
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

PLENARA COMITETULUI CENTRAI 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

In zilele de 13 și 14 noiem
brie, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, s-au desfășurat lucră
rile Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român.

tn cadrul dezbaterilor au luat 
euvintul tovarășii : Gheorghe 
Pană, Vasile Bărbulescu, Nico
lae Mihalache, Pavel Aron, 
Gheorghe Stoica, Radu Bălan, 
Ștefan Rab, Neculai Agachi, 
Gheorghe Dinu, Mihai Moraru, 
Gheorghe David, Ioan Avram, 
Nicolae Bușui, Ion Licu, Vasi- 
Ic Bulucea, Ion Popescu, Gheor
ghe Oprea, Elena Pugna.

In spiritul magistralei cuvîn- 
tări rostite de secretarul gene
ral al partidului, în deschiderea 
lucrărilor plenarei, vorbitorii 
au analizat cu înaltă exigență 
și răspundere comunistă, in 
mod critic și autocritic, activi
tatea desfășurată in cursul a- 
nului 1985, evidențiind rezulta
tele obținute, precum și ne
ajunsurile manifestate în dife
rite sectoare și cauzele care 
le-au determinat, măsurile ce 
se impun pentru realizarea în 
cele mai bune condițiuni a o- 
biectivelor înscrise în planurile 
și programele privind dezvol
tarea economico-socială a țării 
în 1986.

în lumina cuvintării secreta
rului general al partidului, vor
bitorii la plenară au relevat că 
există toate condițiile pentru 
ridicarea întregii activități la 
un nivel calitativ superior, co
respunzător exigențelor etapei 
actuale de construcție a socia
lismului, marilor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-Iea 
al partidului, pentru a se asi
gura înaintarea fermă a Româ
niei spre comunism.

Plenara C.C. al P.C.R. șl-a 
însușit pe deplin ideile, orien
tările si tezele de o excepțio

După meciul de la Izmir al reprezentativei noastre de fotbal

PUNCT.
Deși nu maj cîștigase de o 

bună bucată de vreme in de
plasare. iar miercuri seară în- 
trecuse clar echipa Turciei, 
impresionînd foarte plăcu»
— prin jocul deschis, ofensiv, 
practicat — publicul local, care 
a aplaudat-o „la scenă des
chisă" —, am avut cu toții 
sentimentul că reprezentati
va noastră națională ne-a o- 
ferit mai degrabă o victorie 
încărcată de regrete și tris
tețe, decît una care să ne 
bucure din plin, cu adevărat. 
Sigur că această victorie — ob
ținută într-un meci inter- 
țări, mai ales pe terenul ad
versarului — are importanța el 
de palmares, care nu poate fi 
ignorată sau minimalizată. Dar 
ea nu mai avea nici o valoa
re practică din punctul de ve
dere al luptei pentru calificare 
dusă în grupa noastră. O dată 
cu rezultatul de egalitate 
înregistrat în partida Anglia
— Irlanda de Nord, de la Lon
dra — rezultat care ne va face 
de acum înainte să fim mal 
circumspecți în privința fair- 
play-ului fotbalului britanic —, 

nală însemnătate cuprinse in 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a hotărît ca a- 
ceasta să devină programul de 
muncă avîntată al întregului 
partid și popor în vederea în
deplinirii neabătute a obiecti
velor economico-sociale ce stau 
în fata națiunii noastre în a- 
nul 1986, precum și in viitorul 
cincinal.

Plenara C.C. al P.C.R. s-a 
constituit lntr-0 puternică ma
nifestare ' a unității de 
nezdruncinat a întregului popor 
in jurul partidului, al secreta
rului său general, a adeziunii 
depline la politica internă și 
externă a partidului și statu
lui nostru, a hotărîrii ferme 
de a se face totul pentru în
deplinirea planului pe acest an 
pentru înfăptuirea exemplară a 
prevederilor noului cincinal 
care asigură creșterea susținu
tă a forțelor de producție, spo
rirea venitului național și ri
dicarea. pe această bază, a ni
velului de trai, mr.terial și spi
ritual, a gradului de civilizație 
al întregii noastre națiuni.

Plenara a aprobat in unani
mitate toate documentele su
puse dezbaterii și a r.doptat în 
acest sens o hotărire care se 
va da publicității.

In încheierea lucrărilor p!e- 
narei a luat euvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român.

Participant» la plenară au 
dat glas, prin vii și înde
lungi aplauze. sentimentelor 
de profundă drr.goste și stimă 
pe care partidul nostru, în
treaga națiune Ie poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
angajamentului și hotărîrii sa
le nestrămutate de a realiza în 
cele mai bune condițiuni ini! 
cațiile și sarcinile trasate do 
secretarul general al partidului, 
obiectivele stabilite pentru vi
itorul cincinal de Congresul a! 
XIII-Iea al P.C.R.

SI DE LAa
echipa noastră pierduse ultima 
ei șansă de a mai participa 
la turneul final al campiona
tului mondial, din anul viitor, 
din Mexic.

Singura consolare pentru
„tricolorii" noștri 
măseserâ miercuri 
plauzele calde ale 
din Izmir, felicitările 

mai râ- 
seara a- 
publicului 

adresate
de învinșii lor, comentariile 
favorabile ale specialiștilor și 
ziariștilor sportivi, ca și cu
vintele frumoase ale oame
nilor simpli întîlniți la ieșirea 
din stadion, la hotel sau pe 
stradă. Intr-o cvasiunanimi
tate, gazdele noastre își expri
mau opinia că echipa Româ
niei ar fi meritat să meargă în 
Mexic, judecind chiar și nu
mai după evoluția ei de la Iz
mir, în comparație cu jocul 
șters făcut de echipa Irlandei 
de Nord tot în Turcia.

Intr-adevăr, fotbaliștii noș
tri au făcut miercuri seară u- 
nul dintre cele mai bune jocuri 
ale lor în deplasare. Chiar 
dacă ținem seama de valoarea 
mai modestă a adversarilor, 
maniera în care „tricolorii" au
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Poloiștii dinamoviști, finaliștii „Cupei cupelor", ne declară :

„AM CREZUT TOT TIMPUL IN CALIFICARE. Șl AM REUȘIT!
O Returul de la Pescara, un meci de mare tensiune
O Remarcări ? Echipa 1 ® Pentru actul decisiv, adver

sarul solicită... altă tactică
Echipa de polo Dinamo Bucu* 

rești este o veritabilă perfor
meră a sezonului internațional, 
prezența sa în finala unei com
petiții europene „Cupa cupe
lor" dîndu-1 dreptul să aspire 
la un Ioc în „top“-ul celor mal 
bune formații românești de 
club din acest an. După ce a 
parcurs fără greșeală drumul 
turului preliminar și al sfer
turilor de finală (șase victorii 
din tot atîtea posibile), Dina
mo a eliminat în semifinale 
valoroasa formație italiană a 
excelent cotatului jucător... spa-

LA CRAIOVA, PE SCENA „DACIADEI11— 
ENTUZIASTE MANIFESTĂRI SPORTIVE DE MASĂ

Duminică, pe Stadionul ti
neretului din Craiova a avut 
loc deschiderea anului sportiv 
școlar și de pregătire a tine
retului Pentru Apărarea Pa
triei, cu participarea a peste 
5000 de tineri din școlile și li
ceele municipiului. Cu acest 
prilej a avut loc și festivitatea 
de deschidere a celei de a
5-a ediții a competiției spor
tive naționale „Daciada". In 
continuare, au avut loc spec
taculoase demonstrații de ra- 
chetomodele și aeromodele, 
precum și jocuri de fotbal în
tre echipe de juniori.

Mariana Tudor și • 
Diana Bostan men
țin tn actualitate, I 
prin rezultatele ob- I 
ținute în camp io na- * 
fele naționale, acti
vitatea de gimnas- | 
fică care se des fă- I 
șoară la Clubul ' 
sportiv școlar din 
Focșani, tn urma i 
acestor campioane I 
alte și alte fetițe ’ 
participă cu entu
ziasm și conștiin- I 
ciozitate la antrena- | 
mente, sub condu
cerea unor tehni
cieni price puți, I
competenți. !

Fotoreporterul nos- 
tru Aurel D. Neagu I 
le-a surprins pe mi- I 
cile gimnaste exer- ! 
sînd în fața oglin
zii. i

CAPĂT...
reușit să se impună — prin joc 
și rezultat — trebuie apreciată. 
Avind ca singură variantă vic
toria, băieții noștri au dovedit 
că știu și pot să lupte pentru 
obținerea ei, aruneînd în joc 
întreaga lor ambiție și energie, 
încă din primele minute, apoi 
aproape pe toată durata celei 
dinții reprize, „tricolorii" au 
impus un ritm de joc ridicat 
și au atacat cu mult aplomb. 
Acțiunile lor ofensive, va
riate și spectaculoase, au avut 
o bună frecvență și un sporit 
grad de periculozitate. Fireș
te, in această perioadă, el au 
reușit și o desprindere decisi
vă pe tabela de scor, înscriind 
două goluri frumoase din ac
țiune și ratînd alte cîteva mari 
ocazii. în repriza secundă, mai 
ales după ce și-au rotunjit a- 
vantajul la 3—0, ei au mai 
scăzut ritmul, permițîndu-le 
chiar spre final adversarilor să 
domine teritorial și să reducă 
din scor. Dar această slăbire a

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. 2—J) 

niol Estiarte, a altor nume bi
necunoscute în lumea sportului 
cu mingea pe apă : 15—11 cu 
Sisley, la Pitești, șl apoi 12—15, 
după prelungiri, la Pescara. Ca
lificare dificilă, cum se întîm- 
plă adesea Intr-o fază supe
rioară a cupelor europene, dar 
cu atît mai spectaculoasă, mai 
frumoasă. Și, adăugăm, meri
tată...

Cum a fost la Pescara 7 
„Greu, foarte greul", exclamă, 
fără excepție, jucătorii, „dar 
totul e bine ci nd se termină cu 
bine", pun „punctul pe I" an-

Tot duminică. în parcul Po
porului a avut loc crosul de 
toamnă al studenților din ca
drul universității craiovene, cu 
participarea a peste 500 de ti
neri și tinere.

