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prezența tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
președintele Republicii 

~ ' vineri, 15
s-au deschis lucră-

In 
Nicolae 
general 
Român, 
Socialiste România, 
noiembrie, 
rile sesiunii a II-a a celei de-a 
IX-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

Ora 10. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întimpinați, 
la sosirea in rotonda Palatului 
Marii Adunări Naționale, cu vii 
și îndelungi aplauze. Cei pre
zenți au dat glas sentimentelor 
de înaltă stimă și prețuire, dc 
dragoste și respect pc care de
putății, întregul popor Ic nu
tresc față de conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru, 
pentru neobosita sa activitate 
consacrată bunăstării și ferici
rii națiunii noastre socialiste, 
pentru ridicarea României pe 
noi culmi de progres și civili
zație.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in lojile o- 
ficiaie au luat loc 
Elena Ceaușescu, 
Constantin Dăscălescu,

Emil Bobu, 
Lina Ciobanu,

tovarășa 
tovarășii 

Iosif 
Banc, Emil Bobu, Virgil 

. Cazacu, Lina Ciobanu, Ion 
Coiaan, Nicolae Constantin, Ion 
Dnică, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manca Mănescu, Paul Niculescu, 
Constantin Oltcanu, 
Oprea, 
Fățan, 
Ilie Vcrdeț.

Lucrările sesiunii 
chise

Gheorghe 
Gheorghe

, Gheorghe 
Pană, Ion 

Radulescu,

au fost des- 
de tovarășul 

Giosan, președintele 
dunări Naționale.

Pe ordinea de zi 
sesiuni sint înscrise 
rele puncte :

Nicolae
Marii A-

a actualei 
următoa-

1. Depunerea jurământului de 
credință și devotament 
Republica Socialistă 
de către unii deputați 
Adunare Națională.

față de 
România 
in Marea

Planului2. Proiectul Legii 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială â Republicii 
Socialiste România pc anul 1986.

3. Proiectul Legii Planului de 
dezvoltare a agriculturii și in
dustriei alimentare al Repu
blicii Socialiste România pe 
anul 1986.

4. Proiectul Legii Bugetului de 
stat al Republicii Socialiste 
România pe anul 1986.

5. Proiectul Legii privind au- 
toconducerea, autogestiunea e- 
conomico-financiară și autofi
nanțarea unităților administra- 
tiv-teritoriale.

Proiectul Legii cu privire 
. creșterea productivității

6.
Ia —
muncii, perfecționarea organiză
rii și normării producției și a 
muncii.

7. Programul privind autocon- 
ducerea și autoaprovizionarea 
pentru asigurarea bunei apro
vizionări a populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri 
industriale de consum pe pe
rioada 1 octombrie 1985 — 39 
septembrie 1986.

8. Modificări
Biroului Marii 
nale.

în componenta 
Adunări Națio-

de legi pentru9. Proiectele 
aprobarea decretelor cuprinzind 
norme cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat.

La primul punct al ordinii de 
zi, deputății care nu au fost 
prezenți la lucrările primei se
siuni a Marii Adunări Naționale 
au depus jurămîntul de credin
ță și devotament față de Repu
blica Socialistă România.

în continuare, președintele 
Marii Adunări Naționale a 
spus : Profund impresionați de 
magistrala cuvîntare rostită de 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cadrul plenarei 
C.C. al P.C.R., în lumina gene
roaselor idei și inițiative puse 
in slujba păcii, înțelegerii și fe
ricirii popoarelor, un mare nu
măr de deputați, membri ai 
Comisiei pentru politică exter
nă și cooperare economică in
ternațională, ai celorlalte comi
sii permanente ale Marii Adu
nări Naționale, ai Grupului Ro
mân din Uniunea Interparla
mentară și Grupului parlamen
tarilor români pentru securitate 
și cooperare în Europa, repre- 
zentind toate județele țării, în
grijorați de situația gravă crea
tă pe continentul european și 
în lume, ca urmare a intensifi
cării cursei inarmărilor, îndeo
sebi a înarmărilor nucleare, în
truniți in cursul dimineții, au 
hotărit să propună Marii Adu
nări Naționale adoptarea unui 
Apel adresat secretarului ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Mihail Gorbaciov, și 
președintelui Statelor Unite ale 
Americii, Ronald Reagan.

Textul Apelului a fost pre
zentat de tovarășul Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte ai Comi
siei pentru politică externă și 
cooperare economică internațio
nală, împuternicit al grupului 
de deputați.
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în prima zi a turneului final

al Diviziei ,,A“ de lupte libere

FORMAȚIILE FAVORITE S-AU IMPUS,

Miine, in Divizia ,,A“ de fotbal

0 ETAPĂ DOMINATĂ DE DERBYUL DE LA
1.
2.
3.

CLASAMENTUL
STEAUA 
Sportul stud. 
Univ. Craiova

4. Dinamo
5. Gloria
6. Corvinul
7. F.C. Argeș
8. „U“ Cluj-Nap.
9. Petrolul

10. Chimia
11. A.SA..
12. F. C. Olt
13. S.C. Bacău
14. Victoria
15. F.C.M. Brașov
16. ..Poli* Timiș.
17. Rapid
18. F.C. Bihor 10-26

O La Rm. Vilcea, echipa loca
lă intîlnește Victoria intr-un 
joc care se anunță viu dispu
tat • La Brașov, F.C.M.-ul aș
teaptă cu justificate emoții 
vizita buzoienilor • La Craiova, 
Craiova - Dinamo © La Pitești, 
mul său punct >n condiții de deplasare. Rămîne să fie de acord 
și... F.C. Argeș • La Timișoara, derbyul „polului sud" • La 
Tg. Mureș, mai mult (sperăm) decit un meci de mijlocul clasa
mentului • Rapid, in mare criză de puncte, primește replica 
lui F.G Olt • în „Regie", examenul, sever, ii vor da
oaspeții • Pe „Ghencea", prima șansă - normal - este de 
partea liderului

un veșnic derby : Universitatea 
Corvinul vine cu gîndul la pri- De fiecare dată partida Uni

versitatea Craiova — Dinamo 
a fost un ,,cap de afiș". Așa 
va fi șl mîine. tn imaaine. o 
secvență de la ultimul lor 
meci, disputat la București, 
cu Ștefănescu și Rednic in 

prim-plan.
Foto : Aurel D. NEAGU

^\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ PROGRAMUL JOCURILOR

Rm. Vilcea : CHiMIA 
Brașov : 
Craiova : 
Pitești : 
Timișoara : 
Tg. Mureș-:

- VICTORIA 
F.C.M. - GLORIA
UNIVERSITATEA - DINAMO 
F.C. ARGEȘ - CORVINUL 
POLITEHNICA - F.C. BIHOR 
A.S.A. - PETROLUL

RAPID - F.C. OLT
(stadionul Giulești)

SPORTUL ȘTUD.- S.C. BACĂU 
(stadionul Sportul studențesc) 
: STEAUA - „U" CLUJ-NAP.

(stadionul Steaua)
Toate partidele încep la ora 14.

București

București

București

După „Trofeul Carpați“ la handbal (f)

ECHIPA ROMÂNIEI ARE SUFICIENTE RESURSE,
CHIAR ÎN LIPSA UNOR

Iubitorii sportului din muni- 
câipiuil Iași au avut ocazia să 
asiste pentru a doua oară la 
Întrecerile unei competiții hand
balistice de anvergură. Ca și în 
anul 1972, Federația Română de 
Handbal a încredințat organi
zarea „Trofeului Carpați" (pen
tru echipele de senioare) or
ganelor sportive ieșene. Și ddn 
capul locului trebuie să facem 
precizarea că ediția a 24-a a 
prestigioasei competiții interna
ționale a beneficiat de condiții

DAR PARTIDELE DECISIVE
VOR AVEA LOC ASTĂZI

TITULARE

Turneul final 
de lupte libere ___________
in sala Floreasca din Capitală, 
reunind, în prima zi, 12 echipe, 
primele trei clasate în cele pa
tru serii după încheierea eta
pelor divizionare. Aceste for
mații, la rîndiu-le. au alcătuit 
trei grupe, după o tragere la 
sorți, urmând ca din fiecare 
grupă primele două clasate să 
concureze azi, tot de la ora 9, 
pentru desemnarea campioanei 
și a celorlalte laureate.

In prima grupă, multipla 
campioană republicană. Steaua, 
a cîștigat lejer partidele susți
nute. Mai întâi, Steaua a dispus 
cu 8—2 de C.S. Onești muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej, după 
care a întrecut și mai catego
ric. 9—1. pe Nicolina Iași și, 
10—0, pe înfrățirea Oradea. Re
zultatele obținute de Steaua re

al Diviziei ,,A“ 
a început ieri.

levau suficient ușu
rința cu care s-a 
impus 
întîlniri, 
inutile 
nunte. 
spune 
despre 
mează _ ______
Mult mai „strânsă" a fost, «însă, 
lupta pentru desemnarea celei 
de a doua echipe. Nicolina a 
luat o primă opțiune după ce 
a reușit să iasă învingătoare 
(6—4) in meciul cu înfrățirea, 
formație care avea să termine 
la egalitate (5—5) cu C.S. O- 
nești, o altă pretendentă în
dreptățită la locui 2 în grupă. 
Așadar, întâlnirea dintre Nico
lina șl C.S. Onești era decisi
vă. Formația ieșeană însă s-a 
detașat mult mai clar decit se

în aceste 
făcând 

unele amă- 
N u putem 
același lucru 

partidele pe 
să le susțină

zeriuc (Nicotină

Juniorul Dănuț Prefit (Steaua) cu o „cheie' 
picioare și-a pus adversarul, Constantin Lei- 

Iași), tn dificultate.
Foto: Iorgu BĂNICA

excelente. Ou sprijinul organe
lor locale de partâid și de stat, 
organizatorii s-au străduit și au 
reușit - să fie la înălțime.

