu — 
ambii satisfăeindu-și stagiul militar, Ho- 
dină — suspendat, cu Uțiu intrat nerefă- 
cut în teren), C.S.M. Reșița s-a văzut in 
neplăcuta postură de a avea la dispoziție 
ta meciul de duminică doar 16 jucători, 
dintre care 3 jundori. • Cu toate acestea, 
echipa a evaluat constant bine pe parcursul 
Întregii întâlniri, un mame merit revenind 
tinerilor antrenori Dan Firiteanu și Caro) 
Oțil. a căror hărnicie Începe să fie răsplă
tită, după cum nu trebuie uitată nici ab
negația fostuliud. jucător ai echipei, acum 
președintele secției de fotbal. Ion Florea.
• Un promițător debut ta divizia ,,B" pe 
stadionul reciteam, cel al arbitrului buzodan 
Ion Moise. Debarasat de tracul inerent 
debutului, sobru șl atent la semnalizări. 
el poate urca rapid treptele consacrării ta 
arbitraj. • Meciul de la Bistrița dintre 
Gloria și F.C. Maramureș a dat naștere 
unui joc de bună factură, ta ciuda, tere
nului greu, alunecos. A avut de toate, pa
tru goluri, înscrise din faze spectaculoase, 
șl angajament șl, mal ales, un ritm alert 
imprimat de jucătorii pregătiți de Vlad 
Marica • Excelentă evoluția bisitrițeanului 
Moga, jucătorul ar. 1 al meciului. Neobosit 
pe parcursul celor 90 de minute. Moga a 
fost un real pericol pentru portarul băi- 
mărean Mia, el avtad meritul înscrierii 
unui gol superb, șl pe aceia dp a fi tras 
practic întreaga echipă după el * De mul
ta vreme stadionul dtn Bistrița nu a mai 
cunoscut o asemenea afluență de public, 
așa cum s-a întâmplat la meciul dintre 
Gloria Bistrița șl F.C. Maramureș. Cei peș
te 10 000 de spectatori, dintre came peste 
1000 de băimăreni, veniți la Bistrița, au 
fost martorii unui joc foarte frumos
• Bistriteanul Florea a început spectacu
los partida ou F.C. Maramureș, dar. spre

suirprlmderea generală, el a fost înlocuit 
de antrenorul V. Marica după numai 25 de 
minute de joc. întrebat la sfirșitul me- 
ciutai de ee a făcut aceasta schimbare, 
V. Mariioa a spus : „Florea a primit anu. 
mite sarcini tactice pe care nu le-a res
pectat. Asta o știu numai eu, nu și spec
tatorii. Din moment ce am ciștigat jocul 
cu 4—0, cred că am procedat bine că l-am 
înlocuit" • La F.C. Maramureș, jucătorul 
care a lăsat o bumă impresie a fost vete
ranul echipei. Condruc, care și-a onorat 
banderola de căpitan. Un frumos exemplu 
pentru mal tinerii lui coechipieri. • In
tr-o discuție cu Vasile Buia, președintele 
clubului Șoimii I.P.A. Sibiu, inaiintea 
meciului cu Flacăra Automecanica Mo
roni, se desprindea încrederea în victorie, 
lucru confirmat nu numai de rezultat, dar 
și de jocul în ansamblu al echipei. • Slabă 
prestația fostului lider al seriei a H-a la 
Sibiu, atacul nereușind să putnă probleme 
deosebite apărării gazdelor, iar fundașii

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
laterali fiind neatenți si mereu depășiți de 
insistența atacantilor sibieni • Un jucător 
de un real talente cu personalitate în joc. 

•bum constructor dar si realizator : l-am 
numit pe tînărul Adrian Văsii (21 de ani), 
de la I.P.A. Șoimii Sibiu, care, duminică, ^lă
cuit risiipă de energie, animitad întreaga echipă, 
în tabăra cealaltă s-a remarcat un alt tî- 
năr. Ionel Stolciu (20 de ani), un tin 
drilbler. dar, din păcate, nesusținiuit de co
echipieri. • Și la Drobeta Tr. Severin — 
in meciul cu Gaz metan Mediaș — fot
balul este îndrăgit de tineri și virate, ici. 
Duminică dimineață, ta tribunele frumosu
lui stadion Municipal au luat loc circa 
12 ooo de sipectaitori, care și-au susținut tot 
timpul echipa favorită. • Despre meelu.!
A.s. Drobeta Tr. Severin — Gaz metan 
Mediaș se poate spune că a fost liniștit, 
jucătorii, ta disputa pentru balon-, au ape
lat numai la mijloacele permise de regu
lament. Este și motivul pentru care arbi
trul I. Ferenczi n-a arătat nimănui cartona
șul galben șl nici pe cel roșu. Deci, se 
poate și așa... « Gaz metan Mediaș a dat

PROGRAMUL Șl
SERIA I : Cristalul Dorohol — 

Minerul Gura Humorului : I. Ur- 
sachi (Bacău), Laminorul Roman
— Cetatea Tg. Neamț : I. Chelaru 
(Bacău), Celuloza Bradul Roznov
— Avintul Frasin : N. Găzdaru
(Brăila), Zimbrul Șiret — Danu
biana Roman : D. Bădescu (Foc
șani), C.S.M. Bucecea — Metalul 
Rădăuți : C. David ~ “ —
plorări Cîmpulung 
lănești : I. Eneean 
retul Pașcani — 
nești: A. Cirimpoi . 
structorul Iași — Electro Lucea
fărul Botoșani : M. Munteanu 
(Birlad).