T. COSTIN — coresp.

BACĂU: PREGĂTIRI LĂUDABILE PENTRU 
SEZONUL ATLETIC PE TEREN ACOPERIT
• La începutul lunii următoare - concursul republican 

dotat cu „CUPA 30 DECEMBRIE"
Deschiderea sezonului atletic 

pe teren acoperit care, prin 
tradiție, este marcată de con
cursul republican dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie", va avea 
loc, în acest an, in frumoasa 
sqlă de atletism din centrul 
municipului de pe Bistrița, Ba
cău. Astfel, 6Îmbătă 7 și du
minică 8 decembrie, o dată cu 
primii pași pe care îi vor face 
ooncureniții pe pista circulară 
de alergări (în lungime de’ 186 
metri) și pe pista de elan a 
săritorilor, se va consemna o 
premieră în atletismul româ
nesc : probele de alergări in
door și pe distante mai lungi. 
Pista atletică, acoperită cu 
coritan (apreciatul material 
sintetic românesc), va putea 
permite desfășurarea curselor 
de 60 m (plat șl garduri). 200. 
400, 800, 1500 șl 3000 m (femi
nin și masculin), spre deosebi
re de sala bucureșteană din 
„Complexul 23 August" care 
nu poate găzdui decât alergarea 
de sprint pe distanța cea mai 
scurtă.

tn organizarea federației de 
specialitate, cu sprijinul comi
siei județene, competiția va

Azi $1 inline, in sala Tlorcasca din Capltald

TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI „A" DE LUPTE LIBERE
Azi șl mîine, de la oca 9. 

în sala Floreasca din Capitală, 
echipele fruntașe ale Diviziei 
..A“ de lupte libere (situate pe 
primele trei locuiri în clasa
mentele seriilor după Încheie
rea etapelor divizionare) vor 
participa la turneul final. Mai 
întâi, cele 12 formații vor sus
ține întâlnirile din cadrul gru
pelor alcătuite Ieri, după tra
gerea la sorți- Apoi, echipele 
Clasate pe primele două locuri 
în grupe vor participa La tur
neul care va desemna campi
oana țării pe anul 1985 și ce
lelalte laureate ale acestei e- 
diții. tn prima grupă vor evo

trenorii luliu Capșa și Dinu 
Popescu. „A. fost o partidă de 
maximă solicitare — sub
liniază, din capul locului, pri
mul tehnician. încă din seara 
dinaintea partidei, antrenorul 
italian Mino Marsili vorbea la 
televiziune despre prezența for- 
mațiol Sisley Ia... Zurich (unde 
se va disputa „Supercupa" — 
n.n.) I In tribunele cu 1000 de 
locuri s-au înghesuit cam 2500 
de spectatori, noi aflînd de cir
ca 2000 de bilete vindute. Un 
vacarm de nedescris, tifosi cu 
întregul arsenal — sirene, 
claxoane și cite altele, insă nici 
o intervenție din partea cuiva 
pentru crearea unei atmosfere 
normale. încălzirea nu s-a pu
tut face decit in teren, în spa
tele porților plutind șiruri da 
panouii publicitare care ap 
stânjenit vădit jocul, costin- 
du-ne două eliminări inventate 
de la masă, chipurile pentru 
intrări neregulamentare. Aces
tea in repriza secundă cînd, 
după un sfert inițial echilibrat 
(3—1), gazdele s-au distanțat, 
in condițiile date, Ia 8—4, re- 
făcind astfel diferența de la 
Pitești". Un eventual avans, 
minim, pentru Sisley în una 
dintre ultimele două reprize ale

Geo RAEȚCHI

(Continuare tn pag. a 4-a)

reuni. în probele de alergări și 
sărituri, atieții și atletele cu 
cele mal bune rezultate obți
nute în aer liber în 1985. Și, 
după cum ne-a anunțat secre
tarul adjunct al F.R.A., Vasile 
Curta, nu vor lipsi de pe lista 
invitaților forului de resort 
Maricica Puică, Doina Melinte, 
Fița Lovin, Vali Ionescu, Petre 
Drăgoescu, ca șl medaliatele 
„europenelor" de juniori din 
acest an.

Pe lingă clasamentele fiecă
rei probe se va întocmi și unul 
pe echipe, în funcție de primii 
8 clasați în fiecare probă a 
concursului, cei care dă startul 
noului sezon atletic de sală, al 
cărui moment de vîrf îl va 
constitui ediția 1986 a campio
natelor europene „lndoor", din 
luna februarie, de la Madrid. 
Și acum principalele competiții 
ale calendarului intern pe teren 
acoperit — teste principale pen
tru selecție in lotul național — 
se vor derula în noua sală din 
Bacău, candidații pentru „euro
pene" nu vor, desigur, să sca
pe prilejul de a se familiariza 
dț mai aurind cu locul de con
curs.

Paul SLAVESCU

lua Steaua, înfrățirea Oradea, 
Nicolina Iași și C.S.M. Onești 
municipiul Gh, Gheorghiu-Dej; 
in gmfta a Il-a, Dinamo Bra
șov, UNIO Satu Mare,- A.S.A. 
Oradea și Lemnarul Odorhei, 
iar in grupa a IlI-a, Hidroteh
nica Constanța, Vulcan Bucu
rești, Jiul Petrlla și C.A. Lupta 
Tg. Jiu.

întrecerile se anunță deosebit 
de disputate șl, în majoritate, 
foarte echilibrate. Meciul derby 
va fi și la această ediția 
Steaua — Hinamo Brașov, des- 
ehis, după „calculul hîrtiei", 
oricărui rezultat.



A început cursa pentru stabilirea grupelor finale in Divizia „Ă“ la polo
DACIADA SCRIMERII JUNIORI Șl.AU

JOCURI SPECTACULOASE IN PRIMA ZI A TURNEULUI DE LA ARAD
ARAD, 14 (prin telefon). In 

frumoasa piscină de dimen
siuni olimpice din localitate, 
de joi se desfășoară ultimele 
etape ale turului secund din 
Divizia „A" de polo, seria I. 
Turneul arădean va definitiva 
grupele valorice, după care 
vor urma turneele finale.

In primul meci s-au întîlnit 
CRIȘUL ORADEA și VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA. Conform aș
teptărilor. victoria a revenit 
campionilor cu 16—1 (4—0, 3—0, 
4—1, 5—3), după un joc pe 
care l-au controlat de la în
ceput pînă la sfîrșlt. Scorul 
putea fi însă și mai mare dacă

elevii antrenorului Ion Ale- 
xandrescu nu ar fi ratat alte 
numeroase situații de goL Au 
marcat Gordan 4, Costrăș 3, 
Fejer 3, Pantea, Raț, Garo- 
feanu, Illes, Kiss, Fărcuță, 
respectiv Colceriu 3, Sziicz. 
arbitrat bine bucureștenii 
Median și V. Goian.

Cel mai echilibrat joc 
reuniunii a opus formațiile 
PROGRESUL BUCUREȘTI și 
PETROCHIMISTUL PITEȘTI 
(LOTUL DE JUNIORI). Au 
învins jucătorii de la Progre
sul cu 12—8 (1—1, 1—2, 2—3, 
5—2). De la început, juniorii 
anunțau o partidă de luptă.

Au 
V.

al

SEMINARUL NAȚIONAL
Timp de trei zile Slănicul 

Moldovei, frumoasa stațiune 
balneo-climaterică din județul 
Bacău, amplasată la poalele 
muntelui Nemira, a fost ospi
taliera gazdă a celui de al 15- 
lea Seminar național al centre
lor „Salvamont", amplă mani
festare înscrisă în programul 
acțiunilor din cadrul actualei 
ediții a „Daciadei". Seminarul 
a avut ca temă principală pre
venirea accidentelor turistice 
în munți, precum și metode și 
mijloace de instruire pentru 
echipele „Salvamont".

în scopul însușirii foarte 
ne a experienței valoroase 
bîndite la noi în țară în
meniul acțiunilor întreprinse de 
centrele județene „Salvamont", 
pe lingă prezentarea unor ra
poarte, referate și comunicări, 
a unor proiecții de filme și 
diapozitive încadrate în tema
tica seminarului, cei aproape 
100 de invitați au luat parte, 
apoi, pe muntele Nemira, la 
demonstrații practice de folo
sire și testare a unor noi ma
teriale tehnice, concepute și 
realizate de echipele „Salva
mont", prezentate și în stan
durile unei expoziții.

bu- 
do- 
do-

„SALVAMONT" -1985
S-au decernat, apoi, trofeele 

„Salvamont 1985“.
Locul întîi a revenit centru

lui județean „Salvamont" Bra- 
pentru realizări deosebite 
activitățile complexe de 

prevenire a accidentelor. Pe 
locul doi s-a clasat centrul 
„Salvamont" orașul Victoria, 
pentru intervențiile realizate în 
cursul acestei veri. Locul trei 
a fost atribuit centrului „Sal
vamont" Dîmbovița, pentru în
treținerea și refacerea marca
jelor turistice și sprijinul în 
acțiunile organizate de Fede
rația Română de Turism-Alpi- 
nism.

Au mai primit plachete de 
onoare clubul U.A.S.C.R. Bra
șov, pentru organizarea taberei 
de muncă patriotică, ce a vizat 
refacerea marcajelor turistice 
în 1985, și asociația „Amicii 
Salvamont" de pe lingă Ca
sa de cultură a municipiului 
Brașov. O distincție indivi
duală a fost acordată maestru
lui sportului Mircea Opriș, 
din Brașov, pentru realizarea 
unor originale prototipuri și 
materiale necesare activității 
echipelor „Salvamont".

Cornel CErAKiu

După prima repriză, terminată 
la egalitate, în debutul celei de 
a doua aceiași jucători — I. 
Ionescu, respectiv M. Ștefă- 
nescu — înscriu, tabela indicînd
2— 2 în min. 9,54. In conti
nuare, ceva mai deciși, elevii 
antrenorului Al, 
măresc avantajul la două go
luri (4—2 în min. 11,35 și 5—3 
în min. 12,52). La jtocoputul 
reprizei a treia. R. 
superioritate (min. 
apoi Găvruș (min. 
înscrie, restabilind 
5—5. După 6—6 
forța mai mare 
de la Progresul 
spună cuvîntul : 
23,47. La acest 
înscrie din aruncare de la _4 m, 
micșorînd handicapul, iar 
ratează egalarea. tot din 
(26,18). Sfîrșitul reprizei 
meciului îi găsește pe 
torii de la Progresul 
proaspeți. Ei înscriu de 
ori consecutiv, obtinînd o 
torie meritată, dar poate 
greu decît se așteptau. O men
țiune pentru portarul junio
rilor, Tănase, destul de inspi
rat. Au înscris I. Ionescu 2, 
Ivănescu 2, L. Cretu 2, Dîngu 2, 
Mușat 2, Mădescu, Bahnă, 
respectiv R. Dan 2, M. Ștefă- 
nescu 2. Toth, Găvruș, “ 
Kagan. Arbitraj - bun : 
chita (Cluj-Napoca) 
Cinteanu (Timișoara).

RAPID BUCUIțEȘTI 
TIMIȘOARA 11—6 (3—1,
3— 2, 2—2). Superiori în 
cial, la capitolul tehnică, fe
roviarii au obținut victoria în 
fața unui partener care s-a 
străduit să realizeze faze fru
moase. Marcatori : 
3. Arsene 2, Lupescu 
Ilie, Florincescu. R. 
respectiv N. Toth 3, 
Grecu, Tschiltsche. 
bun — St. Karacsony 
și V. Văleanu (Arad).