Laureata din acest an a fost 
prima selecționată a României, 
echipă antrenată ' ~
Bartha și Lucian 
căpătă de absența 
de rezistență — 
geanu, Valentina 
ran ca Ștefanovici, 
re urmează să devină 
devenit recent mame) 
trenării reprezentativei 
nieâ au fost puși și în 
nor accidentări destul 
rimase ale altor componente de 
bază ale formației : Mariana 
Tîrcă, Eva Mozsi și, în ulti
mul moment, Laurica Lunca. 
Este dar deci că randamentul 
echipei noastre a fost mult di
minuat față de evoluțiile pre
cedente, din ediția anterioară 
de exemplu. Totuși, faptul că 
selecționata noastră a terminat 
neînvinsă competiția este unul 
dintre indiciile că echipa dis
pune de suficiente resurse și a-

de Eugen 
Albu. Handi- 
cîtorva piese 

Maria Veri- 
Cozma, Zo- 

de pildă (ca
sau au
— a.n- 
Româ- 

fata u- 
de se-

cest lucru este îmbucurător în 
perspectiva apropiatelor Cam
pionate mondiale, grupa ,,B“, 
unde echipa României are sar
cina, deloc ușoară, de a pro
mova în rîndul formațiilor de 
elită. în general, putem apre
cia că evoluția echipei noastre 
la „Trofeul Carpați" a fost la 
un nivel corespunzător, cu uS 
ritm de joc destul de ridicat 
și mai ales constant, cu un ran
dament tot mai bun al unei 
jucătoare din „linia a II-a" — 
Rodica Covaliuc, care în condi
țiile impuse s-a achitat bine de 
sarcinile primite 
a fost declarată 
nică jucătoare 
Portarul Viorica

(de altfel, ea 
cea mai teh- 
a turneului) 
Ionică a fost 

destul de constantă, iar extre
ma Rodica Marian rămîne 
ceeaiși jucătoare cerebrală, pe 
cane se poate conta.

Evoluția echipei României la 
turneul recent a avut și unele

Mihail VESA

(Continuare in nao a

In ultima clapă a turului Diviziei „A" la rufiDy

DINAMO FARUL,

a-

ur-care
astăzi...

obținând victoria cuaștepta,
7—3.

în grupa a doua, Dinamo 
Brașov, una dintre garniturile 
care amenință poziția Stelei, a 
reușit să se detașeze fără pro
bleme învingând, în ordine, pe 
Lemnarul Odorhei (7—3). A.S.A. 
Oradea (8—2) și pe UNIO Satu 
Mare (9—1). Fără multe emoții 
s-a calificat și Lemnarul în- 
trecînd pe A.S.A. cu 7—3 și pe 
UNIO eu 6—4. întâlnirea dintre

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag 2-3)

UN MECI DE MARE ATRACȚIE
Mâine se dispută 

celei de-a noua 
turului Diviziei

partidele 
etape, ultima a 
„A“ la rugby. 

O etapă cu un program atrac
tiv, din care se desprinde der-

Olimpia 
rezultat,

byul Dinamo — Farul, care 
va stabili liderul de toamnă al 
seriei a doua (în cealaltă se
rie, Steaua conduce detașat, ea 
jucând anticipat partida cu R.C. 
Grivița Roșie și cîștigînd-o cu 
24—13, lidera grupei aflîndu-se 
acum in turneu în Anglia). în
tâlnirea de pe stadionul bucu-

reșteazi 
oricărui 
două dintre cele 
chipe ale noastre, 
internaționali
De o parte, Daraban, 
Paraschiv, I. Constantin, Atdea. 
Lungu, de 
frații Florin 
lin, V. Ion, 
PUoțchi, ca

în

este deschisă 
ea opunând 

mai bune e- 
cu numeroși 
componentă. 

Bucan.

cealaltă Dumitru, 
și Ștefan Constan- 
Gh. Florea, Varga, 
să-i amintim doar

(Continuare In vag 2—3)



în Divizia „A’,‘ tfc polo, după un meci foarte frumos în prima divizie de baschet

TREI CÂRTI SUB SEMNUL
■I

JOCURILOR OLIMPICE STEAUA A ÎNVINS CAMPIOANA! zzl/" CLUJ-NAPOCA - RĂPII

Editurile au fost, in ultima vreme, din nou, generoase cu iu
bitorii sportului, in prim-planul atenției situîndu-se, de această 
“ ------------------ --------- ‘ “-------- —“ 1 „Albatros" —,

Jocu-
«lată, trei cărți — apărate la . „Sport-Turism* șl ____ ...
toate aflate sub semnul „celor cinci cercuri*, pentru că 
rile Olimpice rămln mereu un punct de interes.

Olimpiada calif ornianâ

telcfon). în 
localitate au 
turneului de

RAPID -
11-8
ire-

Olimpiadele reprezintă eve
nimente care nu se uită, ele 
fiind manifestări sportive care 
polarizează atenția a milioane 
de oameni de pe toate meri
dianele. îns- riindu-se pe linia 
tradițională a publicării unor 
volume dedicate Olimpiadelor 
— volume avlnd ca autori 
prestigioși condeieri din pu
blicistica sportivă — Editura 
Sport-Turism a trimis, de 
curînd. în librării „Olimpiada 
californîană*, o istorie a ce
lei de a XXII-a ediții a J.O. 
datorată confratelui nostru 
Horia Aiexandrescu, de la 
„Scînteia Tineretului*. Dacă 
pînă la un moment dat acest 
volum respectă linia prece
dentelor în ceea ce privește 
structura generală — descrie
rea Olimpiadei „de la A la 
z*. fiecărui sport flindu-1 a- 
cordat un spațiu aparte — în 
partea a cLua <șl chiar șl 
în capitolele de început), el 
se desprinde, aducînd o notă 
de originalitate șl un plus de 
interes prin prezentarea ma
rilor campioni și, în special, 
a rezultatelor sportivilor noș-

ediție 
record 
trico- 

___ ne tace plăcere să 
reamintim — lntorctndu-se de 
la Los Angeles cu 53 de me
dalii, recoltă care a plasat 
România pe locul doi pe na
țiuni. Beneficiind de experien
ța „Olimpiadei *80*. ca șl de 
cea a „Stelelor Universiadei", 
volumul de fată se detașează 
prlntr-un stil mal atrăgător, 
mal captivant. Reporter fer
vent, observator atent, 
cunoscător al sportului.
ria Aiexandrescu a reușit să 
pună la lndemlna celor inte
resați un volum valoros, au
torul știind să-șl poarte citi
torul prin marele oraș eali- 
tomlan, de la un teren la 
altul. In același ritm trepi
dant In car» ti însuși a cir
culat de la Coliseum la Anita 
Park. alături de Ecaterlna 
Szabo, Doina Melinte, Come- 
liu Ion. Carl Lewis. Michael 
Gross și alfl atlfia mari cam
pioni. Intr-un euvlnt, o carte 
ce se recomandă de la sine...

tri, pentru că această 
reprezintă „Olimpiada 
a sportului românesc", 
lorii

bun 
Ho-

Versuri In „Olympia“

ABAD, 15 (prin 
bazinul acoperit din 
continuat Întrecerile 
polo — Divizia »A“.

în primul meci,
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 
(2—2, 4—8, 3—2, 3—2), dar
buie să spunem că echipa an
trenată de Cornel Kusu s-a în
trebuințat serios pentru a ob
ține victoria (meritată), primind 
din partea elevilor lui loan Pop 
o replică viguroasă. Au Înscris 
llie 3, Arsene 1, Ragea 2, Lu- 
peacu 2, E. lonescu, Florlnceseu, 
respectiv Marosi 2, Szucs 2, Sa
bin, 
caș.

Colceriu 2, Musznai, Făr- 
Au arbitrat bine B. Băje- 

naru (Buc.) — I. Adoc (Arad). 
C.S.U. CONSTRUCȚII BUC. — 

1. L. TIMIȘOARA 13—12 (2—3,
4—2, 5—4, 2—3).

DINAMO — PROGRESUL BUCU
REȘTI 11—9 (0—3, 9—2, 2—O, 4—4). 
Surpriza care se prefigura după 
prima reprizâ s-a realizat 
mai într-o 
a evoluției out-siderului, care a 
fost egalat abia în min. “ " 
In continuare, 
duală șl colectivă a dinamoviști- 
lor a fost hotărftoare. Au mar
cat ClobAnluc 3, RAducanu 3, 
Moiceanu 3, Hagiu, Ungureanu, 
respectiv Ivăaescu 5, TAtaru 2, 
Bărbuleseu, Dlngu. Foarte bun 
arbitrajul lui V. Median și D. 
Paraschlvescu (București).

tn cel maî frumos șl specta
culos meci de pînă acum, CRI-

nu- 
anumită măsură —

13,45. 
valoarea indivi-

ȘUL — STEAUA 8—3 (3—4, 1—1, 
S—1, 1—0)! Surpriză I Tinerii ju
cători antrenați de ' ‘
Zamfirescu au obținut o preți
oasă victorie, care la 
ment dat se anunța de propor; 
tu : ’ -
min.

• Astăzi, prima manșă a dtrbyuiui Ste
Gheorghe

un mo-

8—3 pentru bucureștenl In 
............... ' ju- 

pa- 
re- 
re- 

por-

11 I Atunci, Gliiță — 
tind excelent — înscria al 
trulea gol al său. Sfirșitul 
prizei secunde a marcat un 
viriment al campionilor, dar . 
tarul Paul r.isac (unul din prin
cipalele „atuuri* ale steliștllor) 
s-a opus in extremis, de patru 
ori consecutiv, marcăiil goluri
lor. înotul în viteză, cu schim
bări de direcție permanente a 
constituit explicația principală a 
surprizei. Orădenll au aruncat in 
luptă ultimele resurse, dar ace
lași Lisac s-a opus egalității în 
final, cînd consemnăm victoria 
meritată a bucureștenllor, victo
rie care îl aduce în fruntea cla
samentului pe... dinamoviști ! Au 
Înscris Kiss 2, Fărcuță 2, Gor
dan 2, Garofeanu, Fejcr (C), 
Ghiță 4, Geantă 3, Vamoș, Fruth. 
Au 
cins 
dea

tn 
DINAMO — C.S.U. 
5—3, 1—2, 4—1).

Duminică, derbyurile primelor 
șase formații : Dinamo — Crișul, 
Rapid — Steaua șl Progresul — 
Voința.

arbitrat bine un meci în- 
V. Goian (Buc.) — V. Bur- 
(Cluj-Napoca).
meci din etapa precedentă : 

15—7 (5—1,

Mihail VESA

Originală prin construcție, 
cartea poetului Tudor George 
și a omului de sport Virgil 
Ludu, apărută în Editura 
Sport-Turism, se constituie 
Intr-o admirabilă propagandă 
pentru ideile olimpice, totul 
desfășurîndu-se, parcă. în 
„țara" minunată denumită 
„Olympia". Alternîndu-se fap
te, Idei și noțiuni specifice o- 
limpismului cu poezii de o 
rară frumusețe destinate eroi
lor Olimpiadelor de ieri și de 
astăzi, volumul celor doi se 
înscrie pe linia deosebitelor 
reușite, el fiind în același timp 
un ,.manual* olimpic, dar și

o creație artistic* de valoare. 
Neîntrecutul maestru al „ver
bului* In lumea sportului Tu
dor George oferă Încă o dată, 
alături de mai vechile creații 
Închinate acestui domeniu, 
valoarea artei sale poetice, 
rămlntnd consecvent Idealuri
lor nobile ale Întrecerii spor
tive. Dublat (sau completat) 
In mod fericit de Vlrgil Ludu. 
realizator, ta rtndul său. al 
unor alte prețuite cărți cu 
tematică sportivă, cei doi au 
scos un volum Interesant, care 
nu ar trebui să lipsească din 
biblioteca oricărui iubitor al 
sportului.