SERIA A H-a : Constructorul 
Flacăra Odobești — Steaua Meca
nica Huși : I. Grigore (București), 
Mecanica Vaslui — Minerul Co- 
mănești : V. Aelenei (Dorohoi), 
Proletarul Bacău — Unirea Ne
grești : M. Sveduneac (Suceava), 
Unirea Dinamo Focșani — Texti
la Buhușl : M. Popovici (Tulcea), 
Petrolul Moinești — C.S.M. Bor- 
zești : T. Ștefănescu (Iași), Par
tizanul Bacău — Inter Vaslui : G. 
Mancaș (P. Neamț), Voința Pe
trolistul Hm. Sărat — Luceafă
rul Adjud : C. Mllencovici (Bucu
rești), Victoria Gugești — Chimia 
Mărășeștl : I. Gbeorgbe (Bucu
rești) .

SERIA A ni-a : Ancora Galati
— Arrubium Măoin : I. Condruț 
(Mangalia), Granitul Babadag — 
Progresul Isaccea : L. Băbonea 
(Medgidia), Chimia Buzău — La
minorul Viziru : V. Coman (Iași). 
Chimia Brăila — Victoria Tecuci : 
C. Ciupi tu (București), Fepa ”14

(Focșani), Ex- 
— Carpați Gă- 
(Bistrița), Si- 
Relonul Sâvi- 
(Galați), Con-

L0T0-PR2N0SP0RT INFORMEAZĂ
7 extrageri în două faze, eu un 
total de 68 numere.
• C1ȘTIGURILE 

PRONOEXPHES DIN 
BRIE 1985. Cat. 1 : 
25% = Autoturism „Dada 1300' 
(70.000 lei) ; cat. 3 : 2 variante
100% a 20.750 lei și * variante 
25% a 5.187 lei; cat. 3: 12.73 va
riante a 4.802 lei ; cat. 4 : 88.50 a 
909 lei : cat. 5 : 189.75 a 308 lei ;

TRAGERJI 
6 NOIEM- 
1 variant;')

SEVERIN Șl BISTRIȚA
o replică destul de palidă echipei A.S. -Dro
beta Tr. Severin. în acest sen®, cifrele sânt 
grăitoare : ta oele 90 de minute jucătorii 
din Mediaș au șutat doar de trei ori pe 
spațiul porții (de două ori ta prima re
priză, o data ta cea de a doua) I • îna
intea medului de la Vatra Domei (cu Ote
lul Galați) „suiper-optaimaștll" echipei loca
le iși dădeau eu părerea : „Am invins-o 
“oi și pe F.C. Constanța..." Cu echiipa Ote- 
luj s-au Înșelat însă, ea etalînd ta teren un 
foc tehnic, variat, lin mare viteză, cu pasc 
dintr-o singură atingere. în final, ..realiș
tii." afirmau : „Merge și cu danul, tas;, 
nu-i suficient doar atât..." • La startul 
partidei, inimoasa galerie a minerilor ș'-a 
etalat frumosul d repertoriu. Nota ÎS ! 
Din păcate, însă, doar până ta into. 35 când 
justificat) arbitrul n-a acordat 
lor, înscris dintr-o poziție de 
fiindcă fair-play-ul n-a mai fost la el 
acasă, ne-am văzut nevoiți să scădem nota 
cu cel puțin șase puncte • Apropo de faza 
cu ofsaidul. Tușierul Șt. Hampu a sesizai 
la timp poziția afară din joc ; eentra.1T 
însă realmente nu observase semnalizarea. 
A venit momentul consultării și greșeala 
came ar li dus la vicierea rezultatului a 
fost... reparată. Astfel, arbitrul M. Nlcu- 
lescu a dovedit corectitudine, ducând la 
bum sfințit un med greu, de o mane în
cleștare. • Menaschez este unul din ve
teranii echipei din Vatra DorneL Mundtor 
plină la epuizare, mare sufletist... dar peste 
măsură (de multe ori). Adică cu apucături 
de... Divizia „C“. Mai mereu l-a obstruc- 
țtanat pe portarul găiătean Călugăru ; a 
făcut și plonjoane artistice prim careu 
Dacă ta acele învălmășeli cineva l-ar fi 
„agătat" cu adevărat, nimeni nu l-ar mai 
fi. crezut... • Plăcută surpriză a fost evo
luția jucătorilor băcăuani, în mediul cu 
„Pali" Iași, pînă ta momentul premergător 
penalty-uiui. — - - - “ ■
caj strict în 
cătorii ieșeni 
cui obișnuit.
put să joace 
o minge fundașului Munteanu (Aripile), la 
o Indecizie a acestuia, a pătruns ta careu 
șl a fost faultat. Din acest moment, Da- 
maschln. a jucat la adevărata sa valoare.