Partida Dinamo — C.S.U. a 
fost amînată.

Szabo iși

în
Și

Dan,
11,42) 
16,13), vor 
egalitatea, 

min. 17,33, 
poloiștilor 

să-și

in
a

începe
9—7 in min. 

scor, Kagan

Toih 
4 m 
și al 
jucă- 

mai 
trei 
vic- 
mai

Zamfir, 
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Mihail VESA

La Cîmpulung Muscel 10000 DE SPECTATORI LA AUTOCROS!
Pe Grui, la Cîmpulung Mus- 

cel, 
cute 
cea 
ma, 
can 
„Autocrosurile, 
cu priză Ia public 
nea D. Rusănescu, din Federa- 
ția A.C.R. — au început să fie 
organizate Ia noi în ultimii ani, 
din inițiativa întreprinderii 
ARO din Cîmpulung Muscel.

V-JL UI, J-C4 X* o
s-a desfășurat zilele tre- 
un autocroș — de fapt 

de a treia etapă, și ulti- 
a campionatului republi- 
la acest gen de curse, 

spectaculoase, 
ne spu-

Succesul de participare și ccl 
de public a fost atit de mare 
incit, în acest an, am organjzat, 
pentru prima dată Ia noi, un 
campionat republican cu trei 
etape. Avem în vedere faptul că 
asemenea curse ajută foarte 
mult întreprinderile producă
toare să testeze calitatea pro
duselor lor".

In această ultimă etapă a 
campionatului, la start s-au 
prezentat mașini de tot felul și 
de diferite mărimi : Dacia, Olt-

festival 
al sportului sătesc mehedin- 
tean a avut loc in comuna Li
vezile. Au participat aproape 
800 de sportivi din mediul să
tesc, plus invitați din unitățile 
sportive din reședința județu
lui, Drobeta Tr. Severin. Dis- 
punind de o excelentă bază 
sportivă, comuna Livezile a 
fost o gazdă primitoare a 
competiții.or de fotbal, hand
bal,, trîntă. ciclism șl a de
monstrațiilor de judo si, lupte.
• STADIONUL PROGRESUL 
din Bistrița a găzduit o reu
șită întrecere polisportivă în 
cadrul „Daciadei" de iarnă, 
numeroși tineri dtsputîndu-și 
lntiietatea la handbal, fotbal, 
atletism, tenis și aeromodele. 
Bazele sportive Progresul și 
Metalul precum și cele ale li
ceelor din localitate slnt pre 
gătite pentru buna desfășu
rare a „Daciadei", iar pîrtiile 
de schi de la Fîntînele șl Co- 
libita așteaptă prima zăpadă.
• LA ASOCIAȚIA C.F.R. TG. 
MUREȘ, pe lingă Depoul de 
locomotive, s-a dat in folosin
ță recent o nouă șl utilă bază 
sportivă cu un teren poliva
lent cu suprafață acoperită cu 
bitum, pentru handbal, volei 
șl tenis Se află In stadiu de 
finisare vestiarele șl celelalte 
anexe Toate acestea au fost 
realizate prin acțiuni de mun
că patriotică șl cu sprijinul 
conducerii Depoului. Printre 
cei care au muncit cu tragere 
de inimă pentru noua amena
jare sportivă s-au numărat 
ing. loan Florea — șeful De
poului tehnicienii Nicolae O- 
prea, Victor Pop, Radu Făgă
raș, Eugen Avram, Gheorghe 
Moca — instructor sportiv, și 
Vasile Alexa — președintele 
A.S. Depoul C.F.R. • LA 
DROBETA TR. SEVERIN, - In 
prezența a unui numeros pu
blic, a avut loc un interesant 
concurs gen „Cine știe clș-

cu tema „Succese obți
nute de sportivii mehedlnțenl 
tn ultimele două decenii". E- 
xaminator a fost cunoscutul 
cralnlc-reporter Sebastian Do- 
mozlnă. Dintre cele șase echi
paje prezente a cîștigat acela 
al Liceului industrial nr. 1. 
Pe locurile 3—3 s-au situat e- 
levii liceelor nr. 6 și 4, toate 
din municipiul de pe Dunăre. 
• CULESE DIN SALA DE 
SPORT a orașului Galați : o 
Impresie neplăcută lasă ținuta 
vestimentară a personalului, 
iar unii dintre ei consumă al
cool In timpul serviciului, așa 
cum s-a intîmplat, de pildă, 
cu ocazia galei de box din 
seara zilei de 2 noiembrie. O 
altă observație, tot de... ținută 
vestimentară a arbitrului de 
lupte Alexandru Ruzsi care 
șl-a permis să arbitreze pe 
salteaua de concurs tn haine 
de... stradă.

A.S.• LA A.S. VOLANUL 
GHIȘOARA s-a dat în 
sință în aceste zile o 
moașă și modernă 
nă de popice 
piste. Amenajată 
durile asociației 
și prin munca patriotică a iu
bitorilor de sport de la 
I.R.T.A. din localitate, noua 
bază asigură condiții bune de 
pregătire și de concurs echi
pei de popice Volanul, aflată 
pe un loc fruntaș (4) în cam- 
piomiatui județului Mureș. • 
DIN INIȚIATIVA profesorilor 
de educație fizică din Gherla 
s-a organizat în localitate 
prima ediție a „Cupei Gheor
ghe Moceanu*, competiție po
lisportivă la care s-au între
cut peste 350 de elevi din lo
calitate șl comunele înveci
nate. Pe primul loc s-au cla
sat ' elevii Școlii generale 1 
din Gherla.

RELATĂRI DE LA î V. Ma- 
nafu, I. Toma, C. AIbu, M. 
Victor, T. Siriopol, I. Turcu 
și A. Sabo.

SI- 
folo- 
fru- 
are- 

două 
fon-

cu 
din 
sportive

\\\\\\\\\\\\^^^
IAȘI, 14 (prin telefon). în 

sala de atletism (prea ne
primitoare pentru scrimeri, sa
la sporturilor fiind păstrată 
pentru... jocuri), s-au derulat, 
joi. primele finale ale probei 
individuale de floretă băieți și 
sabie la juniori I, cu care pri
lej s-au decernat titlurile de 
campioni naționali ai „Dacia
dei" pe anul 1985, la aceste 
două arme.

In proba floretiștilor. cei 
calificați direct "în finală 
Molea, Soroceanu, Costa și
der — erau primii floretiști 
clasați, chiar în această ordi
ne. pe tabloul de după grupe
le preliminare. Deci, o ierar
hie firească. Ceilalți 4 finaliști, 
ajunși în ultimul act după ce

4

E-

CAMPIONII LA FLORETA
au trecut prin recalificări, au 
fost Răduțu. Czira, Zvîncu și 
Ducu. Din acest tablou, alcă
tuit, în marea majoritate, din 
componentii lotului reprezen
tativ de tineret (doar sătmă- 
reanul Czira, 16 ani. nefiind 
pînă în acest sezon inclus prin
tre selecționabili) rezultă echi
librul valoric al finalei de opt 
din proba floretiștilor.

In această finală, s-au înre
gistrat rezultatele : Romică
Molea (CSAS) — Viorel Zvîn
cu (CSS Constanța) 10—5 î 
Bogdan Soroceanu (IEFS) — 
Constantin Răduțu (CSAS) 
10—8, Vasile Costa (CSSM) — 
Petre Ducu (CSAS) 11—9, Zsoli

Jucați cu noi

cit, ARO și camioane Steagul 
roșu, concursul în sine constind 
din străbaterea unui circuit de 
2,1 km (teren accidentat), cu 
pante uneori de 45 de grade și 
dîmburi cu rol de trambulină... 
„Concurentele" plecate în gru
pe de cite patru — în manșe de 
calificare — participau apoi (e- 
vident pe grupe de mărci) la 
finală. A fost, ca de obicei, un 
concurs interesant, pe care l-au 
urmărit foarte mulți cîmpulun- 
geni deveniți prieteni ai aces
tui gen de curse. „Parcă s-a 
mutat tot orașul pe Grui 1“ — 
spuneau cei care au fost de 
față, numărul spectatorilor 
cînd de 10 000.

Rezultatele tehnice ale 
pei a 3-a : clasa pînă la 
cmc (Dacia și Oltcit) — _ 
Topală (IATSA Dacia II Pi
tești), 2. P. Cojocaru (Oltcit 
Craiova), 3. C. Ciucă (FEA 
București) ; „ARO 10“ — 1. V. 
Zamfirescu, 2. C. Dragomir, 3. 
V. Gentoiu (toți Muscelul- 
ARO); „ARO 24“ — 1. F. Oan- 
cea, 2. I. Moțoc, 3. R. Bîrzu 
(toți Muscelul-ARO) ; camioane 
Steagul roșu Brașov („DAC 
667“) - 1. A. Pană, 2. D. Pîr- 
toacă, 3. C. Stinghe (toți Stea
gul roșu Brașov). Clasament ge
neral : 1. I. Topală (IATSA 
Dacia II Pitești), 2. F. Oancea, 
3. I. Moțoc (ambii pe „ARO 
24“). Echipe : 1. Muscelul ARO, 
2. IATSĂ Dacia II Pitești, 3. 
Steagul roșu Brașov.

Performerul ultimei Balca
niade de șah, desfășurată 
luna trecută Ia Irak lion (Insu
la Creta), a fost juniorul ro
mân Claudiu Zetocha, cu 4 
victorii cucerite în tot atîtea 
partide. într-una din acestea, 
în ultima rundă, Zetocha l-a 
întîlnit . ’ - — • •
(România 
După efectuarea 
țări, pe eșichier 
zițla înfățișată 
rubricii noastre
— Rgl Dd2, Tal, Nb3, e3, Pa2, 
b2, c3, f2, g2, h2 ; negru — 
Rg8, Dg6, Te8, Nf5, Cd3, Pa8, 
b5, C6, f7, g7, 117).

Am dat în enunț: negrul
are cuvîntul ! Purtătorul de 
cuvînt al pieselor negre era 
ttnărul nostru echipier. Și el 
n-a ezitat să șl-1 spună cu 
aplomb, dovedind o clarviziu
ne tactică de-a dreptul impre
sionantă : l...Nh3 ! (o primă 
bravură, cu amenințare de 
mat la g2. pionul alb fiind 
„legat" pe verticală) 2.Ng5 
(iese din legătură, alte încer
cări fiind 2.g3 De4 ! sau 2,f3 
T:e3 ! imediat 
2...N:g2 ! (a doua 
nebunul negru pătrunde 
departe în dispozitivul 
vers) 3.R:g2 (fără șansă 
șl 3.Tdl Nf3 sau 3.Nc2 
4.Tdl Ne5 etc.) 3...TC2 ! !
și a treia poantă, pe care se 
bazează de fapt întreaga com
binație) ‘ ‘ ’
C:e2 și negrul a 
material în plus, 
albului este fără 
partidă s-a 
Cgl+ 7.Rf4 h5 
după care jucătorul iugoslav 
a depus armele, convineîn- 
du-se că la 9.Re5 Df6+ 10.Reî

pe Iugoslavul Micici 
Iugoslavia 2—2). 

a 21 de mu- 
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X w tir
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X
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1 A
ti fî

g bcde f gh’
Karpov joacă (greșit) l...Tcd8.
Cum va răspunde Kasparov ?