Campionatele scrimerilor juniori

INTBECERI SUB SEMNIJ1 SURPRIZELOR
IA HORITĂ (f) Șl SPADĂ

Acolo unde s-au născut Olimpiadele
Profesorul Ion Matei, care 

nu se află la primul său con
tact cu .condeiul", a scos, 
prin grija Editurii „Albatros**, 
o nouă carte, „Ramul de 
măslin al Olympiei**, o istorie 
a Jocurilor Olimpice antice, 
volum care reunește 
formă atractivă tot ceea 
se cunoaște (mai mult 
mai puțin) din această lungă 
și interesantă perioadă a în
trecerilor - •
încercarea 
înscrie ca _ __________  ___
tribuție ia bibliografia olim-

într-o 
ce 

sau

olimpice. Evident, 
lui Ion Matei 
o merituoasă con-

se

pică, umpllnd un gol care, 
totuși, se resimțea tn acest 
domeniu, mal ales din punct 
de vedere al sistematizării 
cunoștințelor șl al datelor 
attt de bogate, răsplndite 
pină tn prezent in destul de 
multe alte 'ucrări pe aceeași 
temă. Munca migăloasă de re
dactare s-a cristalizat intr-un 
stil agreabil, care facilitează 
parcurgerea numeroaselor 
date și noțiuni referitoare la 
specificul sporturilor antice.

Emanuel FÂNTÂNEANU

IAȘI, 15 (prin telefon). în a 
doua zl a finalelor Campionatu
lui național de juniori I, desfă
șurate sub egida „Dacladel", pri
ma probă care și-a desemnat 
iaureații a fost cea feminină de 
floretă. întrecerea a stat sub 
semnul surprizelor, cea mai plă
cută fiind pentru toti cei pre- 
zențl deosebitul nivel tehnic și 
spectacular

Calificate 
tim act al 
Georgescu 
G. Belea (8—5 cu Leahu), I. 
nescu (8—7 cu Copuzianu) șl A. 
Grigorescu (8—8 cu Veber !).Prin 
recalificări, au ajuns In finala 
de 8 și R. Lazar, C. Leahu, E. 
Copuzianu șl M. Veber.

Iată rezultatele acestei rinale : 
Georgeta Beka (Dlnamo) — Car
men Leahu (Dlnamo Energia) 
8—5, Reka Lazar (Tractorul Bra
șov) — Ioana lonescu (C.S.S. 1

al finalei de 3. 
direct in acest ul- 

competlțiel au fost A. 
(8—2 cu R. Lazar !),

Io-

„CAPUL DE AFIȘ» AL ETAPEI DE HOCHEI
DUBLA PARTIDĂ SPORT CLUB M CIUC STEAUA
Patinoarele din București, și 

Miercurea Ciuc vor fi azi șl mli
ne. gazdele ultimelor jocuri ale 
programului sistem „divizie", 
după care întrecerea celor patru 
formații din grupa „A* va com- 
timua prim mal multe ttumee 
„simple" și duble". La Bucu
rești. va avea loc jocufl Dinamo 
— Progresul Miercurea Ciuc (ce
le două manșe se vor disputa la 
patinoarul „23 August* (ora de 
Începere : 13), tar la Miercurea
Ciuc , întâlnirea dintre Sport Club

Bucu- 
partidă

Clasa- 
jocuri :

d:m localitate și Steaua 
rești, campioana țării, 
câine domină 
m-emtuil tnaimtaa

programul, 
acestor

• In Capitală (azi și mline, de la ora 13): Dinamo - Progresul M. Ciuc

In clasamentul efuoacitații con
duce, în coffirtamuare, Gerczuj 
(Steaua) cu 20 p (104-10), uirmat 
de coechipierii Chiriță 17 p 
(104-7), Cazacu 16 p (104-5) 
Nistor 14 p (74-7), de E. 
(Progresul) 13 p (74-6) etc.

și
Antal

nic 2, Cr. Ioniță 2, Paraschiv 2, 
D. Alexa,
Șoșu,
(C.S.M.), 
nu (P.).

Glugovschi, Șlran, 
Avaslloale, Roznovaț 
Nisipeanu, Ghimpețea-

1.
2.
3.
4.

Steaua -
Sp.. Club 
Dinamo 
Progresul

13 10 2 1 77-41 22
13 S 3 5 41-36 13
10 4 3 6 44-53 ia
13 2 2 9 44-76 6

• Ieri s-a încheiat In Capitală 
primul turneu al echipelor din 
a ni-a grupă valorică. Iată re
zultatele și marcatorii :

Tirnava 
tromureș 
5-1, 1-3) 
Tarcst (T), GyQrgypal 2, Marton
2, Teodorlu, Engelhardt (E).

C.S.M. Suceava — Petrolul Bra
șov 12—3 (3—2, 5—1, 4—0) î Slav-

MIINE „PREMIUL SPERANȚELOR**
Penultima 

a anului se 
dim imeiață j

alergare eemiolasdeă 
! va desfășura mâine 
pe hipodromul din 

Ploiești. Se vor taitreoe cu acest 
prilej ajutorii de antrenori, In- 
tr~un ha de derby al lor, caire 
va oferi tn mod si®ur un reușii 
spectacol hipic, deoarece primire 
protagotnișiâ se vor afla actuaM 
lider. R. Costică, alătart de C. 
Dumitrescu. V. Moise, V. Pătnaș- 
cu, C. Cltlș șl I. Horea, pentru 
a enumera pe oei mal taleri tati 
demne ei, oare emit pretenții jus- 
t ficarte la postuirile de antrenori. 
Tot in această reuniune șl ama
torii stnt programați tn „Premiul 
Ștefeștt", tn care, de asemenea, 
lupta se anunță strinsă. căd se 
apropie finaJull cane va desemna 
pe campionul lor.

Joi duipă-amiază s-a desfășurat 
ob șnuita Teuniume, tn care for
mația amitreniaită de G. Popescu a 
reușit două victorii, cu Vrednic, 
prea ușor handicapat și cu Puia, 
ambii prezexutați in frumoasă for
mă de acest valoros antrenor. 
Cuirsele rezervate minților au re
venit lut Socola, adusă cu mame 
siguranță de C. Chiș, și Cămiței, 
In deat-heat cu Grand, ambii 
prom ițind o frumoasă carieră. Au 
mal câștigat Secărica, la mare

HI P I S M
luptă cu Negofai. Janeta. condusă 
fără greșeală de campionul G. 
Tătnase, șl Sumatra, beneficiara 
galopului luat pe linia de sosire 
de Nuveleta.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : L Socola ocniș) 1:40,2, 2. Isac. 
Cota : dșt. 1. Cursa a Il-a : 1. 
Grand, deat-heat cu Cămita. Co
ta : cișt. 1 și 1,40, ev. 8 Și 35. 
Cursa a m-a : L Vrednic, 2. Ha- 
țegami, 3. Spic. Cota : cișt. 2,80 
ev. 2 și 17, ord. triplă 3S5. Cursa 
a IV-a : 1. Secărica (Costeanu) 
126,1, 2. Negata, 3. Sad'ira. Cota: 
Cișt. 1, ev. 8, ord. triplă 70, triplu 
n—III—IV 13 și 34. Cursa a V-a:
1. Puia (Enache) 1:3O,5, 2. Trufan
da, - - - ’
ev. 8, 
V.I-a :
2. Tușim, 3. Stretit. Cota : 1,60. 
ev. 8, ord. triplă 51. Cursa a 
vn-a : 1. Sumatra (I. T. Nicolae) 
1:33,1, 2. Katas. Cota: dșt. 8, 
ev. 24, ord. 25.

3. Falada. Cota : cftșfa. 2,20. 
ord. trdiplă 365. Cursa a 
1. Janetia (Tămase) 1:29.7.

Cota:

A. MOSCU

Od. Secuiesc — Elec-
Tg. Mu#? 7—6 (3—2,
: Jakab 4, z. Laszlo 2,

Petrolul Ploiești — C.S.U. Con
strucții București 8—6 (3—4, 3—1, 
2—1) î Sersea 4, Hunceac 2, Gră- 
dinaru, Iordache (P), Ungurea- 
nu 2, Jinga, Paraschivoiu, Cîn- 
descu, Olinici (C.S.U.).

Pe primul loc în clasament, 
TÎRNAVA 10 p, urmată de C.S.U. 
Construcții 6 p, Electromureș 6 p, 
C.S.M. Suceava 4 p, Petrolul Plo
iești 4 p, Petrolul Brașov 0 p.

ORADEA, 15 (prin telefon). 
Vineri au început în Sala spor
turilor din localitate întrecerile 
celui de al treilea turneu al Di
viziei „A" de baschet masculin, 
turneu dominat de eternul derby 
Steaua — Dinamo ; prima man
șă se va disputa sîmbătă. Cele 
două pretendente la titlu au ffi- 
cut* în reuniunea inaugurală 
„antrenamente" utile, obținîr.d in 
meciurile susținute victorii le
jere. Deși liniștită în aparență, 
prima zi a turneului orădean a 
oferit totuși o surpriză : .,U** 
Cluj-Napoca a învins Rapidul ! 
Iată rezultatele zilei și cîteva a- 
mănunte :

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — RAPID BUCUREȘTI 88—83 
(53—42). Cu toate că 
voriți. feroviarii s-au 
duși încă din start, 
avantajul studenților 
porții, în min. 35 el 
19 puncte (î) : 67—48. 
vînd din nou la conducerea teh
nică pe antrenorul Vasile Gelc- 
riu, au făcut multă risipă de e- 
nergie șl finalmente au obținut 
o surprinzătoare, dar meritată 
victorie, principalii artizani ai 
succesului fiind Barna, același 
lucid conducător țle joc, omni
prezent șl cel mal bun realiza
tor, Trif și Szabo, care s-au im
pus prin numeroase recuperări 
în lupta sub panouri. De cealal
tă parte, Popovici (în special), 
Sueiu, Sipoș și Ghiță, deși s-au 
străduit să dea altă turnură jo
cului, n-au fost susținuți 13 a- 
celași nivel de ceilalți coechi
pieri. Au marcat : Barna 31, Pul
bere 8. Trlf 24. Szabo 14, Murășah 
9. Moldovan 2, respectiv Mihal 
14, Popovici 20, M. Dumitrii 2,

porneau fa- 
văzut con- 
iar treptat 
a luat pro- 
ajungînd la 
Clujenii, a-

Ghițâ 15, 
14, Suciu 
P. Pasere

DINAMO

G. 
10, 
Și

C
BUCUREȘTI 
byul primei 
trecere pasio 
spectaculoase 
Startul relax 
fost sancțion? 
reșteni, ei ir 
ducere și mei 
taj pînă în 
moment a In 
pal* Antohî, 
deosebită a c 
narea situație 
mlnînd în 
tate a întrec- 
dă s-a cari 
pronunțat ec 
„5“-url merg 
pînă în min 
55—55, orăden 
cisiv. Nivelul 
putei a fost 
meroasele „c< 
te", primii 
fiind Pogonai 
reușite, Grăd 
4. Au marcal 
dulescu 20, î 
Gellert 5. Sza 
pectiv Păsări 
Mihalcea 8, < 
cu 8. Grădis 
Î8. ............
Z.