Gazdele au aplicat um mar- 
zouă, ceea ce a făciut ca ju- 
să nu-și poată desfășura jo- 
De altfel, Damaschîn a înce- 
din mim» 57, cîind a „furat-

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA
Birlad — Metalul Buzău 1—0 (dis
putat pe 31 octombrie), A.S.A. Bu
zău — Petrolul Ianca : I. Roșu 
(Tg. Neamț), Carpați Nehoiu — 
Petrolul Berea : C. Diculescu 
(Giurgiu), Ș. N. C.S.S. Tulcea — 
D.V.A. Portul Galati : B. Cațaros tcaiăracil

SERIA A IV-a : Sportul „30 De
cembrie" — Marina Mangalia: V. 
Drăgan (București), ISCIP Ul- 
menl — Cimentul Medgidia : I. 
Gheorghe (Brăila), Metalul Man
galia — Unirea Slobozia : Ilic Coț 
(Ploiești), Ș.N. Oltenița — F.C.M. 
Dunăreană Giurgiu : I. Dumitru 
(Buzău), Electrica Constanta — 
Unirea Urziceni : A. Cioarec (Ga
lați), I.M.U. C.S.S. Medgidia — 
Victoria Țăndărei : D. Teodorescu 
(București), Viitorul Chirnogi — 
Voința Constanța : D. Despa 
(Cîmpulung Muscel), Olimpia Slo
bozia — Portul Constanța : C. 
Drăguță (Pitești).

SERIA A V-a : Chimia Găești
— Metalul București : C. Bîtlan 
(Craiova), Flacăra roșie București
— Cimentul Flenl : F. Toader 
(Alexandria), Metalul Mija — Da
nubiana București : G. Văcaru 
(Slatina), Voința București — 
Constructorul IACPB Giurgiu : 
I. Bodor (Brașov), Avicola Creve- 
dia — Autobuzul Bueurești : AI. 
Ganea (Slobozia). Abatorul Bucu
rești — IUPS Chitila : N. Gogoașe 
(Buzău). Mecon București — Vis
colii București : D. Gheorfi 
(București), Tehnometal Bucu
rești — Electrica Titu : I. Mălă- 
roiu (Pucheni).

cat. « : «.518,25 a 40 lei ; cat. 7 : 
161,75 a 200 lei ; cat. 8 : 3.350,00 
a 40 lei. Report la oat. 1 : 87.197 
lei. Autoturismul „Dada 1300“ 
(70.000 lei) de la cat. 1, a fost 
cîștigat de participantul IOAN 
DRĂGOMIR ®n Timișoara.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPHES DIN 
13 NOIEMBRIE 1985. Extragerea 
I : 37 26 10 34 28 2 ; extragerea 
a n-a : 35 9 33 40 11 21. Fond 
total de clțdgarl : 934.174 lei, din 
care 87.197 Iei, report la cat. 1.

Chimia Tr.SERIA A Vl-a
Măgurele — Textila Roșiori : D< Popescu — • • — -(Drobeta Tr, Severip), 
Automatica Alexandria .— Dacia 
Pitești : C. Badea (Tirgoviște), 
Viitorul Drăgășani — Construc
torul T.C.I. Craiova : V. Raulea 
(Hunedoara), Rova Roșiori — Me
talul Alexandria : L. Lupaș 
(București), Electronistul Curtea 
de Argeș — Recolta Stoicănești : 
8. Lutgescu (București), Armata 
Craiova — C.F.R. Craiova : N. Io- 
nescu (Craiova), Sportul muncito
resc Caracal — Progresul Băilești: G. Nan - - - - • ~
cești — 
Ionescu

SERIA 
Strehaia 
Ji“ : P. 
nerul Moldova Nouă — Minerul 
Oravița : P. Herghelegiu (Bocșa), 
Jiul Rovinari — Minerul Mătă- 
sari : I. Munteanu (Timișoara). 
Minerul Mecanizatorul Simian — 
Minerul Metru : M. Oancea (Ca
racal), Petrolul Țicleni — Chimis
tul Rm. Vilcea : N. Năstase 
(București), Minerul Anina — 
Metalurgistul Sadu : I. Pîrlog 
(Timișoara), Gloria Reșița — Me
talul Otelu Roșu : M. Crișan (A- 
rad). Forestierul Băbenl — Dier- 
na Orșova : I. Curteanu (Sibiu).

SERIA A VIII-a : Obilici Sîn- 
martinul Sîrbesc — Strungul Chi- 
șineu Criș : G. Toth (Aiud), 
C.F.R. Simeria — Unirea Tomna
tic : Gh. Schianu (Rm. Vilcea), 
C.F.R. Victoria Caransebeș — 
Victoria Căian : L. Micu (Tg. 
Jiu). Minerul Știința Vulcan — 
C.S.M. Caransebeș : Z. Bodo (Tg. 
Mureș). Unirea Sînnicolau Mare 
— Minerul Certej : V. Băleanu 
(Drobeta Tr. Severin), Daeia O- 
răștie — Șoimii Lipova : V. Onu 
(Predeal), C.S.M. Lugoj — U.M. 
Timișoara : C. Pădurăritel (Ora
dea), Rapid Arad — Minerul Pa- 
roșenl : O. Negruțlu (Tășnad).