4.D :e2

mai

tre-

eta- 
1300 

1- I-

c.

perdante) 
surpriză, 

mai 
ad- 
sînt 
Ne4 

(iată

Cf44- . 5.Rf3 
rămas' cu 
iar poziția 

apărare. Tn 
jucat 6.Ne3 

8.Tdl Ch3+,

C:f2+ mai pierde un pion. Iar 
la 9.Rf3 Dg4 este mat !

Cîaudiu Zetocha are 15 ani. 
Este originar din Nădlac (jud. 
Arad). elev în cl. a IX-a a Li
ceului „George Coșbuc" din 
localitate, membru al C.S.Ș. 
Arad. 
A.E.M. 
nează 
Sergiu 
campion al țării.

Șahul românesc posedă 
mulți copii și tineri țalentați. 
Sâ-i ajutăm să crească in 
performante, pînă la treptele 
cele mai înalte 1

★
Și acum, să dăm cuvîntul 

noului campion mondial, Garri 
Kasparov. Partidele marelui 
meci, încheiat cu înfrîngerea 
lui Anatoli Karpov, abia au 
intrat sub lupa analizelor și 
vor fi publicate ..-n extenso" 
în paginile Revistei noastre 
de specialitate. Aici, pe dia
gramă, oferim în avanpre
mieră un instantaneu, de ma
xim angajament al confrun
tării pentru titlul șahlst su
prem. Rezolvarea, în rubrica 
viitoare.

Coșbuc* 
membru al 

Totodată, legitimat la 
Timișoara. îl antre- 

maestrul internațional 
Grunberg, actualul
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ÎN COMPETIȚIILE EȘALONULUI
cii I.P.A. Si'b-iu — TnaniSloc Alba 
Iulja 0—0, IAMT Oradea — Uni
rea Sâcele 23—10 ; în clasament: 
1. Carpați Mîrșa 18 p (un meci 
mai puțin). 2. ” '
gjr 1« p, 3.
4. IAMT Oradea 
mai puțin).

Seria a V-a : 
s-au terminat ; _ ______ ...
1. Automobilul Galați 29 p., 
Chimia ~ ‘ ‘
Botoșani 17 p.

• RUGBY
în divizia secundă de rugby, 

turul campionat ului este pe sfir- 
șite. Iată rezultatele etapei a X-a, 
seria I : Știința Buc. — Energia 
Buc. 6—42 (celelalte meciuri din 
această serie nu au putut fi o- 
mologaite, arbitrii — bucureșteni! 1
— neprezentînd la F.R.R. foile 
de arbitraj 17). In clasament 
conduce Gloria Buc. cu 12 p.

Seria a II-a : Dunărea Giurgiu
— IOB Balș 19—9, C.F.R. Craiova,
— Textila Pucioasa 6—50, Record
Ploiești 
21—9, Chimia 
Electroputere 
din cauza cetii) 
Tablierui Pitești 30—0, 
mistui Pitești — '
Ploiești 44—6 ; în 
Petrochimistul 30 
28 p.

Seria a IH-a : 
s-au terminat ; 
1—2. C.F.R. și Constructorul, am
bele din Constanța, 26 p.

Seria a IV-a : Universitatea II 
Timișoara — Carpati Mirșa 15—15, . 
Metalurgistul Cugir — Știința 
Cemin n Baia Mare 20—3, Petro
lul Arad — C.F;R. Brașov 17—6 (!), • 
Utilajul Știința Petroșani — 
Transportul Tg. Mureș 10—0. Da-

Rulmentul Alexandria
Tr. Măgurele — 
Craiova (aminat 

S.N. Oltenița — 
Pebrochi- 

C.S.U. Prahova 
clasament : 1.

p.. 2. Dunărea

toate jocurile 
în clasament :

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTD-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi vineri 15 noiembrie a.c„ 
va avea loc în București, în sala 
Clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de Ia ora 16,30. Nu
merele extrase, vor fi radiodi
fuzate la ora 19 pe programul II, 
la ora 23 pe programul I, pre
cum și șîmbătă dimineața, repe
tarea lor,, la ora 8,55, tot pe pro
gramul I. După efectuarea ope
rațiunilor de tragere, va rula fil
mul. „ȘATRA". Intrarea liberă.

® ÎNCĂ DOUA ZILE la dispozi
ția partlcipanțllor pentru procu
rarea biletelor la atractiva tra
gere EXCEPȚIONALA LOTO de 
duminică 17 noiembrie. In cadrul 
a 7 extrageri. în două faze, cu 
un total de 66 numere, se pot 
obține importante cîștiguri 
autoturisme „DACIA 1300“ 
ambele faze ale tragerii), 
sume de bani, precum și excur
sii în U.R.S S. Atenție ! Se cîș- 
tigă și cu 3 numere din 18 sau 
24 extrase. Jucați din timp nu
merele dv. preferate 1

O în atenția participanților.

Incepînd cu data de 17 noiembrie 
a.c., deci cu tragerea excepțio
nală Loto din această zi, opera
țiunile de tragere, vor fi radio
difuzate in direct, pe progra
mul I.
CÎȘTIGURILE TRAGERII „MA
RILOR CÎȘTIGURI" LA LOTO 

DIN 8 NOIEMBRIE
FAZA I — cat. 1 : 1 variantă 

100% — autoturism Dacia 1300 și 
2 variante 25% a 17.500 lei ; cat. 
2 : 1 variantă 100% a 30.338 ‘ 
și 5 variante 25% a 7.585 lei ;

lei 
3 :și o vctiidiice ;o « i.joj itu , o 

11,50 variante a 5.936 lei ; cat. 4 -----  - - g
6

I 
I

@ BA

în 
(la 

mari

27 variante a 2.528 lei ; cat. 
105,75 variante a 646 lei ; cat. 
269,50 variant e a 253 lei ; caț. X : 
1.313 variante a 100 lei. Report la 
cat. 1 : 202.170 lei.

faza A n-a — cat. B : 
rlante 100% a 14.811 lei, in 
cărora o excurs’e de un 
R.P. Bulgaria ... diferența 
merar și 105 variante 25% 
lei. Autoturismul „Dacia 1300' 
la cat. 1 a revenit participantu
lui Alexandrescu Constantin din 
Drobeta Tr. Severin.

22 va- 
cadrul. 
loc în 
în nu- 
a 3.703

1“ de

Metalurgistul Cu-
Dacii IPA 17 p..

16 p. (un mec:

toate partidele 
In clasament : 

' . 2—3.
Brăila și E’ectroocmtact

• HOCHEI

cea de azi.
turneu al echipelor

încă o etapă, 
primul __-
hochei se încheie. Un turneu 
racterizat prin scorurile mari 
(21—3, .19—2. 20—6 etc.), ceea ce 
reprezintă diferența de valoare 
și de pregătire (mai ales pe 
gheață) dintre participante.

Dintre partidele disputate ieri, 
cea mai echilibrată a fost, aceea 
dintre Eiectromureș Tg. Mureș și 
Petrolul Ploiești. Mureșenii au 
câștigat eu 9—7 (3—2, 4—îl, 2—4), 
fără emoții (la uh mOnîent dat 
conduceau cu 8—3). Au înscris: 
Teodoriu 5. Marton. Raez. .Sza- 
kacs, Portik (E), Sersea 4. „Hun- 
ceac 3 (P).

Celelalte rezultate : CSU 
strucții București — Petrolul 
ȘOV 19—2 (7—0, 5—0, 7—2).

si 
de

ca-

Tn ultime 
„B“ de tin 
înregistrate 
tate : MAS 
— Metalotț
65— 87 (31 — 
IMUAS Ba 
IMUAS Ba 
București 
Inox Tîrgc 
tica Media 
lotehnica ' 
CSȘ Rm. 
CSU Braso
66— 79 (30- 
rești — IC 
24), Urbis 
Tîrgoviște 
nica Sport 
rești — CJ 
(40—20), A 
CSȘ Autoi 
(60—31), CS 
bis Bucuri 
distul Bm. 
Tîrgoviște 
nica 
92—76 
rești 
81—65

Buci 
(43—

Con: 
Bra- 

Au 
marcat : Jinga 4, Olimcci 2, Stoe- 
nescu 2, Neagu 2. Mihale 2. Nibu, 
Bișu, Stoica, Paraschivoi-u. Wacy- 

Măndiea 
Szekelyl

kiewicz. Cioceaniu, 
(CSU), _ Ghimpețeaniu,
(P). Tîrnava Od. Secuiesc — 
CSM Suceava 10—6 (5—2, 3—1, 
2—3). Au marcat : Olah 3. Baltot 
2, Tarcsi 2. Ban, Peterfy, Z. Las- 
zlo (T), Roznovât 3, Avasiloaie, 
Soișu, Slavnăc (CSM). Un rezultat 
de miercuri : Tîrnava — Petrolul 
Brașov 20—6 (5—2, 7—2, 8—2). Au 
marcat : z. Laszlo 9 (record de 
eficacitate într-uin 
sezon). Ban 3, 
Taircsi, Olah. 
lescu 2, Biiro 
Drăghici (P).

Pe primul __ ___ ________ _
Tîrnava Odorheiu Secuiesc (8 p). 
urmat- de CSU Cemstrueții (6 p). 
Eleotromureș (6 p), CSM Suoeava 
(2 p),. Petrolul Ploiești (2 
Petrolul Brașov (0 p).

Programul' de azi începe la 
8. la patinoarul .,23 . August" 
Capitală :

meci în acest 
Balin-t 3, Baj-er 2, 

Simon (T). Rădu- 
2, Ghimpețeanu.

loc în clasament,

P).

ora 
din 

Petrolul ferașov__ — 
CSM Suceava, CSU Construcții 
— Petrolul Ploiești și Tițnava — 
Eiectromureș. (M.T.).