ACADEMIA 
NTCA FTNA 
C.S.U. GALA

DINAMO Bl 
BALANȚA SI 

STEAUA 
IAȘI 106-52

Arbitri : 
Raduly.

Etapa a lll-a In Divizia „A‘
București) 8—5, Ana Georgescu 
(Steaua) — Monica Veber (C. S. 
Satu Mare) 8—6 (!), Elena Co
puzianu (Dinamo) — Claudia Gri- 
gorescu (Steaua) 8—6 ; în semi
finale : Lazar — Beka 8—1, 
Georgescu — Copuzianu 9—7 ; 
pentru locurile 3—4 : Beka 
Copuzianu 10—8 ; pentru locurile 
1—2 : Lazar — Georgescu 10—8. 
După cele două semifinale, în 
care Lazar a surclasat-o pe Beka 
(pentru mulți aceasta fiind ade
vărata finală) șl prin victoria 
smulsă de Georgescu in extremis 
în fața lui Copuzianu, după ce 
aceasta 
pul, se 
pentru 
naționale și a „Daciadei** 
o formalitate pentru Lazar, re
cent cîștigătoare a „Cupei Româ
niei". N-a fost insă așa, pentru 
că florctista de la Steaua a con
dus mult timp, opunînd o dîrză 
rezistență. Experiența și-a spus 
în cele din urmă cuvîntul...

Și finala spadasinilor a stat sub 
semnul surprizelor. Și vom în
cepe cu... sfirșitul, pentru că in 
asaltul pentru desemnarea cam
pionului, recentul cîștlgător al 
Cupei României, Adrian Pop, a 
fost învins (pe merit. într-un a- 
salt deosebit de spectaculos) de 
revelația competiției, Constantin 
Dumitrescu (17 ani). Iată rezul
tatele acestei finale ; Viorel Zvîn- 
cu (CSS Constanța) — Samir Savu 
(CSM Craiova) 12—11, Adrian Pop 
(CS Satu Mare) — Ionel Stanciu 
(CTAS) 10—8, Constantin DumH- 
trescu (CTAS) — Mugurel Fili- 
pescu (CTAS) 10—8, Marius Zam
fir (Farul) — Nicolae Matyas 
(CS Satu Mare) 10—8 ; în semi
finale : Pop — Zvîncu 10—2, Du
mitrescu — Zamfir 10—4 ; pentru 
locurile 3—4 : Zamfir — Zvîncu 
10—8 ; pentru locurile 1—2 : Du
mitrescu — Pop 12—11.

a fost condusă tot tim- 
părea că ultimul asalt 
desemnarea campioanei 

va fi

Paul SLAVESCU

TURNEUL FINAL
(Urmare din pag. 1)

s-a term întâi laA.S.A. și UNIO 
egalitate : 5—5.

Deosebit de 
lupta pentru 
locuri în grupa 
din urmă, acestea le-au revenit 
cchiipclOT 
stanța și

aprigă a fost 
primele două 

a treia. In cele

Hidrotehnica Con- 
Vulcan București.

GIMNASTICĂ LA LOCUL

INIȚIALA — CU 
mîinile în sprijin 
de cusut (masă), 

și coborîrea (în

POZIȚIA 
fața și cu 
pe mașina 
Ridicarea ----------
ritm de săritură ca mingea) 
pe vîrfuri. Executat.: 10—15
sec.

NU VA FI UȘOR PENTRU
Astăzi și mîine se desfășoară partidele etapei 

telor Diviziei ,,A" de volei. O etapă în care maj< 
țin atenția prin echilibrul dat de forța multora 
pete, în ambele grupe valorice. Iată programul

FEMININ, locurile 1—6 
FARUL — C.S.U. GALAȚI 
DINAMO — FLACĂRA ROȘIE 1 

ora 10)
LIBERTATEA — UNIV. 

locurile 7—12
— CHIMIA RM. VÎLCEA
— ȘTIINȚA BACAU (Sal 

ILINA — CALCULATORU1 
MASCULIN, locurile 1—6 

UNIV. C.F.R. — EXPLORĂRI ȘT 
POLITEHNICA — DINAMO 
STEAUA — C.S.M.U. SUCEAVA (I 

ora 10) 
locurile 7—12

A.S.A. ELECTROMUREȘ — ELCO1 
CALCULATORUL — RELONUL 

Olimpia, ora ii 
C.S.U. — TRACTORUL BRAȘOV 
Ieri, in meci restonî din etapa I 
DINAMO - C.S.M.U. SUCEAVA 

țării au debutat în 
cu întîrziere, dat 
că au avut de sus-

Constanța : 
București :
Sibiu : C.S.M.
Pitești : 
București : 
Iași :

C raiova : 
Timișoara : 
București :

Tg. Mureș : 
București :

Oradea :

DACIA 
RAPID 
PENICILINĂ

Campionii 
noua 
fiind 
ținut 
riile 
bul.

Di na mori știi au obținut, firește, 
victoria cu 3—0 (9. 11, 12), dar 
evoluția elevilor lui C. Oros nu 
are deocamdată consistența din 
trecut, căracterizîndu-se acum 
prin vădite oscilații ale tuturor 
jucătorilor in diverse comparti
mente, prin lipsa de experiență 
a tinerilor (Rădulescu, Rotar, Bă
lan, Georgescu, Drăghici) chema
ți pe rînd să înlocuiască... jumătate 
din piesele de bază ale echipei 
campioane. în general, ceva mal 
bine a funcționat atacul și par
țial blocajul, îndeosebi prin 
Gheorghe (cel maî constant în 
joc) și Enescu. Noroc însă că 
oaspeții, care compun o formație

ediție
faptul
dub’a manșă din prelimina- 
C.C.E.. cu Eczacibasi Istan-

LA LUPTE LIBERE
Prima a învins pe C.A.L. Tg. 
Jiu (6—4), Vulcan (5—4) și a 
terminat la egalitate (5—5) cu 
Jiul Petrila, iar a doua a de
pășit pe Jl«l cu 8—2 și pe 
C.A.L. cu 7—3. Ultima întîlni- 
re, C.A.L. — Jiul, în ciane vic
toria a revenit primei echipe 
cu 6—3, nu maj prezenta im
portanță pentru desemnarea fi
nalistelor.

solidă, capab 
perioare, nu 
In șansa lor. 
sucevenii au 
S—2, 10—t, 1,
Oros să-l tri 
Vrîncuț (înci 
a salva situ; 
mai buni: I 
dru. Arbitraj 
cu — M. Co

DINAMO
(Urma

pe urnii din, 
cuți jucător

lată progra 
Seria I 
Constanța

Cluj-Napoca

Suceava

Pașcani

Scria a II-
București

Focșani

Timișoara

DE MUNCA

P. I.
cuire în spate cu ridicare 
virfuri. T. 1—2. Ghemuire 
arcuire, T. 3,-4 revenire, 
cere inspirație la arcuire 
spate și expirație la 
muire. Executat : 4—6
execuție lentă.

T.

Aceeași ca Ia 1. Ar
pe 
cu 
Se 
in 

ghe- 
ori ;

— Aceeași ca Ia 1. Ar
cuire în față cu spatele drept 

' și cu mîinile
Prin flotare 
mîinile de la 
sei — 3:4 — 
cutat lent de 4 ori.

întinse, 1—2. 
împingerea cu 
marginea me- 
revenire. Exe-

dicarea g 
sting în îi 
sarea îna 
(cu întind?
2. Aceeași 
Timp 3—4.
4 — reven



Divizionarele reiau întrecerea

BIIANSARtA CAMPIONATULUI SPUI 0 CALITATE MAI BUNA

In meci amical al selecționatelor de juniori il.E.F.A. '8?

ROMANIA POLONIA 1-1 (1-1)
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De miercuri seara, cînd echi
pa națională pierduse ultima 
șansă de a se califica la tur
neu] final al Campionatului 
mondial din Mexic, privirile 
iubitorilor fotbalului din țara 
noastră se îndreaptă din nou 
spre CAMPIONAT, principala 
competiție internă, pe care am 
dorit-o mereu mai bună, dar 
care, din păcate, nu s-a ridi
cat la nivelul cerut, carențele 
sale — de ordin fizic, tehnic, 
tactic și nu in cele din urmă 
disciplinar — s-au repercutat 
pină la echipa națională. Iată 
de ce campionatul trebuie să 
fie mai bun, jucătorii, antre
norii, conducătorii de cluburi 
și asociații, activul federației, 
arbitrii avind datoria să facă 
totul pentru tmbunătățirea fot
balului practicat In competiți
ile interne și In primul rtnd ÎN 
DIVIZIA „A", indiferent de lo
cul ocupat in clasament de o 
echipă sau alta.

Duminică, cele 18 divizionare 
„A" iși reiau Întrecerea. Nouă 
meciuri pe care clasamentul — 
și in unele cazuri tradiția — le 
prezintă ca interesante, dar pe 
care, repetăm, jucătorii au da
toria să le facă și BUNE.

La Rimnicu Vîlcea, Chimia 
joacă cu Victoria, meci „pre
mieră", pentru că cele două e- 
chipe nu s-au mai lntilnit pină 
acum in campionat. Misiunea 
localnicilor nu pare a fi ușoară.

F.C.M. Brașov — Gloria Bu
zău. Brașovenii, probabil, n-au 
uitat „dușul rece" din campio-

natul trecut, cind Gloria con
ducea, la un moment dat, cu 
3—0 chiar acolo, lingă Tîmpa. 
F.C.M. Brașov are acum o si
tuație și mai critică, trebuie să 
se mobilizeze la maximum, să 
evolueze ca o... divizionară „A", 
așa cum o face de regulă, spre 
cinstea ei, formația buzoiană.