SERIA A IX-a : Mecanica Alba 
lulia — Voința Oradea : A. Bros- 
eățeann (Brașov), Oțelul Oraș dr. 
P. Groza — Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca : L. Popa (Arad), Elec- 
trometal Clni-Napoca — ’Unirea 
Valea lui Mihai : V. Macavel 
(Cîmpulung), Recolta Salonta —

(Sibiu) Viitorul Scorni- 
Progresul corabia : G. 

(Tirgoviște).
A Vil-a : Armătura 

— Gloria Pandurii Tg. 
Iliescu (București), Mi-

A DIVIZIEI „C“
Olimpia Gherla : I. Vincze (Ji
bou), Viitorul IRA Cluj-Napoca
— Sticla Arieșul Turda : A. Onl- 
șor (Sighet), Ind. sîrmci C. Tur- 
zii —Minerul Oraș dr. P. Groza: 
V. Chiran (Lugoj), Gloria Beiuș
— Metalurgistul Cugir : C. Cora* 
can (Reșița), Metalul Aiud — Mi
nerul Suncuiuș : E. Major (Lu
duș).

SERIA A X-a : Victoria Cărei
— Chimia Zalău : I. Medveș (O- 
radea), Lăpușul Tg. Lăpuș — So
meșul Satu Mare : V. Urbanov- 
schi (Oradea), Chimforest Năsăud
— Cuprom Baia Mare : V. Ciu- 
ciudău (Suceava), Minerul Băiuț
— Bradul Vișeu : D. Danciu 
(Alba lulia), Unio Satu Mare — 
Minerul Băița : R. Vlad (Llpova), 
Minerul Baia Sprie — Energia Be- 
dean : D. Crăciun (Cluj-Napoca); 
Oașul Negrești — Chimia Tășnad: 
A. Petz (Cărei), Minerul Sărmă- 
șag — Minerul Rodna : M. Vince- 
lar (Cluj-Napoca).

SERIA A XI-a : Mureșul Topll- 
ța — C.S.U. Mecanica Sibiu : D. 
Stan (Sighet), Inter Sibiu — Mu
reșul Luduș : V. Aurelian (Plo
iești), Electromureș Tg. Mureș — 
Carpați Agnita : I. țrircă (Be- 
clean), Unirea Crituru Secuiesc
— Metalul Sighișoara : I. Samek 
(București), Oțelul Reghin — La
cul Ursu Sovata : V. Rusu (Deva), 
Metalotehniea Tg. Mureș — Uni
rea Ocna Sibiului : A. Coroianu 
(Cluj-Napoca), Minerul Baraolt
— Minerul Bălan : M. Dragomlr 
(București),
— Progresul 
(Brașov).

SERIA A 
Secuiesc ___ _ _
Forlș (Reghin). Nltramonla Făgă
raș — Petrolul PSH Bălcoi : I» 
Kelemen (Deva), Victoria Floreștl
— Precizia Săcele : I. Nistor (Co- 
mănești), Utilajul Făgăraș — Car- 
pațl Sinaia : V. Croitorescu (Hm. 
VDcea), Poiana Clmpina — Mine
rul Filipeștl : P. Vancea (Bumi- 
rești). Chimia Brazi — Cimentul 
Hoghiz : P. Prioteasa (Craiova); 
Mobila Măgura codlea — Electro 
Sf. Gheorghe : A. Tamaș (Odor- 
heiul Secuiesc), I.P.T. Intorsror» 
Buzăului — Torpedo Zămești 8 
J. Tătulescu (București).

Viitorul 
Odorhei
Xll-a : 
Metrom

Gheorgheni 
: I. FloriceX
Metalul Tg. 
Brașov : A.

ln.fr


SPORTUL-PUNTE DE LEGĂTURĂ
J ÎNTRE TOȚI TINERII LUMII

este menit să spo-

S-a deschis Conferința man- 
dială a Organizației Națiunilor 
Unite pentru An< Internațional 
al Tineretului. Este o premieră 
în istoria acestei organizații, o 
premieră a istoriei. în dezbate- 
rea reprezentanților țărilor 
membre ale organizației mon
diale se află problemele tinere
tului de azi și ale celui de 
mîine. care va depăși, la sfir- 
șitul deceniului in curs, cifra 
de un miliard. Viitorul tinere
tului de pretutindeni — iată 
cel mai nobil subiect care poa
te figura în agenda celor res
ponsabili de destinele lumii.

Mililînd activ, în spiritul unor 
idei conforme cu progresul obiec
tiv al Omenirii. România socia
listă. președintele ei. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, con
tinuă intens eforturile de 
traducere în viața Planetei a 
inițiativei românești a organi
zării Anului Internațional al 
Tineretului. îmbrățișat de Or
ganizația Națiunilor 
desfășurat sub egida generoa
să : „Participare, Dezvoltare, 
Pace". Prestigioasă acțiune po
litică. Anul Internațional al Ti-

Unite și

ȘASE SPORTIVI ROMÂNI
LA C. E. DE JUDO (tineret)

In Elveția, la Dldmont, vor a- 
vea ldt la sfîr'șitul acestei săp- 
tămîni Campionatele europene 
de judo pentru tineret (19—21 
de ani). La aceste întreceri par
ticipă și șase sportivi români : 
Stelian 
ușoară), 
ușoară), 
Petre 
Adrian 
își vor 
curențll 
ușoară șl ușoară, sîmbătă cei de 
la superușoară, semigrea 
grea, iar duminică cei de 
semlmijlocie și mijlocie.