(48-
— IMUAS 
59), Urbis 
(46—44) : 1 
Unirea las 
rești 72—97 
CSȘ Bacăi 
șani 93—61 
Salonta — 
ghe 53-..'
— Robotu]
Constructo 
iova — Vc 
Progresul 
53—76 (28— 
Autobuzul 
CSȘ Viito 
ința Iași 7 
torul Gala 
II Cluj-Ts 
Progresul 
68—97 (33-
Constructo 
22). Voinț; 
torul Ghe 
Autobuzul 
lonta 66—1 
tosani — 
(40—20), V 
Autobuzul 
Constructo 
Gheorghe 
sul II — ( 
90 (33—48)

Corespor 
Stanca, I. 
Gruia. C. 
Nemeș, D 
N. Ștefans
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rului, de către Iorgules- 
cu, in meciul de la Izmir

ntru
- E-
1—2:

de altfel;
numai 6 minute din fi-

centrările și 
Rednic și Boioni

PUNCT. SI DE LA CAP AT.
■ -i

Trofeul fair-play Sperlul *

STEAUA LIDERA

stfel 
jeti- 
fost, 

tî- 
a șî 
am- 
sret. 
salt, 
ista, 
ctat, 

să

I
I
I
i
I
I
I
I

„ștrocului" ne-a apărut ca 
explicabilă și scuzabilă din 
moment ce veștile venite 
dinspre Londra, ajunse și la 
urechile celor din teren, nu e- 
rau defel încurajatoare, jucă
torii noștri realizînd faptul că 
orice efort în plus al lor de
venise — pentru obținerea 
calificării mult dorite — inutil.

Exceptînd, deci, acest fi
nal mai slab, pentru evoluția 
de miercuri seara „tricolorii" 
și-au cîștigat — în majo
ritatea lor — dreptul la 
aprecieri pozitive. Incepînd 
chiar cu portarul Lung, care, 
deși nu a fost mult solicitat, a 
avut cîteva intervenții de mare 
efect, în special la pătrunderi
le lui Selciuc din finalurile 
ambelor reprize. La rîndul 
lor, fundașii — atît centralii, 
cît și cei laterali — și-au fă
cut in corpore datoria, în 
frunte din nou cu căpitanul e- 
chipei, Ștefănescu, rămas a- 
celași stîlp al defensivei, 
peste care nu se trece. Pe lin
gă aportul lor în apărare, Io- 
van și Iorgulescu au, de ase
menea, meritul “ 
tribuit direct și 
victoriei prin 
scrise în.momente 
cului, la început 
Justificînd din 
derea acordată

de a fi con- 
la conturarea 
golurile în
cheie ale jo- 
de 
plin

de a

reprize, 
încre- 

deveni

unui post bine aco- 
de curînd de Un- 
Bărbulescu a con- 

adevăratâ revela- 
în meciul 

cei mai 
Dintre 

Klein ni s-a părut 
ca de 

în 
pa

titular al 
perit pînă 
gureanu, 
stituit o 
ție, lnscriindu-se 
de miercuri printre 
buni jucători ai noștri, 
mijlocași, 
nu numai foarte activ, 
obicei, dar și mai eficient 
învăluirile, 
sele. sale. —__ .. ___
— în nota lor obișnuită, cu un 
plus însă pentru cel de al doi
lea, mai ales datorită sprijinu
lui substanțial dat apărării 
în momentele necesare. Sub 
nivelul cunoscut și așteptat 
s-a prezentat însă Hagi, care 
doar la acțiunea ce a dus la 
înscrierea golului doi și-a 
dat cu adevărat măsura mare
lui său talent. Avînd în 
dere antecedentele, adică 
Iuțiile mai modeste din 
fidele anterioare 
naționale, o 
constituit-o 
Corăș, care 
partidă de 
trunderile 
spre și în careul advers, ca și 
prin 
Sub 
echipa sa de club a jucat Pi- 
(urcă, dar el are și scuza că nu 
în puține rînduri s-a găsit izo
lat printre apărătorii adverși. 
La reintrarea lui după lun
ga absență datorată acciden
tării, Cămătarii nu putea face

SI LA SPORTIVITATE9
La reluarea 

situația divizionarelor
planul sportivității, 
dotată cu „Trofeul 
Sportul" :

întrecerii, iată
„A" în 
întrecere 
fair-play

ve- 
evo- 
par- 

ale echipei 
plăcută surpriză a 
de această dată 
a făcut o primă 
excepție prin pă- 
sale impetuoase

frumosul gol înscris, 
posibilitățile dovedite la

mai mult in cele aproape 30 
de minute cit s-a aflat în te
ren. Ca și Geolgău, 
în cele 
nai.

Chiar 
nici un 
jocul 
obținută de ei la Izmir ne o- 
feră măsura reală a potenția
lului lor. Un potențial care, 
din nefericire, n-a fost valori
ficat pe deplin în momentul 
cel mai necesar, la meciul 
la București, cu Irlanda 
Nord. Ratarea calificării 
turneul din, Mexic s-a datorat 
astfel nu numai rezultatului de 
miercuri seara de Ia Londra, 
ci și propriilor slăbiciuni ale 
echipei noastre naționale in a- 
cel meci de la 16 octombrie.

Nu rămîne acum decît să o 
o 

.să 
cu 

am-

dacă nu au mai avut 
efect asupra calificării, 

„tricolorilor" și victoria

luăm de la capăt, pentru 
nouă calificare, pe care 
o pregătim mai temeinic, 
mai multă muncă, rivnă, ai 
biție, vigoare și răspundere.

ARBITRII ETAPEI
DE DUMINICA

1-2. STEAUA
F.C. BIHOR

3. „U“ Cluj-N.
4-5. Petrolul 

F.C.M. Brașov
6-8. Chimia 

Victoria 
S.C. Bacău 
F.C. Olt 
A.S.A. 
Rapid 
Univ. Craiova 
„Poli" 
Gloria 
F.C. Argeș 
Corvinul 
Dinamo 
Sportul stud.

9.
10-11.

12-13.

14-15.

16.
17.
18.

de 
de 
la

A DIVIZIEI „A“

R P
1 255

— 255
— 250
1 245
2 245

— 240

G
7
3

10
9
7

12
12 — 240
12 — 240
14
15
15
14
10
14
14
13
15
20

-i 230
— 225
— 225
1
3
2
2
3
3
2

220
220
210
210
205
195
180
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tila 
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n
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Reintorcindu-ne la... Divizia „A" SE VOR NUMĂRA...
BOBOCII CAMPIONATULUI CHIAR ÎN ACEASTĂ TOAMNĂ ?

82 
r- 
□- 
>x 
î- 
>v 
j- 
iti 
:ti

78
IȘ
1-
P 
>-
Ș

Așadar, să ne reîntoarcem la 
campionatul nostru cel de toa
te zilele, acest campionat care 
se apropie cu pași repezi de 
finișul sezonului, finiș ce se 
anunță extrem de palpitant în 
zona fierbinte a clasamentului, 
înaintea ultimelor cinci etape 
care .au mai rămas de dispu
tat, ar fi interesant să aruncăm 
o privire asupra a două cla
samente comparative, 
de Ia locul 10 în jos 
supusă „zonă minată" 
pionatului. Iată-le :

1984/85
12 
12 
10 
10 

9 
9

pornind
— pre- 
a cam-

a corn-

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ediția
F.C. Bihor 
„Poli" 
Rapid
S.C. Bacău
F.C.M. Brașov 
F.C. Olt

iei 
)st
11- 
oy 
■eș

I 16. F.C. Baia M. 8
1 17. Politeh, Iași 7

18. Jiul 7
Ediția 1985/86

1 10. Chimia 11
11. A.S.A. 11

| 12. F.C. Olt 11
I 13. S.C. Bacău . 10
’ 14. Victoria 9
, 15. F.C.M. Bv. 8
1 16. „Poli" 7
1 17. Rapid 7

18. F.C. Bihor 7
Prima concluzie 

diferențele de punctaj,

I
I
I
I
I

P 
P 
P 
P 
P 
P

P
P 
P

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P (- 6) 
P (-10) 
P (-16) 

este aceea că 
. .__  ', adică

realizările echipelor după ace
lași număr de etape disputate 
(12) sînt aproape identice, mai 
ales pentru ultimele trei ocu
pante. A doua, legată de confi
gurația clasamentului sezonului 
similar al anului trecut, mai 
exact este vorba de ultimele 
trei poziții, 
fapt, în 
bobocii" 
mavara 
doar o
Baia Mare, Iași și Petroșani. 
Ceea ce, sigur, nu este obliga
toriu să .se repete și în această 
ediție, dat fiind că „ițele cla
samentului" se pot încurca bine

ne arată că, de 
„toamnă s-au numărat 
primei divizii, „pri- 
speranțelor" rămînînd 

„fata morgana" pentru

în finalul primei părți 
petiției. Ca să vă faceți o idee 
(sau mai multe), vom trece în 
revistă „cine cu cine mai are 
de jucat", formațiile de la lo
cul 14 în jos în ultimele cinci 
etape, adică, echipele cu po
vara cea mai grea la „adevăr", 
între —3 și —5. Pentru aceas
tă judecată, mai degrabă o 
prognoză care are și șansele de 
a se asemăna cu unele buletine 
meteo, iată, vă prezentăm cum 
arată acest program.

VICTORIA : cu Chimia 
(d), Rapid (d), „Poli" (a), 
F.C.M. Brașov (d) și Gloria (a). 
Deci, trei deplasări grele, un 
joc acasă cu echipa relansată 
a antrenorului Robert Cosmoc 
și un altul (tot pe teren pro
priu) cu. echipa „profesorului" 
Constantin, care nu prea glu- 
mește_cu_ gazdele ;__

•
(a), « 
toria 
gram 
una 
două 
în criză de... oxigen ;
• „POLI" : F.C. Bihor 

F.C.M. Brașov (a), Victoria 
A.S.A. (a), F.C. Argeș (d). 
pare că timișorenii au un ușor 
avantaj față de celelalte echi
pe incluse în calculul nostru, 
finișul timișorenilor depinzînd 
evident și de cele două meciuri 
consecutive de acasă împotri
va a două formații cu cel mai 
mare pasiv la golaveraj (—16 
și, respectiv, —17) ;

• RAPID : F.C. Olt (a), Vic
toria (a), F.C. Argeș (d), Chi
mia (a), A.S.A. (d). La pri
ma vedere, trei meciuri pe te
ren propriu și doar două în 
deplasare âr însemna ceva, dar 
să nu uităm că echipele lui 
Bălăci, Custov și Carabageac 
aleargă și ele după... puncte;
o F.C. BIHOR: „Poli" (d), Stea

ua (a), Dinamo (d), Universitatea 
Craiova (d), F.C.M. Brașov (a). 
Echipa de la Oradea are poate

cel mai greu program, trei de
plasări (și unde !), dacă nu 
chiar patru, avînd în vedere că 
în a XlV-a etapă primește vi
zita campioanei țării, Steaua.

Acesta este în mare „subiec
tul" de discuții și comentarii pe 
care vi l-am propus, un subiect 
cu „n“ variante posibile, cu 
„n“ răsturnări de situații ce 
dau o notă de suspens, de spec
taculozitate, fotbalului.