Craiova găzduiește o nouă 
partidă de tradiție din fotbalul 
nostru : Universitatea — Dina
mo, meci care se prezintă sin
gur, chiar dacă localnicii vin 
după „dușul" de la Kiev și 
chiar dacă Dinamo nu mai e 
la cota din anii trecuți. Am
bele au datoria reabilitării și 
acest meci le oferă o bună 
șansă.

F.C. Argeș — Corvinul, un 
alt meci „cu firmă", chiar dacă 
piteștenii se mai... poticnesc •- 
casă. iar hunedorenli nu știu 
ce e acela punct din deplasare. 
E medul înaintărilor, sau al 
cuplurilor Jurcă-NIca șl Gabor- 
Văetuș.

Rapid — F.C. Olt. Uf, iar 
căldură mare In Giuleștii lui 
Mânu, Grigore, Goanță și Țlră! 
Ca întotdeauna, Rapid e favo
rit la el acasă, dar F.C. Olt nu 
e echipa Învinsă dinainte, pen
tru că are destule posibilități 
Încă nevalorificate pe deplin 
In acest sezon.

La Timișoara, „Foii", reașeza
tă de Robert Cosmoc, pare o 
favorită sigură In fața celeilal
te echipe cu —5 la „adevăr", 
F.C. Bihor, mai ales dacă avem 
In vedere ultimele rezultate ale

celor două formații care au ri
sipit atîtea puncte in această 
toamnă.

In „Regie-, in fața Sportului 
studențesc și a tandemului Ha- 
gi-Coraș, S.C. Bacău, ineficien
tă in deplasare, are o misiune 
grea.

La Tîrgu Mureș. A.S.A. — 
Petrolul, una dintre cele mai e- 
chilibrate Intîlniri, cum o pre
zintă clasamentul și rezulta
tele de plnă acum, oscilante la 
gazde, constante (in bine) la 
Petrolul.

In fine. Steaua — „U“ Cluj- 
Napoca, un meci atractiv, un 
promițător spectacol fotbalistic 
prin maniera ofensivă eu care 
cele două formații abordează 
meciurile lor. Rămine de vă
zut in ce măsură apărătorii 
elujenl vor face față atacurilor 
In viteză (și In valuri) ale 
liderului.

ROȘIORI DE VEDE, 15 (prin 
telefon). Pe stadionul liderei 
serici a Vl-a a Diviziei „C" 
din localitate s-a disputat vi
neri prima dintre cele două 
partide amicale dintre selecțio
natele de juniori U.E.F.A. ’88 
ale României și Poloniei, am
bele echipe pregătindu-se pen
tru preliminariile campionatului 
european ,.B“. Intilnirea s-a în
cheiat la egalitate, 1—1, după 
un joc de factură tehnică și 
spectaculară modestă, cu un 
tempou scăzut, puține faze de 
poartă, dar cu multe obstrucții 
și pase greșite. Deși cu vintul 
in față, echipa noastră a avut 
un start destul de bun. In min. 
8 a ratat o ocazie bună prin 
Răducioiu care, scăpat singur 
spre poartă, a șutat In portar. 
,,Tricolorii" noștri au 
în continuare și au 
deschidă scorul in 
STANICI a executat 
• lovitură liberă de 
trimițind balonul la . 
Din minutul următor oaspeții 
au rămas in 10 jucători, deoa
rece mijlocașul Chodakohski a 
fost eliminat pentru lovirea U- 
nui adversar fără balon. Aceas
tă eliminare ae paie că a avut 
darul de a relaxa prematur și

nepermis echipa noastră. Oas
peții au insistat în atac si în 
min. 38, la o gravă greșeală » 
portarului Diaconescu, RUT
KOWSKI a reușit să egaleze, 
din apropiere, cu capul.

în repriza secundă jucătorii 
noștri au dominat teritorial, dar 
fără orizont, nereusind să-și 
creeze ocazii de gol. Oaspeții, 
masivi, rapizi și dirzi, au izbu
tit, pînă la urmă, să mențină 
scorul.

Arbitrul N. Dinescu (Rm. Vil- 
cea) a condus foarte bine for
mațiile :

I
I
I

F.C. AR6E$ (cea mai bună apărare) 
Șl STEAUA (cel mai bun atac)

DOMINĂ COMPETIȚIA „SPERANȚELOR"

I

I
I
I
I

Cîștigînd partida susținută în 
deplasare cu Victoria Bucu
rești, una dintre revelațiile în- 
trecerii, echipa pregătită de 
Mihai Ianovschi, F.C. Argeș, 
continuă să se mențină lider 
in campionatul speranțelor. Dar 
Steaua, învingătoare în ediția 
trecută, vrea să demonstreze 
(și reușește) că dispune și în 
actuala întrecere de o echipă 
puternică, ambițioasă șl dor
nică să repete performanța a- 
nului precedent. Dacă F.C. Ar
geș a prezentat pînă acum cea 
mai bună apărare (primind 
doar 2 goluri în 12 etape !), 
Steaua (antrenor Rada Troi) 
se dovedește a fi echipa cu cel 
mai eficient atac, înscriind a- 
proape trei goluri de meci. In-

1. F.C. ARGEȘ 12 9 1 2 16- 2 26
2. Steaua IA • • 2 28- 5 27
3. Petrolul 12 8 0 4 22-11 24
4. F.C. Bihor M 7 1 4 22-13 22
5. Corvinul 12 6 2 3 14-10 21
6. Dinamo 12 • 24 13-12 20
7. Victoria U 1 1 4 17-16 20
8. Universitatea 11 6 1 5 22-13 19
9. Gloria 11 • 1 4 18-19 19

10. S.C. Bacău 12 5 1 6 12-18 16
11. „U- Cluj-Nap. 12 4 2 5 19-16 15
12. „Poli- Tim. 12 4 3 5 15-17 15
13. F.C.M. Brașov 12 S 0 7 12-19 15
14. A.S.A. 12 4 2 6 16-21 14
16. Rapid 12 3 2 7 14-20 11
16. Sportul stud. 12 2 2 8 12-27 1
17. F.C. Olt 12 2 1 9 7-21 7
18. Chimia 12 2 1 9 12-31 7

MECI DE MARE ATRACȚIE
Farul. Există toate premisele 
pentru a aștepta un spectacol 
sportiv de bună calitate !

— C.S.M. SIBIU
ilrțan ora 9 ; Al. Pavlovici (Buc.)

— ȘTIINȚA PETROȘANI 
ibeș, ora 11 ; Gh. Prisăcaru (Iași)

— C.3 U. SPORTUL STUD, 
a ora 9,30 ; I. Davidoiu (Buc.)

— RULMENTUL B1RLAD 
ir, ora 9,30 ; V. Chlrondojan (C-ța)

teresant de urmărit în conti
nuare duelul dintre aceste două 
echipe, dintre cei doi foarte 
tineri antrenori care le pregă
tesc cu multă pasiune și pri
cepere. Foarte bună și compor
tarea trio-ului Petrolul — F.C. 
Bihor — Corvinul, echipe ale 
unor centre de juniori care 
de-a lungul anilor s-au dove
dit a fi deosebit de productive. 
Desigur, pînă la urmă mal pu
țin important va fi locul 
pat in clasament de una 
alta dintre echipe. Totul 
ca din acest campionat să 
sară" talentele de care
atîta nevoie fotbalul nostru, 
pentru a susține dificilele exa
mene internaționale la toate ni
velurile sale, de la juniorii 
mici, pînă la seniorii angrenați 
in preliminariile campionatelor 
europene sau mondiale. în fond, 
o mai spunem încă o dată, a- 
cesta rămine principalul scop 
al competiției, scop care nu 
trebuie să scape nici un mo
ment din vederile celor 18 an
trenori ai echipelor campiona
tului. (L.D.)

ocu- 
sau 
este 
»ră-
are

— FARUL 
mpia. ora 10 ; FI. Dudu (Buc.)

— știința cemin baia m.
11.30 ; FI. Zamflrescu (C-ța)

— GLORIA P.T.T. ARAD
12.30 ; Gh. Voinea (Buzău)

ora

atacat și 
reușit să 
mia. 23 : 
impecabil 
la M m, 
„vinela*.

ROMANIA : Diaconeseu (min. 
41 Tene) — Tatu, BUCUR, 
Stan, Bălan (min. 35 Mircea) — 
Mines (min. 41 Ștef), Aprodu 
(min. 61 Titihazan), Dumitru - • 
Oprea, Răducioiu, STANICI.

POLONIA : Grzeskohiak — 
Gajeftski, TAUDECKI, GESIOR, 
Flad (min. 75 Cymbala) — Ma
zurek (min. 72 Mitferandu), 
Chodakohski, RUTKOWSKI — 
PYC, Majdzinski (min. 41 De
lega), Szenczyk.

Duminică, de la ora 12,30, la 
Alexandria, va avea loc parti
da revanșă.

lourențiu DUMITRESCU

Miine, In Divizia ,,B“

JIUL PETROȘANI-GLORIA BISTRIȚA, DERBYUL ETAPEI A 15-a
Turul eșalonului secund se 

apropie de sfârșit. Miine este 
programată runda cu nr. 15, 
care cuprinde meciuri intere
sante. In prim-planul etapei se 
află partida de la Petroșani, 
dintre fosta divizionară „A" și 
actualul lider al seriei a III-a, 
Jiul, și o altă pretendentă la 
șefie — Gloria Bistrița, ocu
panta locului secund. Gloria 
merge la Petroșani după cate
gorica victorie obținută dumi
nica trecută in fața lui F.C. 
Maramureș Baia Mare. Iubi
torii fotbalului speră să asiste 
la un joc frumos.

In seria I cele două fruntașe 
ale seriei — Oțelul Galați și 
Politehnica Iași — vor evolua 
pe propriul teren in compania 
unor formații, Metalul Plopeni 
și Steaua Mizil, care sint la o 
distanță de multe puncte și, de 
aceea, e firesc ca prima șansă 
să o aibă gazdele. în celelalte 
partide se întîlnesc echipe ce 
doresc să-și îmbogățească zes
trea de puncte pentru ca in 
finalul turului să ocupe un loc 
ferit de... griji.