(cat. super- 
Drîmbe (semi-

Pătrașcu
Dorin
Ștefan Nagy (ușoară), 

Anițoae . : 7'
Clinei (semigrea). Vineri 
disputa întîietatea con- 
de la categoriile semi-

(mijlocie) șl

Și 
la

7/

neretului
rească aportul generațiilor . ti
nere la edificarea unei lumi a 
păcii, prieteniei și colaborării, 
în acest cadru se distinge pozi
ția românească prezentată cor.- 

NiCU 
Corni- 
O.N.U.

slant de tovarășul 
Ceaușescu, președinte al 
telului consultativ al 
pentru A.I.T.

Pe agenda lucrărilor 
rinței Mondiale a O.N.U. pen
tru A.I.T. vor figura și idei, 
inițiative sau propuneri va
loroase privind contribuția spe
cifică a sportului 
fizice, rolul și locul 
riâor sportive de pe 
național, regional și 
nai la consolidarea 
participare și dezvoltare, la in
staurarea durabilă a păcii în 
lume. Acțiunile organizate în 
acest an simbolic — mitingul 
de la Tokio, intitulat „Sportivii 
împotriva pericolului nuclear" ; 
Festivalul sportiv Ia 50 de dis
cipline, din Hong-Kong ; Con
ferința pan-americană pe tema 
sportului de masă și a spor
tului pentru tineret ; cel de-al 
15-lea Congres al grupului la
tin de medicină sportivă (orga
nizat la Brașov) ; marea șta
fetă „Participare, Dezvolta

Confc-

și culturii 
manifestă - 
plan local, 
interna tio- 
ideilor de

COMPORTARE
DE LA STEAUA IN

; Săptăniina mon- 
condițici fizice și 

recomandată de 
și încă multe al-

re, Pace" 
dială a 
sportului, 
UNESCO 
tele .— au demonstrat importan
ța deosebită pe care activitatea 
de educație fizică, tinerii spor
tivi, performerii o au în for
marea și consolidarea unei con
științe a colaborării, înțelegerii, 
păcii și prieteniei între toți ti
nerii din lume. Pe această li
nie, întărirea conlucrării dintre 
diferitele organisme internațio
nale cu atribuții în domeniul 
sportului se face cu atit mai 
necesară, impunîndu-se ca 
inițiativele sportive semni
ficative din cadrul A.I.T. 
să fie extinse și permanentizate. 
Iar sportivii României socialis
te — crescuți și educați cu pă
rintească grijă de partid — au 
fost, sînt și vor fi mereu me
sageri ai aspirațiilor milenare 
spre o viață pașnică.

Acum, la deschiderea Confe
rinței mondiale a O.N.U. pen
tru Anul Internațional al Tine
retului, tineretul 
iȘi 
în 
la 
cu 
viratei.

țării noastre 
reafirmă cu tărie credința 

viitorul luminos al Planetei, 
construcția căruia participă 

ardoarea inegalabilă a

MERITORIE A JUOOKÂNILOR
TURNEUL

loc tra-La Modena a avut 
diționalul turneu internațional 
de judo al Italiei, aflat la a 
XlV-a ediție, la care au par
ticipat nu mai puțin de 49 de 
echipe, dintre care 36 italiene, 
din 13 țări (Anglia. Austria. 
Cehoslovacia. Franța. R. F. 
Germania, Polonia. România, 
Spania, Ungaria ș.a.). Cu cî
teva excepții, formațiile de 
peste hotare au fost, de fapt, 
reprezentativele țărilor respec
tive. Din tara noastră a con-

AM CIȘTIGAT, DAR N-A FOST UȘOR!"
Conferința de presă a noului campion mondial de șah 

GARRI KASPAROV
Sîmbătă seara, cu puțin îna

inte de miezul nopții, în sala 
„P. I. Ceaikovski" din Moscova 
avea loc prima conferință de 
presă a noului campion mon
dial de șah, marele maestru 
sovietic Garri Kasparov. Tre
cuseră abia două ore de la vic
toria obținută în meci și — 
așa cum relatează agenția de 
presă „NOVOSTI" — primele 
sale cuvinte au fost un oma
giu adus fostului deținător al 
titlului. „Anatoli Karpov a ju
cat grandios — a spus campio
nul. Așa cum jucase și Ia în
ceputul primului meci, care s-a 
incheiat nefavorabil pentru mi
ne. De data aceasta. Karpov 
a încercat să joace chiar di
rect la atac, așa cum a făcut 
in ultima partidă, decisivă. Am 
ciștigat-o, dar n-a fost 
ușor !“ întrebat dacă 
neapărat un punct întreg 
ceasta a 24-a partidă,
Kasparov a declarat că plecînd 
spre sala de joc spusese lim
pede antrenorilor săi : „Mi-c 
suficientă o remiză, dar azi voi 
juca pentru victorie..." în con
tinuare, campionul mondial 
consideră că partidele sale 
mai bune au fost a 16-a, a 
și aceasta din urmă, toate 
tigate, precum și a 18-a, 
deși remiză, a prilejuit 
o luptă deosebit de interesantă. 
„De fapt, mi-am dat seama că 
pot ciștiga meciul abia după a 
15-a partidă, tot o remiză" a 
completat Garri Kasparov.