Stelian TRANDAFIRESCU

Chimia Rm. Vilcea — Victo
ria București : C, Teodorescu ; 
M. Georgescu (ambii din Bu
zău) și O. Ștreng (Oradea) ;

F.C.M. Brașov — Gloria Bu
zău : R. Matei ; E. Pătrașcu și 
V. Angheloiu (toți din Bucu
rești) ;

Univ. Craiova — Dinamo : A. 
Pornmboiu (Vaslui) ; M. Stă- 
nescu și S. Rotărăscu (ambii 
din Iași) ;

F.C. Argeș — Corvinul : C. 
Gheorghe (Suceava) ; A. Comă- 
nescu (Buzău) și V. Alexan
dru (București) ;

Rapid — F.C. Olt : S. Nec- 
șulescu ; I. Tănase (ambii din 
Tîrgoviște) și M. Neșu (Ora
dea) ;

Politehnica Timișoara — F.C. 
Bihor : N. Dincscu ; A. Mița- 
ru (ambii din Rm. Vilcea) și 
I. Ghergheli (Baia Mare) ;

Sportul studențesc — S.C. Ba
cău : L Igna ; I. Ferenczi (am
bii din Timișoara) și V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin) ;

A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul: 
Gr. Macavei (Deva) ; A. Cuz- 
manovici (Reșița) și N. Voinea 
(București) ;

Steaua — „U“ Cluj-Napoca : 
A. Gheorghe (P. Neamț) ; D. 
Buciuman (Timișoara) și V. 
Curt (Medgidia).

*) G — cartonașe ; 
R — cartonașe roșii, 
punctaj.

Iată o 
respectă, 
frunte și 
vității, alături 
bucureștenii remareîndu-se — 
ca și F.C.M. Brașov — prin 
cel mai mic număr al cartona
șelor galbene. La polul opus. 
Sportul studențesc, cu 20 de 
avertismente, formația bucu- 
reșteană intrind astfel în mai 
puțin invidiata postură de „lan
ternă". La culoarea „roșie", gă
sim trei echipe cu cite 3 eli
minări : Corvinul, Dinamo și 
Politehnica Timișoara. în fapt, 
Corvinul și Dinamo au doar 

' cite doi jucători eliminați, pen
tru că Nicșa și Stănescu au 
colecționat cîte două cartonașe 
roșii, fiind lideri Ia acest ca
pitol. în frunte la „galbene" se 
află Al. Nicolae, cu 5 cartona
șe galbene, urmat de Both, M. 
Sandu și Nedelcearu, cu cîte 4. 
Deci, cei 4 divizionari au stat 
cîte două etape din 12 cîte s-au 
desfășurat pînă acum. E cam 
mult I La reluare, se impune o 
reconsiderare a atitudinii față 
de o disciplină cit mai aproa
pe de... perfecțiune. Totul în 
interesul fotbalului, al specta
colului pe -care cei din tribune 
îl așteaptă. (Ad. V.).

galbene, 
, P —

campioană care se 
Steaua aflîndu-se In 
în competiția sporti- 

de F.C. Bihor,

NERVII, CA ÎNTOTDEAUNA,
RĂU SFĂTUITORI!

„CLASAMENTUL ADtVĂRW

F.C.M. BRAȘOV : Gloria 
,Poli“ (d), Steaua (d), Vic- 

(a), F.C. Bihor (d). Pro- 
greu cu trei peregrinări, 

la echipa campioană și 
la formații aflate și ele

(a), 
(d), 
Se

in acest sezon, cel de al 
treilea eșalon fotbalistic, Di
vizia " 
riență 
referit, 
sistem 
puncte 
de victorie, iar nu două ca 
pînă în sezonul trecut, au 
schimbat destul de mult da
tele problemei. I 
au fost invitate, 
un mai pronunțat 
fensiv, Ia mai mult 
risc, punctul „de “ 
aur", dobîndit în 
condiții de depla
sare, nemaifiind a- 
sigurător. Astfel, e- ■ 
chipele s-au văzut 
nevoite să iasă 
mult din „tranșee",

„C“, trăiește o expe- 
interesantă. Ne-am 

ați ghicit, la noul 
de punctaj. Cele trei 
atribuite acum în caz

Formațiile 
astfel, la 
spirit o-

ment în care gazdele se a- 
flau în avantaj și se părea 
că-și asiguraseră victoria, 
s-au văzui obligate să o- 
prească un atac advers 
printr-un fault in propriul 
careu. Un fault cît se poate 
de clar, pe care arbitrul 
Pavel Peana l-a sancționat, 
CONFORM REGULAMEN
TULUI. cu o lovitură de la 
11 m, fructificată de oaspeți. 
La acest 
partida

După 12 etape, situația la zi 
în „clasamentul adevărului" 
este următoarea (între parante
ze

1.

în ofsaid

'V 
).

W HOICMBfW 19SS
tragere excepțională

BANI.AUTOTURISME EXCURSII

17 NOIEMBRIE 1985
EXCEPȚIONALATRAGEREA

LOTO

Cu acest prilej, vi se oferă
șanse de a cîștiga :
• AUTOTURISME „DACIA

1300", la ambele faze ale tra
gerii
• CÎȘTIGURI ÎN NUMERAR
• EXCURSII ÎN. U.R.S.S.
Se efectuează 7 extrageri în 

două faze cu un total de 66 
numere.

Se cîștigă și cu 3 numere din 
18 sau 24

Sîmbătă 
ULTIMA 
RE.

extrase.

16 noiembrie este 
ZI DE PARTICIPA-

mai 
a- 

bandonînd preocuparea ex- 
o 

rețea de sîrmă ghimpată în 
preajma propriului careu.

Și, în același timp, a cres
cut, teoretic și practic, cota 
punctelor de pe propriul te
ren. Asta nu înseamnă, în 
nici un caz, că înfrîngerea 
în propriul „fief" trebuie e- 
vitată PRIN ORICE MIJ
LOACE. CA DISCIPLINA 
ȘI ETICA SPORTIVĂ VOR 
FI AȘEZATE PE UN PLAN 
SECUNDAR. Așa Cum am 
constatat dumJMcă, la întâl
nirea divizionarelor „C“ 
bucureștene Tehnometal și 
Voința. în minutul 85, mo-

clusivă de a ridica

deznodământ — 
s-a încheiat cu sco

rul de 1—1 — a
dus nu numai lovi
tura de pedeapsă, 
ci și apatia în 
care au căzut gaz
dele din momentul 
în care au luat 

, a „opririi mo- 
cum se spu- 
ele n-au vrut 
decît un singur 
arbitrul, care a

conducerea, 
toarelor", 
ne. Dar 
să vadă i 
„vinovat", 
acordat penaltyul. Ca urma
re, după terminarea partidei. 
Puriț, căpitanul formației 
Tehnometal, s-a repezit la 
„cavalerul fluierului", l-a 
îmbrîncit și i-a adresat 
cuvinte injurioase.

Numai că, în felul acesta, 
gazdele vor pierde nu nu
mai două din cele trei punc
te puse in joc, ci și pe 
Puriț, care va apare, pro
babil, în fața comisiei de 
disciplină.

Mihai CIUCA

In partidă revanșă, la juniori BULGARIA
GOHNA OREAHEVITA, 14 (prin 

telefon). Joi după-amiază s-a 
disputat partida revanșă dintre 
primele reprezentative de juniori 
ale Bulgariei și României, în
cheiată la 'egalitate, 2—2 (2—0),
prin golurile marcate de Mincev 
(min. 5) și Kiriakov (min. 10), 
respectiv Costăchescu (min. 70) 
și Nuță (min. 72). „Din nou o 
întîlnire utilă, ne spunea antre
norul Gh. Staicu, în perspectiva 
meciului calificării din primăvară,

golaveraj) i 
+ 8
+ 6 
+ 5 
+ 4 
+2

0(+18) 
0(+ 8) 
0(— 2) 
0(- 3) 

-1(- 1) 
-1(- 3) 
—1(— S) 
—2 
—3(— 7) 
—3(—10) 
—4

Timișoara —5(— 6)
—5(—16)

— diferența de
Steaua

2. Sp. studențesc 
Univ. Craiova 
Gloria
F. C. Argeș 
Cor vin ul 
Dinamo 
.,U“ Cluj-Napoca 
Petrolul 
Chimia
A.S.A.
F. C. Olt 
S. C. Bacău 
Victoria 
Rapid
F.C.M. Brasov 
„Poli" ~ ’ 
F. C. Bihor

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ȘTIRI • ȘTIRI
• MÎINE LA SEDIUL F.R.F. 

(ora 9) va avea loc ședința de 
analiză a arbitrajelor din cam- . 
pionatul Diviziei „A", Ia care 
vor fi prezenți cei 37 de „ca
valeri ai fluierului" din lotul 
divizionar „A".
• ARBITRI ROMANI PESTE 

HOTARE. întâlnirea dintre se
lecționatele de tineret ale Ita
liei și Spaniei, din cadrul pre
liminariilor C.E., care se va 
disputa la 20 noiembrie în lo
calitatea Cosenza, va fi con
dusă de o brigadă de arbitri 
din țara noastră, avîndu-1 la 
centru pe I. Igna, ajutat la li
nte de M. Stoenescu și St. Ro- 
tărăscu.

ROMANIA 2-2 (2-0)
în deplasare, cu U.R.S.S. După 
un start ezitant, juniorii noștri au 
jucat din ce în ce mai bine, în
cheind în forță. Din păcate, oca
ziile irosite de Cr. Sava și Nuță 
au cintărit hotărîtor în balanța 
învingătoarei. Echipa ' * ""
Șerban — Petrescu, Stroia, 
caru, Pojar — Oloșutean, 
Popescu, Labu, D. Sava — 
Cr. Sava. Au mai jucat 
pauză : Hristea. Răducanu, 
naru Costăchescu și Giurgiu".

folosită :
Sede- 

Gh.
Nuță, 
după 
Beje-

• ASTAZI, LA ROȘIORI, 
ROMANIA — POLONIA (JU
NIORI). Selecționata U.E.F.A. 
’88, care se pregătește pentru 
preliminariile campionatului eu
ropean B, susține astăzi, la Ro
șiori, primul dintre cele două 
meciuri amicale cu echipa si
milară a Poloniei. Partida va 
începe la ora 14,30 și va fi ar
bitrată de N. Dincscu.



DESPRE REVANȘA Astăzi la Plovdiv

KASPAROV-KARPOV
BELGRAD, 14 (Agerpres). — 

Intr-um iintorvliu acordat la Bel - 
goad, președintele Federației lm- 
'tOTniațianale da șah. Fldrenicib 
Campomanes, a declarat că me
ciul revanșă dintre noul campion 
mondial Gări Kasparov și învin
sul său Anatoli Kaigpov va tre
bui. conform regulamentului, Bfi 
se dispute anul viitor in peri
oada 10 februarie — ”1 aprilie. 
Pe de altă parte, fostul campion 
A. Karpov a afirmat că, deocam
dată, î<ji pune întrebarea dacă se 
va folosi sau nu de dreptul de 
a cere revanșa.