In seria a Il-a liderul, C.S. 
Tîrgoviște, are de susținut un 
examen dificil la Mediaș în fa
ța lui Gaz metan, echipă dor
nică să mai urce citeva trepte 
în clasament și care știe să

valorifice avantajul propriului 
teren. în schimb, Flacăra Au- 
tomecaniea Moreni joacă în 
fața susținătorilor ei cu 
I.C.S.I.M. București, in prezent 
pe ultimul loc și care are o 
apărare destul de șubredă (a 
primit pînă acum 32 de goluri). 
Și urmăritoarea lor, Progresul- 
Vulcan București, evoluează pe 
stadionul său din str. dr. Stai- 
covici, dar bucureștenii vor a- 
vea In față un adversar mai 
bine cotat, pe Carpați Mirșa, 
posesor al unui atac care știe 
să profite de orice greșeală a 
fundașilor adverși.

In seria a III-a, in afara par
tidei de la Petroșani, deosebit 
de interesantă ni se pare cea 
de la Baia Mare, dintre F.C. 
Maramureș și Olimpia Satu 
Mare. Gazdele au prilejul să 
mal atenueze din amărăciunea 
provocată de severul eșec su
ferit la Bistrița, dar trebuie să 
arătăm că Olimpia a realizat 
in această toamnă unele jocuri 
de bun nivel tehnic în meciu
rile susținute in deplasare.

Iată programul complet al 
etapei și arbitrii meciurilor : 

seria I : F. C. Constanța — 
Aripile Bacău : A. Nicolescu (Pi
tești), Prahova C.S.U. Ploiești — 
F.C.M. Delta Tulcea : G. Iones- 
eu (București), C.S.M. Suceava — 
Dunărea C.S.U. Galați : L. Ciucu

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ

I. ora 12,30 ; Gh. Voinea (Buzău) 
ÎLCOV — POLITEHNICA IAȘI 
st, ora 11 ; O. Ionescu (Constanța)

— CONTACTOARE BUZĂU 
Mai, ora 10 ; S. Marin (Buc.)

stînd depărtat cu 
spre mașină (masă) 
sprijin pe mîini și șe- 

Răsucirea trunchiului cu

p.i. — 
spatele 
în ușor 
zut. ~" 
brațele oblic în lateral sus, 
cu 2 arcuiri (stingă). Aceeași 
spre dreapta. Se execută : 
4 ori.

(11)

7

-WWWW

Pi. )-3 J-4
P. I. — ca la exercițiul 5. A- 

plecare înainte cu 2 arcuiri, 
expirație 1—2. Extensie înapoi 
cu 2 arcuiri cu brațele late
ral oblic în sus și inspira- 

- ție 3—4. Execută lent : 4—6
ori.

Meciul dintre divizionarele „B“ 
I.C.I.M. Brașov șl Automatica 
București a durat M de minu

te, ca toate meciurile, dar — nu 
ca toate — a avut un... epilog 
desfășurat In fața Comisiei de 
disciplină, epilog care... a durat 
cam tot atlt. La sflrșlt n-au mal 
existat Învingători și Învinși, ca 
pe teren (1—0 pentru I.C.I.M.), 
cl numai... Învinși, 
propriilor lor acte 
plină.

Greu de stabilit 
.capul răutăților", In această .În
trecere" fiind angrenați doi re
prezentanți al echipei Automati
ca, delegatul Constantin Mari
nescu șl masorul Ion lorga. Cel 
dinții s-a dedat la tot felul de 
acte provocatoare — demons- 
trindu-șl de altfel .temperamen
tul" șl In fața Comisiei de dis
ciplină —, iar cel de al doilea 
lnsultlndu-1 pe arbitru șl chiar 
lovlndu-1. El a susținut că ar
bitrul l-ar fl adresat cuvinte de 
ocară (ceea ce n-a fost adevă,- 
rat I) șl s-a disculpat — cum 
credeți 7 — spuntnd textual : .Și

din 
de

cauza 
indisci-

cine a fost

atunci, NORMAI, (s.n.) l-am în
jurat și i-am lovit**. Nor
mal a procedat doar Comisia de 
disciplină, Interzlcînd pe timp 
de un an accesul In Incin
ta terenului a acestui masor 
care, după cum se vede, con
fundă ANORMALUL CU.„ NOR
MALUL I Delegatul echipei Au
tomatica, C. Marinescu, a scăpat 
mal ieftin, iul ridiclndu-i-se 
dreptul de a mal reprezenta e- 
chipa timp de t luni. Pentru pro
teste, jucătorul Fogoroșl, tot 
la Automatica, s-a ales cu 
suspendare pe t etape.

Nici gazdele nu au avut 
atitudine corectă, antrenorul 
chlpel brașovene, Paul Enache, ln- 
trind In terenul de joc șl .co- 
laborind* la actele de Indisci
plină din acest meci. Motiv pen
tru care I.C.I.M., in afara unul a- 
vertisment, a fost amendată eu 
5000 lei, iar cazul antrenorului ei 
a fost înaintat — spre știință șl 
sancționare — Colegiului cen
tral al antrenorilor.

(București), Ciumia Fălticeni — 
C.F.R. Pașcani : I. Tărcan (Tg. 
Mureș), Ceahlăul P. Neamț — 
Dunărea Călărași : M. Stoencscu 
(București), Olimpia Rm. Sărat
— F.C.M. Progresul Brăila : M. 
Toncca (București), C. S. Boto
șani — Minerul Vatra Dome! : 
G. Vișinescu (București), Poli
tehnica Iași — Steaua Mizil : P. 
Balaș (București), Oțelul Galați
— Metalul Plopeni : C. Nlstor 
(Vaslui).

SERIA A Il-a : Muscelul Cim- 
pulung — A. S. Drobeta Tr. Se
verin : M. ștefănoiu (Tg. Jiu), 
Flacăra Autom. Moreni — 
I.C.S.I.M. București : M. Calis- 
tru (Botoșani), Chimica Tirnă- 
veni — I.C.I.M. Brașov : L. Să- 
lăjan (Satu Mare), I.M.A.S.A. SL 
Gheorghe — Mecanică fină Stea
ua București : R. Cîmpeaou (A- 
rad). Gaz metan Mediaș — C. S. 
Tîrgoviște : V. Antohi (Iași), 
Tractorul Brașov — Avlntul Re
ghin : I. Virlan (Gh. Gheorghlu- 
Dej), Automatica București — 
Electroputere Craiova : M. Dra- 
gu (Galați) — stadionul Auto
matica, Sportul muncitoresc Sla
tina — Șoimii I.P.A. Sibiu : 
E. Muntcanu (Deva), Progresul 
Vulcan București — Carpați Mir
șa : M. Georgescu (Constanța)
— stadionul Progresul.

SERIA A lll-a : F. C. Mara
mureș Baia Mare — Olimpia 
Satu Mare : Fl. Popescu (Plo
iești), Mecanica Orăștie — C.S.M. 
Reșița : R. Petrescu ' - --
Mureșul Deva — C.F.R. Timișoa
ra : L. Frunză (Sibiu), Jiul Pe
troșani — Gloria Bistrița : D. 
Petrescu (București), Aurul Brad
— înfrățirea Oradea : T. Iones
cu (București), Metalul Bocșa — 
Minerul Cavnic : M. Gheorghiu 
(Giurgiu), ’ Strungul Arad — Ar
mătura Zalău : M. Lâzărescu 
(București), C.I.L. sighet — Mi
nerul Lupenl : Gh. Silion (Iași), 
Unirea Alba Iulla — C. S. U. T. 
Arad : E. Oțelea (Brașov).

Partidele încep la ora 14.

(Brașov),

ȘTIRI • ȘTIRI

de 
o

o

Jack BERARIU

• DIVIZIILE „B" și „c- —
DE LA ORA 14. Incepînd de du
minică 17 noiembrie, meciurile 
din cadrul Diviziilor .B“ și „C“ 
vor Începe la ora 14. Partidele 
campionatelor de juniori se vor 
desfășura, Incepînd cu aceeași 
dată, după următorul program : 
juniorii republicani, de la 
10, juniorii - • • 
la ora 12.
• DE LA 

lembrle, la 
la sediul 
Biroului federal.
• ȘEDINȚELE SAPTAM1NALE 

ide Comisiei de disciplină vor 
avea loc In flecare joi, la ora 
14, șl nu la 13. așa cum s-au 
desfășurat pînă acum.

divizionari „C1
ora 
de

no- 
loc

FJt.F. Marți 19 
ora 14, va avea

F. R. Fotbal ședința

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAZl este ULTIMA 

pentru procurarea biletelor 
atractiva tragere EXCEPȚIONA
LA LOTO care va avea loc inli
ne, duminică 17 noiembrie. în 
cadrul a 7 extrageri, în două 
faze, cu un total de 66 numere, 
participanților li se oferă alte 
noi posibilități de a putea intra 
In posesia unor importante cîști- 
guri in autoturisme „DACIA 1300“ 
Ga ambele faze ale tragerii), 
mari sume de bani, precum și 
excursii în U.R.S.S. De reținut 
că la acest gen de trageri se 
cîștigă și cu 3 numere din 16 
sau 24 extrase. Nu uitați deci,

zi 
la

NUMAI ASTAZl, S1MBATA 17 
noiembrie, mal puteți juca nu
merele dv. preferate pentru a- 
ceastă tragere.
• Tragerea excepțională Loto 

de miine, 17 noiembrie, va avea 
Ioc In București, in sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 3, cu 
Începere de la ora 16,30. Trans
miterea numerelor extrase se va 
face IN DIRECT, la radio, pe 
programul I, de la ora 17.
• TOT ASTAZl, SIMBATA, 

este ultima zi șl pentru depune
rea buletinelor la concursul 
PRONOSPORT — etapa din 17 
noiembrie a.e.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 15 NO
IEMBRIE 1935.
66 55 60 14 1
Extragerea a Il-a 
6 47 77 33 26.
ciștiguri : 975.019 
202.179 lei, report

Extragerea 
25 78 9

: 5 45 51
Fond total

lei, din
la categoria 1<

1 :
74.
30 
de 

care :

CIȘTIGURILE TRAGERII LO
TO 2 DIN 10 NOIEMBRIE 1985. 
Cat. 2 : 2 variante 100% a 24.244 
lei și 6 variante 25'% a 6.061 lelj

25%
1.007
lei ; c :

Report la categoria 1 : 102.352 lei.



LUCRĂRILE SESIUNII | 
MARII ADUNĂRI NAȚIDNALE | 

(Urmare din pag. I) tații Traian Girba, Decebal
------------------------------------------ - Urdea, Aurica Petrescu, Magda- g 

lena Domokos, Ion Spătârelu, g
Supus spre aprobare, forul 

legislativ al țării a adoptat in 
unanimitate Apelul — nouă șl 
vibrantă chemare adresată con
ducătorilor Uniunii Sovietice și 
S.U.A. de a depune, la apro
piata întîlnire la nivel înalt de 
la Geneva, toate eforturile pen
tru a se ajunge la înțelegeri 
cores;, anzătoare, reciproc accep
tabile, care să răspundă speran
țelor și așteptărilor omenirii 
privind dezarmarea, înlăturarea 
primejdiei unui război nuclear 
nimicitor.