lucru 
dorise 
în a- 
Garri

cele 
19-a 
cîș- 
care 
însă

Presa i 
începutul 
tează pe 
ciulul și 
mai tînăr__ „__ ________ ____
istoria șahului. într-un portret 
al laureatului, ziarul „SOVIET- 
SKI SPORT" notează : „La ca
pătul unei dirze confruntări cu 
demnul său predecesor, Garri 
Kasparov și-a ciștigat dreptul 
de a fi înscris cu litere de aui 
in analele șahiste". Iar cotidia
nul „KOMSOMOLSKAIA
PRAVDA" subliniază 
exemplar în care s-a 
pentru meci tînărul 
maestru. .„Prin prisma 
de joc — scrie ziarul 
parov și Karpov sînt egali, dar 
stilul lor este total diferit. Fos
tul campion s-a dovedit un 
practiciaq desăvirșit, cel actual 
excelează la capitolul creativi
tății". ,

Totodată, în declarațiile fă
cute presei, Garri Kasparov a 
arătat că se consideră acum 
direct implicat în problemele 
de organizare a campionatului 
mondial. Noul deținător al ti
tlului se pronunță împotriva 
accelerării de ritm în desfășu
rarea acestei competiții. „Clau
za meciurilor-revanșă ar tre
bui anulată, iar întregul ciclu 
competitional să se desfășoare 
intr-o perioadă de trei ani și 
nu de doi, cum este actual
mente" a declarat campionul 
mondial.

INTERNATIONAL AL ITALIEI
e-curat campioana națională, 

chipa clubului Steaua, care s-a 
situat,
4—5.
Să mai subliniem și faptul că 
4 sportivi de la Steaua s-au 
clasat pe locul 3 la categoriile 
lor : George Ciuvăț , (ușoară), 
Adrian Bloju (mijlocie), Ma
rian Grozea (semigrea) și Ion 
Pușcașu (grea). Primul loc a 
fost cucerit de selecționata Un
gariei, urmată de Italia și 
Franța.

în final, pe locurile 
la egalitate cu Elveția.

MARII PERFORMERI,

ACEȘTI MARI OAMENI

sovietică, apărută la 
săptămînii, comen- 
larg rezultatul me- 

relevă meritele celui 
campion mondial din

felul 
pregătit 

mare 
forței 

- Kas

LA BRASOV TURNEU 
INTERNATIONAL 

DE HANDBAL (m)
Sala sporturilor din Brașov 

va găzdui, de azi pînă dumi
nică, un turneu amical inter
național de handbal masculin, 
cu participarea echipelor re
prezentative ale Bulgariei,- Cu
bei și României.

Pentru formația țării noastre 
— care se pregătește să ia 
parte, în perioada 19—24 no
iembrie, la „Super Cupa cam
pionilor mondiali și olimpici" 
(în R. F. Germania) — tur
neul de la Brașov este un ni
merit prilej să-și verifice forța 
de joc.

Programul celor trei zile — 
joi : România — Cuba (ora 
17) ; vineri : Cuba — Bulga
ria (ora 17) ; sîmbătă : Româ
nia — Bulgaria (ora 17), în 
deschidere fiind programată 
partida Cuba — Dinamo Bra
șov. Arbitri : Janos Kliment și 
Papp Gyorgy (Ungaria).

Lumea sportivă 
propriile sale valori. Le 
finește, le promovează, 
apără. Pretutindeni, 
glob, felurite acțiuni 
menite să diminueze- și să 
prevină cele mai diferite 
acte de necivilizație. indis
ciplină și brutalitate, să li
miteze gravele consecințe 
ale corupției, dopingului, 
lipsei de fair-play. Susținu
tele campanii medicale dez
văluind oribilele urmări ale 
dopajului, excluderea echi
pelor de fotbal engleze din 
competițiile intercluburi eu
ropene. alcătuirea unor cla
samente’ anuale_______
ale i .._____
care au făcut ges
turi de noblețe pe terenul 
de sport — iată doar unele 
dintre actele de autoapăra
re prin care sportul 
feră sieși garanțiile 
progres sănătos, real, 
plar.

Asistăm. însă, iată, 
o altă tendință benefică, 
poate cea mai eficace pen
tru instaurarea unei civili
zații a sportului : cei care 
pot juca un rol cu atit mai 
mare sint sportivii. Ei pot 
construi, din ei înșiși, acele 
modele morale ale perfor
merului contemporan care, 
propagate de mijloacele de 
informare în masă, pot in
fluența, pozitiv și esențial, 
nu numai pe sportivii ti
neri. Și pot contribui. în 
egală măsură, la formarea 
sănătoasă a unor întregi ge
nerații de tineri care nu au 
și nu vor avea comun cu 
marea performanță decît 
ipostaza lor de spectatori ai 
fenomenului sportiv. Per
formerii de prim plan ai 
lumii de azi sînt cei care 
conturează clar, convingător 
și pregnant portretul ma
relui sportiv.