Așa cum se cunoaște, în 14)80 
vor avea loc meciurile semifinale 
șl finala tumeuluil oa-ndidatllor. 
cîștiț, Ștoruil uirmilnd să Initîlineaseă 
pe învinsul din meciul revanșă 
Kasparov — Karpov, dacă acest 
m ei șe va disputa. Oricum un 
' îiwiger va fl desemnat anul 
viitor tntruiclt în 1987 campionul 
mondial va trebui să-și pună 
titlul în joo.

CAMPIONATELE BALCANICE DE HALTERE, 
0 ÎNTRECERE DE ÎNALT NIVEL

PLOVDIV, 14 (prin telefon). 
Mîine (n.r. azi) în Sala spartu
rilor „Stroitel" dim localitate 
începe eddțLa ’85 a Balcaniadei 
de haltere, competiție conside
rată de opectaliiștii im materie 
ca fiind de 
ric. Pe lista 
rează cîțiva 
la recentele 
diruâ etapei
Mondiale" de la Monte Carto, 
care au ocupat locuiri fruntașe, 
cum ar fi bulgarii 
nov (cat. 60 kg) 
A. Varbatnov (cat. 
2, A. Zlatev (cat. 
locul 4 șl A. Krastev

ridicat nivel valo- 
cetor înscriși figu- 
dintae partaripanțll 
întreceri din ca- 

finale a „Gupei

N. Șalama- 
— locui 1, 
75) — locul 
82,5 kg) —

(cat.

+110 kig) — loc,ul 9, precuum și 
românul Nicu Vlad (cat. 100 kg) 
— locul 3. Deci, în linii mari, 
o reuniune, la sfînșiit de an, 
tatr-o competiție regională, a 
unul buchet de recordmani 
mondialii, europeni și olimpaaL, 
de medaliațl al marilor între
ceri.

Lotul român care urmează să 
evolueze la Balcaniadă este al
cătuit din următorii halterofili: 
Gavril Axinte (C.S. Onești) 
cat 52 kg ; Gheorghe Maftei 
(CJS. Onești) cat 56 kg ; Durei 

(Dinamo) cat. 60 kg ; 
Cristca (Chimpex Con- 
cat 67,5 kg : Andrei 
(Olimpia) cat. 75 kg ; 
Anghel (Dinamo) cat

CINE SARE: SJOEBERG SAU... TRICOUL?

Meciurile echipelor noasfre de rolei (m) in cupele europene 
în„C.C.E.“: DINAMO - „POLONIA" LONDRA 
în „Cupa cupelor11: STEAUA —SANITAS MADRID

O în runda următoare a 
„C.C.E. “ la volei echipa mascu
lină Dinamo București va întîlnl 
iormațla londoneză „Polonia". 
La cererea clubului englez (cu 
care clubul Dinamo a fost de 
acord), meciurile se vor desfă-

ROMANIA-CUBA 3216
LA HANDBAL MASCULIN

BRAȘOV, 14 (prin telefon). 
Sala sporturilor din localitate a 
găzduit, joi, primul joc din ca
drul turneului internațional de 
h ndbal la care participă selec
ționatele masculine ale Bulgariei, 
Cubei șl României. în cel dinții 
meci s-au întllnit echipele Ro
mâniei și Cubei. După un joc 
bun, sportivii români s-au impus 
cu 32—16 (17—7).

Au condus foarte bine Ianoș 
Kliment și Gyorgy Papp (Unga
ria). Vineri, de la ora 17, par
tida Bulgaria — Cuba. (Carol 
GRUIA coresp.).

șura la 2 decembrie la Londra și 
la 9 deoembrie la București.
• Vioecamploana țării, Steaua 

București, va debuta în „Cupa 
cupelor", competiție în oare 
bucureștenil au fost finalișU în 
ediția trecută, întîlnind pe Sa- 
nitas Madrid (care a eliminat la 
punctaveraj pe Ollmpiakos Pi
reu, In preliminarii). Meciurile, 
la 7 decembrie Ia Madrid și la 
14 decembrie la București.
• Trei arbitri internaționali 

din țara noastră au fost desem
nați să oficieze in etapa din de
cembrie a cupelor europene : V. 
Ranghel, 
Hamapil 
Hvezda _ . 
partida Zlnella Bologna 
dost Zagreb, ambele In ..
la masculin șl M. Nicolau la jo
cul Viktoria Augsburg (R.F.G.) 
— Dynamo Berlin (R.D.G.), tn 
„C.C.E." la feminin.
• Campioana țării, Dinamo, 

susține azi (ora 16), tn sala pro
prie, partida de campionat cu 
C.S.M.U. Suceava, care fusese a- 
minată din cauza participării 
campionilor la preliminariile 
„C.C.E.".

la meciul Hapoel 
(Israel) — Ruda 

Praga, R. Farmuș, la ------ _ Mla. 
„C.C.E."

LEGITIMARE... DE PROBA
: Infuzia de baschetballști nord-americanl in echipe de club eu
ropene are, desigur, o parte pozitivă : valoarea înaltă atinsă 
în acest sport pe continentul american contribuie la creșterea 
nivelului disciplinei și în țările vestice ale continentului nostru. 
Contrapondere la acest proces (care, uneori, tinde să ia propor
ții) : forurile conducătoare ale baschetului din aceste țări au 
luat, în timp, măsuri de limitare a numărului de jucători străini 
care pot fi legitimați sau întrebuințați în partide oficiale, in
terne sau internaționale. In Olanda, bunăoară, nu pot juca în- 
tr-o singură echipă decît doi străini. Așa stau lucrurile și In 
formația Den Bosch, campioană, angrenată, normal, in „C.C.E." 
și în alte competiții internaționale.

Numai că, iată, unul dintre pivoții echipei olandeze, america
nul (putea fi un altul ?) Ricky Johnson, s-a accidentat, devenind 
indisponibil o vreme. Managerul lui Den Bosch a găsit urgent 
soluția : l-a legitimat acum două zile pe Donald Robinson (tot... 
american !), fost la Vichy, în Franța. Nu pentru multă vreme, 
însă, căci întreprinzătorul coach n-ar vrea să-l piardă nici pe 
Ricky, cel aflat pe tușă : contractul cu Robinson, noul-venit, nu 
are decît o durată de... două luni, ceea ce înseamnă că la înce
putul lui ianuarie 1986, acesta iși va căuta o nouă echipă. Dacă 
nu cumva... Dacă nu cumva, noul angajat va demonstra, în 
timpul „căsătoriei de probă", calități și o uti'itate sporită, caz 
în care accidentatul de azi își va căuta colegi noi. Pe care s-ar 
putea să nu-l găsească, însă, prea curînd l

Radu TIMOFTE

CREZUT
(Urmare din pag 1)

partidei i-ar fi adus, se înțele
ge, calificarea. „Băieții au luptat 
însă admirabil — adaugă an
trenorul secund. Apărarea a 
funcționat foarte bine, rezis- 
tind. Ia un moment dat, chiar 
și aproape două minute și ju
mătate fără a primi gol ! 4—4 
In sfertul trei. 2—2 în ultimul 
și. la scorul de 14—10 pentru 
italieni, au urmat 
ze de prelungiri 
minute".

Filmul celor șase
cisive e redat de Lîviu Rădu- 
canu, căpitanul echipei : „E 
lesne de înțeles ce am simțit 
atunci, cînd Sisley a înscris un 
goi, văzîndu-se deja calificată 
mai ales că rîndurile noastre se 
tot subțiascră, ieșind pentru 
trei eliminări Vlore! Rus (Vlad 
Hagiu a fost nevoit să joace, 
de aceea, centru), Cristian Dan,

două repri- 
a cite trei

minute de-

Mateeș 
Marian 
stanța) 
Socad
Sorin _ _ _ , _____ ___
82,5 kg ; Petre Bccheru (Stea
ua) cat. 82,5 kg ; Doru Agache 
(Olimpia) cat. 90 kg ; Vasile 
Groapă (Steaua) cat. 100 kg ; 
Nicu Vlad (Steaua) cat. 110 kg.

Horia CRISTEA

Mariboro e mai bun ca 
Rothmans. Intr-adevăr I Dar 
nu este vorba, după cum 
probabil ați crezut, de țigă
nite cu aceste nume, ci de 
automobilele de Formula I 
care fac reclamă respective
lor mărci de țigări... Și a- 
oestea nu stat singurele fir
me care-șl fac publicitate 
prin intermediul sportului. 
„Marele premiu" al tenis- 
mandlor poartă acum numele 
fabricii de biscuiți „Nabis- 
oo“ (după ce anul trecut fă
cea reclamă automobilelor 
suedeze „ Volvo"), cel al at- 
lefilor îl are ca finanțator 
pe „Mobil" (producător de 
uleiuri și benzine), hochedștil 
din toate grupele C.M. fac 
reclamă lui AGFA (filme și 
hîrtle foto), iar în campio
natele naționale de fotbal 
ale țărilor occidentale, nu
mele echipelor devine sino
nim cu firmele finanțatoare, 
căci pe tricouri apar dar 
denumirile firmelor oare dau 
bani : Ariston — Juventus, 
Canon — Verona, Crown 
Paint “ Liverpool, Sharp — 
Manchester UtxL, Opd M 
Bandeaux, Bally — Monaco, 
Commodore “ Bayern, Tri- 
gema — Werder. Mai... tare, 
dacă aceasta este expresia 
potrivită, s-a ținut atletis
mul. Un atlet risca să fie

descali ficat (vezi cazul fostei 
recomdmaine mondiale, Solia 
Sakocafa) pentru vina de a 
fi purtat un tricou cu altă 
reclamă dorit cea pentru 
care avea contract federația 
țării sale. Este ceea ce B-a 
făcui — in primă fază — 
cu săritorul în înălțime Pa
trick Sjoeberg, a cărui per
formanță de 2,39 m nu a 
fost încă omologată ca re
cord al Europei, el purtând 
un maiou cu o. altă incrip- 
ție decît cea cu care con
venise, în fapt, federația 
suedeză de atletism. Am aiu
rit că Sjoeberg va fi, în 
cele din urmă, „iertat". Iată 
și o știre prevenind dilin 
Londra, potrivit căreia atîit 
de sobra federație britanică 
este de acord ca atâeții săi 
să poarte tricouri publicita
re, cu excepția întilnirilor 
internaționale, cînd Thomp
son, Cram, Coe, Ovett și 
ceilalți vor îmbrăca tricoul 
reprezentativ-eî. E și acesta 
un pas...