Apelul pune în evidență preo
cuparea României, a președin
telui Nicolae Ceaușcscu, pen
tru făurirea unei lumi fără ar
me și războaie, a înțelegerii și 
colaborării, pentru salvgardarea 
dreptului suprem al oamenilor 
la existență, la viată, la liber
tate și independență, Ia pace.

Prezentarea și adoptarea’ a- 
cestui document de o deosebită 
însemnătate s-au desfășurat in
tr-o atmosferă vibrantă, de 
înaltă responsabilitate, exprî- 
mindu-se adeziunea fierbinte 
față de noua inițiativă de po
litică externă a României, vo
ința și aspirațiile de pace ale 
poporului nostru.

Intrucît o parte din proiecte
le de legi înscrise pe ordinea 
de zi se află în curs de exa
minare în comisiile permanente 
de specialitate, iar proiectul 
legii de Ia punctul 6 urmează 
a fi supus dezbaterii publice, 
președintele Marii Adunări Na
ționale a arătat că Biroul 
M.A.N. propune să fie luate 
în discuție Proiectul legii pri
vind autoconducerea, autogestî- 
unea economico-financiară și 
autofinanțarea unităților admi- 
nistrativ-teritorialc și Programul 
privind autoconducerea și aulo- 
aprovizionarea pentru asigura
rea bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimen- 
tare și bunuri industriale de 
consum pe perioada 1 octom
brie 1985—30 septembrie 1986. 
In unanimitate, Marea Aduna
re Națională a aprobat această 
propunere.

Expunerea Ia Proiectul Legii 
privind autoconducerea, auto- 
gestiunea economico-financiară 
și autofinanțarea unităților ad- 
ministrativ-teritoriale a fost 
prezentată de tovarășul 
Ludovic Fazekas, viceprim- 
ministru al guvernului.

In continuare, pentru a pre
zenta Raportul comisiilor per
manente, care au examinat și 
avizat proiectul de lege aflat 
în dezbatere, a luat cuvîntul 
tovarășul Ioachim Moga, pre
ședintele Comisiei pentru con
siliile populare și administrația 
de stat.

La discuția generală asupra 
proiectului de lege supus dez
baterii au luat cuvîntul depu-

DUPĂ „TROFEUL CARPAȚI“ LA
(Urmare din pag. 1)

sincope, mai ales în ceea ce 
privește faza de apărare, unde 
s-au primit prea multe goluri 
datorită lipsei sincronizării intre 
jucătoarele apropiate în vede
rea închiderii culoarelor de a- 
runcare la poartă ale adversa
relor, în special pe centru. In 
atac. în lipsa realizatoarei prin
cipale de la 9 m — Mariana 
Tircă — „greul" a căzut pe ju
cătoarele de semicerc. Or, din 
păcate, randamentul acestora a 
fost scăzut. Ne referim. î.n prin
cipal, la Filofteia Danilof, Cris
tina Tache, Elena Nițoiu.

Turneul ieșean a scos în evi

Venerica Pătru, Aurica Spătă- 
relu, loan Inceu. _

La reluarea lucrărilor, în 
cursul după-amiezii, în con- 
tinuarea discuției generale 
asupra proiectului de lege 
au luat cuvîntul deputății 
Frusina Tașmău, Dinu Dră- g 
gan, Valeria Oprea, Mircea 
Ionescu.

După discuția pe articole, 
forul legislativ suprem al ță- ă 
rii a adoptat, In unanimitate, g: 
cu unele amendamente propu- jî 
se in timpul dezbaterilor, Le- 
gea privind autoconducerea, 
autogestiunea economico-finan- 
ciară și autofinanțarea unită- ă 
ților admlnistrativ-tcriloriale.

In continuare, tovarășa sȘ 
Alexandrina Găinușe, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
a prezentat Programul pri- 
vind autoconducerea și au- 
toaprovizionarca pentru asi- Sj 
gurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agro- 
alimentare și bunuri industria- 
Ie de consum pe perioada 1 
octombrie 1985 — 30 septem- 
brie 1986. |

La acest punct al ordinii de 
zi au luat cuvîntul deputății : 
Leonard Constantin, Ana Mu- 
reșan, Dinu Daniliuc, Aneta J; 
Ciocan, Dumitru Necșoiu, Victor S; 
Popescu, Ferdinand Nagy, Floare J; 
Moraru.

După dezbateri, Marea 
Adunare Națională a adoptat, 0 
în unanimitate. Programul pri- 
vind autoconducerea și au- 
toaprovizionarca pentru asi- ș 
gurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroali- 
mentare și bunuri industriale 
de consum pe perioada 1 oc- g 
tombrie 1985—30 septembrie g 
1986. g
• La punctul de pe ordinea de 
zi : „Modificări în componen- 
ța Biroului Marii Adunări Na- g 
ționale", deputății au aprobat 
eliberarea tovarășului. Ilie 
Văduva din funcția de vice- 
președinte al M.A.N.. in legă- 
tură cu numirea sa în funcția ș 
de ministru al afacerilor ex- jî 
terne, membru al guvernului, 
și alegerea în funcția de 
vicepreședinte al Marii Adu- g 
nări Naționale a tovarășu- Ș 
lui Marin Ivașcu.

In încheierea ședinței, pre- 
ședințele Marii Adunări Națio- g 
nale, tovarășul Nicolae g 
Giosan, a arătat că cele- 
lalte proiecte de legi înscrise 
pe ordinea de zi urmează să 
fie examinate de comisiile g 
permanente de specialitate, g 
iar după finalizarea lucrărilor g 
pregătitoare vor fi supuse Ș 
dezbaterii Marii Adunări Na- g 
ționale în cadrul actualei se- g 
siuni, care rămîne deschisă, g 
Data reluării lucrărilor în 
plen va fi comunicată din g 
timp. g 

dență — o foarte plăcută sur
priză — o echipă tânără, cu e- 
voiuții aplaudate la scenă des
chisă de numerosul public — 
echipa de tineret a României, 
pregătită de Remus Drăgănescu 
și Cornel Bădulescu. Echilibra
tă între compartimente, cu ran
dament constant bun în atac, 
cu Esztera Laszlo (golgetena 
turneului) în rolul principal, cu 
o apărare în care s-a distins 
Simona Manea — un pivot ex
celent și un portar inspirat și 
atent, Anca Căpraru, echipa nu 
numai că promite, dar este deja 
o exponentă certă a unei ge
nerații valoroase de jucătoare, 
locui VII la recentul Campionat

A 16-a ediție a Balcaniadei de haltere

GHEORGHE MAFTEI - PRINTRE 
PERFORMERII PRIMEI ZILE

PLOVDIV, 15 (prin telefon). 
Vineri seara, in sala „Stroi- 
tel“ din localitate, a început 
Balcaniada de haltere pentru 
seniori, aflată la cea de a 
16-a ediție. La această com
petiție participă patru re
prezentative (Grecia, Iugo
slavia, România și Bulgaria) 
și cinci sportțvi clasați prin
tre primii 10 la recenta „Cupă 
Mondială" de la Monte Carlo.

In prima zi, un frumos suc
ces a obținut reprezentantul 
țării noastre, Gh. Maftei, 
care a cucerit la categ. 56 kg, 
primul loc la „aruncat" cu 145 
kg, tot atît cît a realizat și 
bulgarul Greblev, dar spor
tivul nostru a fost mai ușor 
cu 250 de grame. Iată rezulta
tele înregistrate pînă la ora 
cînd transmit această re
latare :

CAT. 52 KG: 1. Ljubomir 
Hadjiev (Bulgaria) 242,5 kg ; 2. 
Gavril Axinte (România) 210 
kg ; 3. Petar Bradsici (Iugo
slavia) 180 kg. Smuls : 1. Had
jiev 107,5 kg ; 2. Axinte 92,5 
kg ; 3. Bradsici 85 kg. ’ Arun

BULGARIA - CUBA 27-19
BRAȘOV, 15 (prin telefon). 

In ziua a doua a turneului a- 
mical internațional de hand
bal masculin, în Sala sporturi
lor s-au întîlnit reprezentati
vele de seniori ale Bulgariei și 
Cubei. A fost o partidă cu 
multe faze spectaculoase la 
ambele porți, în cele din urmă 
cîștigînd echipa Bulgariei, care 
a învins Cuba cu 27—19 (15—9). 
Cele mai multe goluri le-au

• Azi, în preliminariile C.M. 
(gr. 4) vor avea loc două meciuri 
importante : Franța — Iugoslavia 
(la Paris) și R.D. Germană — 
Bulgaria (la Karl Marx-Stadt). 
Ambele jocuri vor începe la ora 
20,15, ora României.

© Ieri, la Damasc, în prelimi
nariile C.M. (zona Asiei) : Siria 
— Irak 0—0. Invingătoarea din 
meciul retur se va califica pen
tru turneul final.
• Ieri, în C.E. de tineret ; la 

Halle : R.D. Germană — Bulga
ria 1—1 (0—0).

© U.E.F.A. a decis ca tragerea 
Ia sorți a meciurilor din sfertu
rile de finală, in toate cele trei 
competiții („C.C.E.“, „Cupa cu
pelor* și „Cupa U.E.F.A.") să 
aibă Ioc simultan, în ianuarie 
1986, la o dată care va fi sta
bilită ulterior. Sfetrtiiiriibe de fi
nală simt programate la 5 mar
tie (tur) și 19 martie (retiur) 
1986.
• în optimile de finală ale 

„Cupei U.E.F.A.". la 27 notem-

HANDBAL (f)
mondial fiind mai degrabă un 
accident, generat în special de 
lipsa de experiență, de acomo
dare la fusul orar etc. Părerea 
noastră este că jucătoarele 
menționate pot și mai ales tre
buie cooptate în „lotul mare".

Celelalte formații prezente la 
„Trofeul Carpați" — Polonia, 
Ungaria și Bulgaria, în or
dinea indicată — au avut evo
luții mai puțin bune dccît cu 
alte prilejuri, datorate, în prin
cipal, loturilor deplasate, cu 
foarte multe jucătoare tinere, 
semn că procesul de întineri
re a primelor garnituri este și 
în atenția altor federații. Lu
cru absolut firesc. 

cat : Hadjici 135 kg ; 2. Axin
te 117,5 kg ; 3. Bradsici 100 kg.