Excluderea ideii de vio
lență din sport, a violentei

(ine ta 
de

le

se 
de 
lui 
de

însăși din arene pare a fi 
problema numărul 1 a mul
tor sportivi, cu atit mai 
mult cu cit ea se manifes
tă, în mai toate sporturile, 
sub cele mai diferite și mai 
neașteptate forme. Frances
co Moser spunea intr-un 
interviu că, în ciuda lipsei 
de contact fizic din ciclism, 
persiflările dintre adversari 
înăspresc relațiile dintre ru
tieri. Chris Evert-Lloyd 
desolidarizează public 
duritățile verbale ale 
John McEnroe, formă
violență născută într-un 
sport alb, în primul rînd, 

pentru eleganța 
performerilor COMEl\ T ARIU sa apriorică. Iată 

și gindul unui ho- 
cheist canadian : „Hocheiul 
este un sport violent ? Vă 
înșelați : ii face violent pu
blicul nord-american, venit 
la patinoar pentru a vedea, 
in primul rind. brutalitatea 
de pe gheață ! ! Eu am ve
nit să 
hochei 
devărul 
bătesc, 
tat de
sport violent, rugbyul este 
astfel i
Blanco : 
tem pregătiți 
șocuri la care, 
spectator n-ar 
doar meseria i 
așa ? Arbitrul ține 
perfect brutalitatea 
control !“

Să nu ne lăsăm surprinși 
de aceste observații. Toate 
formează un curent de o- 
pinie care consolidează un 
adevăr ce-și face loc 
în ce mai mult, 
noastre : că 
sportivi sînt i 
plari pentru 
neficiază de 
fesîonalitate, 
trebuie să fie 
măsură, niște mari oameni.

Radu TIMOFTE

iși o- 
unui 

exem-

și la joc in Europa un 
mai aproape de a- 
lui, un hochei băr- 
nu brutal !“ Etiche- 
neavizați, și el, un

explicat de Serge 
: „Noi jucătorii sîn- 

fizic pentru 
, normal, un 
■ rezista : e 
noastră, nu-i 

insă 
sub

în 
dacă 

luptători ( 
victorie t 
o mare 

ei sini -

din ce 
zilele 
marii 

exem- 
și be- 

! pro- 
— sau 

în egală

|_Lo zi

JOCURILE SPORTIVE
contlnentui 

veșnic 
la

Cit e de mare 
american, din nordul 
înghețat și pini in sud, 
Țara de Foc, cu ani și ani in 
urmă era locuit de zeci și ccci 
de triburi de așa-ziși 
dieni". Urmașii acestora 
îndeletnicit și cu sportul, 
obținind chiar 
măre valoare.

Astfel, în 1912, 
Wa Thon Chuk, 
„piei roșii" al i 
ruta i se. zicea... 
a devenit campion olimpic la 
pentatlon și la decatlon. Un 
alt indian siux a ciștigat tit
lul olimpic la 10 000 m, in 1964,

rezultate

zeci 
„in- 
s-au 
unii 

de

la Stockholm, 
din tribul de 

siux-ilor, că- 
. Jim Thorpe,

BE
CAMPIONATE

OLANDA (et. 14) : Eindhoven
— Kerkrade 5—0, Alkmaar — 
Deventer 2—1, Maastricht — 
Feyenoord 1—1, Excelsior — 
Utrecht 0—1, Twente — Den 
Bosch 2—1, Ajax — Sittard 4—1, 
Nijmegen — Venle 1—0. Pe pri
mele locuri : Eindhoven 25 p, 
Feyenoord 24 p, Ajax 18 p ; pe 
ultimele : 17. Excelsior 7 p, 18. 
Heracles 5 p (din 13 j).

GRECIA (et. 9) : Olympiakos
— 'Panathlnaikos 1—2, A.E.K. — 
Panionios 1—1, Doxa — Aris

Ethnikos — Larissa
Heraklis — O.F.I. 1—0, Apollon — 
Yannlna 1—1, Kalamaria — 
Serres 0—0, Panahalki — P.A.O.K. 
2—1. Pe primele locuri : Pa- 
nathinaikos 15 p, Panionios 13 p, 
Larissa și Aris cu cite 12 p. 
Pe ultimele locuri : 15. P.A.O.K.

16. Apollon 4 p.
Malines — 

Antwerp —

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
AUTOMOBILISM > Cursa de 

24)0 de mile de la Miami a fost 
cîștigată de americanul Sullivan 
(pe ,,March-Cosworth“). El a 
parcurs 324 km cu o medie o- 
rarâ de 154,5 km.

CICLISM • înaintea ultimelor 
24 de ore, in „Cursa de 6 zile* 
de la Miinchen, conduce cuplul 
Freuler (Elveția) — Pijnen (O- 
landa).