Romeo VILARA

-PRELIMINARIILE C.M. „PE ULTIMA SUTA
O Sînt cunoscute 19 dintre cele 24 de participante la 
turneul final, ultimele 5 urmînd a fi desemnate în curînd

MECIUL DE PE „WEMBLEY"-.
La Londra -S-a desfășurat jocul 

care a decis calificarea celei de 
a doua formații din grupa a 3-a. 
Este vorba despre întâlnirea din
tre echipele britanice Anglia și 
Irlanda de Nord, meci terminat 
la egalitate (0—0) scor care a ho
tărât calificarea nord-irlandezl- 
lor la turneul final din Mexic. 
La întllnire au asistat peste 
70 000 de spectatori (10 000 nord- 
iriandezl care șl-au susținut fre
netic formația). Iată ce scrie co
mentatorul sportiv al Agenției 
„France Presse" : „Irlanda de 
Nord avea nevoie de această îm
părțire a punctelor cu englezii, 
nemobilizați in acest meci deci
siv, pentru că el aveau deja ca
lificarea asigurată".

Arbitrul suedez Fredriksson a 
condus formațiile : ANGLIA : 
Shilton — Stevens, Wright, Fen
wick, Sansom — Wilkins, Brace
well, Hoddle, Waddle — Lineker, 
Dixon (din echipă au lipsit mai 
mulți titulari...). IRLANDA DE 
NORD : Jennings — Nlcholl, Do- 
naghy, O’Neill, McDonald — 
McCreery, Penney (min. 60 Arm
strong), McIlroy, Quinn — White
side, Stewart (min. 72 Worthing
ton).

ECHIPA DANEMARCEI
PE LOCUL 1...

...în grupa a 6-a, pe locul al 
doilea situîndu-se reprezentativa 
U.R.S.S. Ambele sînt calificate 
pentru turneul final din Mexic. 
Selecționata Danemarcei a ter
minat cu brio seria 
din această 
tegoric, de 
4—1 (1—1) ! 
dat meciul 
au fost net 
în repriza secundă. Nu este mai 
puțin adevărat că irlandezii nu 
s-au ridicat la valoarea așteptă
rilor... Totuși ei au deschis sco
rul în min. 6 prin Stapleton, 
dar un minut mai tîrzlu oaspeții 
au egalat, grație golului înscris

a 
meciurilor 

grupă, dispunînd ca- 
Irlandt, la Dublin : 

învingătorii au abor- 
cu multă ardoare șl 
superiori. Îndeosebi

TOT TIMPUL ÎN CALIFICARE*
Florin Ardelean și apoi Vasile 
Ungureanu. Ne-am zis că e 
momentul să dăm totul, cit mai 
puteam in acest final prelun
git, de foc. Am crezut, acesta-i 
adevărul, tot timpul că vom 
juca pentru trofeu ! La situație 
de om in 
poarta și, 
am 
voi 
tor 
nici 
tima repriză, cind am obținut 
superioritate numerică și Că
tălin Moiceanu a reușit punctul 
cel mare, al calificării ; apoi, 
cînd mai erau 50 de secunde, 
arbitrul Pollman Ie-a acordai 
adversarilor, gratuit, superiori
tate, dar a apărat Doru Spînu. 
respingind in corner, apoi a 
blocat inspirat Dorel Ciobăniuc 
și ... finala ne-a zimbit. Am 
crezut în noi, în calificarea 
pentru finală. Și am reușit !“

minus, am „închis" 
pe contraatac, 
un gol de care 
mereu, înaintea 
După cum nici

marcat 
aminti 
altora.
ceilalți nu vom uita

eu 
îmi 
atî- 
eu, 
ul-

Remarcîrid ECHIPA, „șapteie" 
de început : Spînu — Ungu- 
reanu, Șerban, Răducanu, Rus, 
Hagiu, Moiceanu (ca și pe cei
lalți, pe Dan, Ardelean, Cio- 
băniuc, Zaharia, fiecare cu o 
contribuție Importantă), antre
norii vorbesc acum despre 
sas Budapesta, puternica 
versară din actul decisiv 
competiției; Iuliu Capșa e 
știent că „tactica trebuie schim
bată, in finală a vi nd in față 
o echipă cu un joc mult mai 
static decît cel de mare mobi
litate al italienilor, o echipă cu 
cei doi centri ai naționalei Un
gariei, Budavari și Udvardi, cu 
alți valoroși internaționali. E- 
vitind o asemenea manieră sta
tică, vom încerca să ne runctn 
în valoare atuurile".

Calificarea în finala* „Cupei 
cupelor" reprezintă, desigur, o 
performanță. Poloiștii dinamo- 
viștii cred acum într-una și 
mai frumoasă...

Va- 
ad- 

al 
con-

(KoUer) — Matthey, Brigger, 
Sulser (Cina). NORVEGIA : 
Thortsved — Henriksen, Kojedal, 
Hareide, Mordt — Davidsen, Ahl- 
sen (Brandhaug), Hcrlovsen, Tho- 
resen — Sundby, Oekland 
dersen). Iată 
al grupei :

1. Danemarca
2. U.R.S.S.
3. Elveția
4. Irlanda
5. Norvegia

46 Mîine, în

(An-
ciasamentul final

1 2
2 2
4 2
2 4
3 4

de Elkjaer-Larsen. După pauză, 
danezii au înscris de trei ori : 
Laudrup (mln. 49), Sivebaek 
(mln. 57) șl din nou Elkjaer-Lar
sen (mln. 76). Arbitrul Wohrer 
(Austria) a condus (în fața a 
12 000 de spectatori) următoarele 
echipe : IRLANDA : McDonagb 
—, Lawreson Beglin, Moran, 
O’Leary, Brady, McGrath, Grea- 
lish (Byrne), Cascarino, Stapleton, 
Sheedy (Robinson), DANEMAR
CA : Rasmussen — sivebaek.
Busk, M. Olsen (Arnesen), Niel
sen, Lerby (Bartelsen), Molby, 
J. Olsen, Bergreen, Elkjaer-Lar
sen, Laudrup.

în aceeași grupă, la Lucerna, 
Elveția și Norvegia au terminat 

"la egalitate : 1—1 (0—1). Surprin-

11 
10 

8 
6 

_________ 5
• Mîine, în preliminariile C.M., 

va fi desemnată o altă echipă 
care se va califica pentru tur
neul final dir. Mexic în urma 
disputării meciurilor : Franța — 
Iugoslavia șl R.D. Germană — 
Bulgaria. (Reamintim_că în aceas
tă grupă, a 4-a, 
deja calificată).

0 Fină acum se 
chipe participante

Bulgaria este

cunosc 19 e- 
__ r_________ . ... pentru tur
neul final din Mexic : Italia (din 
oficiu — campioană mondială), 
Polonia, R.F. Germania, Portu
galia. Anglia, Bulgaria, Ungaria, 
U.R.S.S., Spania, Danemarca, Ir
landa de Nord, Brazilia, Argen
tina, Uruguay, Algeria, Maroc, 
Coreea de Sud, Mexic (țară or
ganizatoare) , Canada. Celelalte 

formații (dintre care

Irezistibilul Elkjaer-Larsen (in tricou cub) înscrie primul dintre 
două goluri pe care le-a marcat la Dublin. Fază din meciul Irlanda
- Danemarca (1—i) din preliminările ~ " “ ■ * " *'
zător, gazdele n-au putut . trece 
de norvegieni. Nordicii au des
chis scorul prin Sundby (min.
39) I După pauză, Matthey a ega
lat (mln. 53), dar elvețienii n-au 
mal putut înscrie nici un gol. în 
timpul jocului a nins, dar ză
pada s-a topit șl terenul a de
venit moale. Arbitrul Ben Itzak 
(Israel) a condus următoarele 
formații, în fața celor 4 500 de 
spectatori. ELVEȚIA : Engel —
— Liidl, Geiger, In Albon, Schă- 
Iibaum — Egll Hermann, Breg.v

C.M. Telefoto : A.P. — AGERPRES 
tru în urma „barajelor") vor fi 
cunoscute zilele următoare : 
20 noiembrie returul
Olanda .
dublul joc dintre Scoția — Aus
tralia (la " ..................................
decembrie) .
17 noiembrie) dintre Chile și Pa
raguay (în tui 0—3) ; dubla In- 
tîlnire dintre Siria șl Irak (15 șl 
29 noiembrie).

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD

la 
meciului 

Belgia (în tur 0—1) ;

20 noiembrie și la 4 
; returul partidei (la

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

(El- 
(O- 
un 

To-

CICLISM • „Cursa 
de 6 zile* de la Mtin- 
chen s-a înche
iat cu victoria 
cuplului Freuler 
veția) Pijnen 
landa) urmat la 
tur de perechile
urne — de Wilde (Bel
gia) și Wiggins (Aus
tralia) — Doyle (An
glia).

HANDBAL • Prima 
zi a turneului mas
culin de la Haarlem 
(Olanda) : Cehoslova
cia — Norvegia 20— 
18 ; U.R.S.S. — O- 
landa 25—-22 ; Franța 
— Portugalia 21—16.

HOCHEI PE GHEA
ȚA • în campiona
tul unional, 
Moscova — 
Moscova 5—4. 
17 etape, în

Dinamo 
Spartak 

După 
clasa-

ment conduce ȚSKA 
Moscova 31 p, urma
tă de Dlnamo Mos
cova 25 p și Dinamo 
Riga 21 p R In meci 
amical la Oslo, R.D. 
Germană — Norvegia 
7—4.

RUGBY • în cam
pionatul Americii de 
Sud : Argentina — 
Paraguay 103—3 ( ! ), 
după ce scorul a 
fost deschis de rug- 
byștil din Paraguay...

TENIS • La Lon
dra : Lendl — Ste- 
fanskl 3—8, 6—2, 6—0; 
Becker — Glickstein 
6—2, 7—5 ; Edberg — 
Tulasne 6—3. 7—6 ; 
Jarryd — Gunthardt 
6—3, 6—3 ; Nystroem 
— Forget 6—I. 6—3 ; 
Krishnan — Sadri 
6—4. 3—6, 6—4 • în

sferturile de finală 
ale ..Cupei mondiale" 
pentru jucători pînă 
la 16 ani, la Kobe, 
băieți : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 2—1 ; 
fete : Cehoslovacia — 
Peru 3—0 • în turul 
S a! turneului femi
nin de la Brisbane : 
Navratilova — Minter 
6—2, 7—5 ; Burgin — 
White 6—3, 1—6, 7—6; 
Savcenko — Moulton 
6—3, 6—7, 6—t

VOLEI • In ..Cupa 
mondială", la Sap
poro. echipa femini
nă a R.P. Chineze a 
învins selecționata 
Braziliei cu 3—0. Alte 
rezultate : Cuba — 
U.R.S.S. 3—0, Peru — 
Tunisia 3—0. Japonia 
—• Coreea de Sud 
3-1.
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