ÎNOT • Concurs la Rostock 
(bazin de 25 m), la care au par
ticipat loturile R. D. Germane. 
Cîteva rezultate, masculin : 
100 m liber : Hinneburg 1:49,79 ;

100 m fluture : Dressier 55,75 ; 
200 m bras : Buttgereit 2:14,63 ; 
feminin : 100 m liber : Stelimach 
55,92 ; 200 m spate : Sirch 2:11,09; 
400 m liber: Strauss 4.08,13; 
200 m fluture : Gressler — 
2:10,80.

POLO • în semifinalele 
,,C.C.E..M (meci retur) : Span
dau 04 Berlinul Occidental — 
Montjuich Barcelona 11—6. In- 
vingătoarea s-a calificat în fi
nala cu B.V.S.C, Budapesta. 
Turneul de. Ia Praga a fost cîș- 
tigat de echipa locală Ruda 
Hvezda.

TENIS • în turul al doilea al 
turneului feminin de la Bris
bane, jucătoarea cehoslovacă 
Sukova a învins-o cu 6—1, 7—5 
pe. americanca Ludloff, iar Sav- 
cenko (URSS) a dispus cu 7—5, 
6—3 de Ballestrat (Australia). 
• John McEnroe conduce în 
clasamentul general al „Marelui 
premiu FIET“ cu 3903 p, urmat 
de Lendl — 3809 p, Wilander — 
2808 p, Connors — 2178 p,
Becker — 2023 p și Noah — 
1886 p. Primii 16 clasați se vor 
califica pentru „Turneul cam
pionilor*1.

5 P.
BELGIA (et. 13) : 

F. C. Liege 1—0, 
Courtrai 1—0, Standard Liăge 
La Gantoise
Charleroi 0—1, Waregem — Beer- 
schot 5—1, Waterschei — Lierse 
1—0, Anderlecht — F. C. Bruges 
0—0, Cercle Bruges — Seraing 
1—1, Beveren — Molenbeek 4—1. 
Pe primele locuri : F. C, Bruges 
20 p, La Gantoise Up.’ 
lecht 18 p.
Courtrai șl 
7 p.

AUSTRIA

c.
ți—0, Lokeren

Ander-
Pe ultimele : 17—18. 
Molembeek cu cile

(et. 17) : Salzburg — 
Admira 0—3, L.A.S.K. — Austria 
Klagenfurt 3—0, Eisenstadt — 
Rapid Viena 0—0, Sturm Graz
— Innsbruck 4—3, Donawitz — 
Voest Linz 1—0, Austria Viena
— Grazer A. K. 5—0. Pe primele 
locuri : Austria Viena 31, p. Ra
pid Viena 20 p, L.A.S.K. 18 p ; 
pe ultimul loc : 12. Salzburg 7 p.

CEHOSLOVACIA (et. 12) : 
Sparta Praga — Banska Bystrica 
5—0, Olomouo — Kosice 2—3, 
Ostrava — Slavia 0—1, Ceske Bu- 
dejovice — Inter Bratislava 3—0,

ALE „INOIMILOB“
la Tokio. Billy-William Mills, 
născut la Pine Ridge, tn Da
kota de Nord. Dar exemplele 
sint mult mal multe...

Mai deutiăzi au avut loc tn 
Venezuela Jocurile sportive 
ale indienilor americani, com
petiție care s-a bucurat de 
un frumos succes de partici
pare, dar și tehnic. Specialiș
tii apreciază ca deosebite, 
mai ales, rezultatele trăgăto
rilor cu arcul, sportivi despre 
care s-a afirmat că ar avea 
șanse de „podium" in oricare 
concurs international de an
vergură l

Romeo VILARA

Dunajska Streda — Cheb 1—0, 
Trnava — Vitkovice 0—0, Zilina 
— Preșov 3—1, Bohemians — 
Dukla Praga 4—2. Pe primele 
locuri : Vitkovice 17 p, Olomouc 
15 p, Slavia 15 p ; pe ultimele ; 
15. Ostrava 8 p, 16. Inter Bra
tislava 7 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• Pentru turul 4 al „Cupei li

gii" engleze s-au mai calificat : 
Chelsea, Southampton, W. B. Al
bion șl Tottenham, toate din 
prima ligă.
• C.M de juniori din 1987, va 

avea loc în Chile, între 10 și 25 
octombrie. Pot juca numai ti
neri născuți după 1 august 1967.
• Internaționalul scoțian Mo 

Ghee (28 de ani) a fost tiausfe- 
rat de la Hamburger S. V. la 
Celtic Glasgow.
• In Campionatul european de 

tineret (gr. 6): Elveția — Norve
gia 1—1. Din această grupă - * 
calificat pentru turneul final 
prezentatlva Danemarcei.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIE!
Aseară s-au desfășurat 

multe meciuri din preliminariile 
C. M.

Gr. 3 :
ANGLIA — IRLANDA DE NORD . 

0—0. S-au calificat: ANGLIA și 
IRLANDA DE NORD.

Gr. 6 :
IRLANDA — DANEMARCA 

(1-1).
ELVEȚIA

(0-1).
S-au calificat : U.R.S.S.

DANEMARCA.
Amănunte în ziarul de mîine.

NORVEGIA

s-a 
re

mal

1—4

și
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