CAT. 56 KG : 1. Mitko Gre
blev (Bulgaria) 262,5 kg ; 2.
Gheorghc Maftei (România) 
260 kg ; 3. Dimitri Takos (Gre
cia) 150 kg. Smuls : 1. Greblev
117.5 kg ; 2. Maftei 115 kg ; 3. 
Takos 70 kg. Aruncat : 1. Maf
tei 145 kg (el a ratat 147,5 kg 
și 150 kg, cu care ar fi obți
nut un nou record național) ; 
2. Greblev 145 kg ; 3. Takos 
80 kg. La cat. 60 și 67,5 kg, 
concursul nu s-a încheiat încă. 
Sîntem doar în posesia rezul
tatelor la „smuls". Cat. 60 
kg : Naom Șalamanov (Bul
garia) 135 kg ; 2. Dorel Ma- 
teeș (România) 125 kg ; 3. Di
mitris Kelaidis (Grecia) 85 kg.

Cat. 67,5 kg : 1. Veselin Ga- 
labarov (Bulgaria) 150 kg, (la 
a 4-a încercare, 154 kg — re
cord național) ; 2. Marian Cris- 
tea (România) 127,5 kg ; 3. 
Konstantinidi Hristov (Grecia)
127.5 kg.

întrecerile continuă pînă 
duminică.

Horia CRISTEA

LA HANDBAL MASCULII .
înscris : B. Matcev 6, N. Mat- 
cev 5, respectiv P. Lopcz 6, 
Gainza 5. Au arbitrat J. Kli
ment și G. Papp (Ungaria).

Finala turneului de la 
Brașov va avea loc sîmbătă, 
cînd se vor întîlni reprezenta
tivele României și Bulgariei 
(ora 17). In deschidere, de la 
ora 15,30 : Cuba — Dinamo 
Brașov.

C. GRUIA — coresp.

brie, Internazionale va susține 
primul joc ta Miilano cu Legia 
Varșovia, Har Spartak Moscova 
vă tatiini in joc tur pe Nantes, 
ta capitaJa Retiurull este
programat la 11 decembrie.
• in ctasiamentiull goigeterilor 

campionatului Italian, după zece 
etape, conduc Karl-Heinz Bumnic- 
nlgge (Intemazianale) șl Aldo 
Serena (Juventus), cu cite 7 go
luri înscrise. îi urmează cu elite 
5 goluri Ramon Diaz (Avellino), 
Dandel Piaesarella CTioren<Wna), 
EUcjaer Larsen (Verona), Diego

MAREA PERFORMANȚĂ
Fapt recunoscut de toți spe

cialiștii, sportul face parte 
integrantă din viața cotidiană. 
Dar, spre deosebire de dece
niile trecute, astăzi educația 
fizică și mai ales performanța 
încep foarte devreme, o dată 
cu primii ani ai vieții. Nu ne 
referim numai la gimnastică, 
inot, tenis, schi ș.a. A venii, 
iată, și rîndul tinerilor fotba
liști. în America de Sud (în
deosebi Brazilia și Argentina) 
copiii talentați sînt depistați 
de la 5—6 ani, pe plajele lito
ralului. La fel în Marea Brita- 
nie, pe renumitul gazon din 
parcuri. Sigur, insă, că intrînd 
in procesul de pregătire, a- 
cești „ținciu nu au imensa sa
tisfacție de a evolua pe un 
mare stadion, cu zeci de mii 
de spectatori, ca juniorii sau 
ca seniorii.

Iată, insă, că pe continen
tul nostru a apărut... excepția! 
In R.D. Germană, în urma 
unei hotărîri a federației de 
specialitate, fiecare meci din 
prima ligă are în deschidere 
un joc între echipe de copii 
a căror vîrstă nu depășește — 
nota bene ! — 10 (zece) ani ! 
Recent, la Jena, înaintea par
tidei de campionat F.C. Cari 
Zeiss — Wismut Aue (4—1) a

In C.E. dc Judo GiacrcO

DORIN DRÎMBE- 
MEDALIEDE BRONZ

DLfiMONT, *15 (prin telefon). 
In sala sporturilor „Bej eres", au 
Început vineri Campionatele eu
ropene de judo pentru tineret 
(19—21 de ani). Competiția, afla
tă tn primul an al noului ciclu 
olimpic, a stirnit un interes deo
sebit, deoarece cu siguranță, cel 
mai mulți dintre sportivii pre- 
zenți aici vor evolua și la Jocu
rile Olimpice din 1988. Pe foile 
de concurs sînt înscriși nu mai 
puțin de 207 judoka din 24 de 
țări.

în ziua inaugurală au fost pro
gramate întrecerile din limitele 
categoriilor semiușoară și ușoară. 
Dorin Drîmbe (semiușoară) a 
susținut primul meci în compa
nia spaniolului Di Octavia, pe 
care l-a învins net la puncte 
(waza-ari). în turul următor, . 
însă, el a primit un avertisment 
(chiti) nemeritat în partida cu 
iugoslavul Brancovici ceea ce a 
decis victoria în favoarea aces
tuia. Intrat în recalificări, tînă- 
rul Dorin Drîmbe a avut o com
portare foarte bună, obținînd vic
torii în toate partidele. Mai în- 
tîi el l-a învins la puncte (yuko) 
pe Quelmas (R. D. Germană), 
după care l-a întrecut, tot Ia 
puncte (koka), pe finlandezul 
Russi, calificîndu-se în finala 
pentru medalia de bronz. în a- 
cest ultim meci Drîmbe l-a în- 
tîlnit pe portughezul Almeida, în 
fața căruia a cîștigat la puncte 
(koka), cucerind astfel medalia 
de bronz.

Tot vineri a concurat și ște
fan Nagy (ușoară), care emitea 
pretenții îndreptățite la o meda
lie. Dar chiar din prima întîl
nire cu austriacul Meier, a fost 
surprins în osaekomi și n-a mat 
putut evita ipponul. Cum Meier 
n-a cîștigat grupa respectivă, 
Nagy n-a mai beneficiat de re
calificări.

Sîmbătă șl duminică au loc 
întrecerile la celelalte categorii.

Maradona (Napoli) și David Ri
deout (Bari).
• In C.E. de juniori ter. 5) : 

R. F. Germania — Danemarca 
3—1 (4—1). Echipa învingătoare 
s-a caldificait pentru turneu: final. 
In gr. 1 : Scoția — Islanda 2—0. 
Lupta pentru primul loc ac va 
da între echipele Scoției și Ir
landei.
• Antrenorul reprezenta' 

Finlandei, Matti Kuusela. și-a 
pretungilt oonitractul pentru Încă 
doi ani. El se va ocupa și de 
pregătirea, echipei de tineret.
• Meci amical, la Los Ange

les : Mexic — Argentina 1—1 
(0—1). Au înscris Maradona (uiin. 
35) pentru argentinieni, respec
tiv Boy (min. 73 din 11 m).

Carnet extern ——

ÎNCEPE LA... 10 ANI!
avut loc o întîlnire între ase
menea formații de puști ■: Ro
tation Posseneeck și F.C. Cari 
Zeiss. Gazdele au cîștigat, dar 
rezultatul nu este important, 
cum spunea antrenorul echi
pei învinse, Gottfried Forster. 
El afirma: „Copiii mei nu au 
fost afectați prea mult de în
frângere... Ei au uitat repede 
eșecul. Ca psiholog (n.n. ca
litatea foarte importantă pen
tru un antrenor), mi-am dat 
seama ce i-a bucurat mai 
mult pe tinerii mei elevi : au 
fost extrem de fericiți pentru 
cinstea ce li s-a acordat, de 
a juca în fața a mii de spec
tatori, că au fost prezentați 
de crainicul stadionului, care 
i-a anunțat ca pe niște se
niori, cu numele și numerele 
de pe tricou, că au fost anun
țați autorii golurilor. După 
întîlnire, cei 22 au fost aplau
dați la scenă deschisă și au 
fost invitați să urmărească 
partida-vedetă chiar de pe 
banca rezervelor, alături de 
cei «mari». Mulțumesc fede
rației de specialitate și orga
nizatorilor pentru această fru
moasă inițiativă".

Ion OCHSENFELD

BASCHET © Echipa masculi
nă a Greciei a obținut prima 

-victorie în turneul său în S.U.A., 
învingînd formația universitară 
Campbell cu 74—68 © Formația
din Norman (Oklahoma) a dis
pus cu 95—68 de echipa mascu
lină a Cehoslovaciei, aflată și ea 
în turneu în S.U.A.

CICLISM © în „Cursa de 
6 zile" de la Paris, ' rezervată 
profesioniștilor, după două zile 
conduce cuplul Vallet (Franța) — 
Frank (Danemarca) cu 82 p 
• In cursa rezervată amatorilor, 
în frunte se află Van der Kruis- 
weg — Legrand (Olanda).

HANDBAL © Turneul mascu
lin de la Haarlem (Olanda) : Ce-

• TELEX © TELEX ® TELEX $ TELEX ® TELEX • TELEX ® TELEX @
hoslovacia — Franța 21—16 ; O- 
landa — Portugalia 29—21 ; 
U.R.S.S. — Norvegia 27—23.

HOCHEI PE GHEAȚA © în 
al doilea meci amical la Oslo : 
R. D. Germană — Norvegia 6—5.

HOCHEI PE IARBA © In con
cursul feminin dotat cu „Cupa 
de aur Indira Gandhi" de la 
New Delhi : U.R.S.S. — Japonia 
(echipa universitară) 6—0 ; In
dia — Zimbabwe 6—1 ; R. P. Chi
neză — Sei. Frankfurt pe Main 
1—0.

PATINAJ ARTISTIC © Con

cursul internațional de la Tours 
(Franța), după programul scurt, 
la individual feminin conduce 
Cornelia Tesch (R. F. Germa
nia) 0,4 p, urmată de Constanze 
Gensel (R. D. Germană) 0,8 p 
și Pamela Giangualono (Canada) 
1,2 p. în proba de dans con
duce perechea Svetana Liapina 
— Georgi Sur (U.R.S.S.) 0,4 p. 
pe locurile următoare fiind Ha
rem Iem — Leif Erickson 
(S.U.A.) 0,8 p și Jo-Anne Bor-
lase — Scolt Chalmers (Canada) 
1,2 p.

ȘAH © Turneul de la Varșovia 
a fost cîștigat de maestrul Mar
tin Adamcik (Cehoslovacia) cu 
7,5 p © în turneul feminin de 
la Budapesta, înaintea ultimei 
runde, conduce Elena Ahmîlov- 
skaia (U.R.S.S.) cu 9 p. Elisa- 
beta Polihroniade este a cincea, 
cu 6 p.

TENIS © în sferturile de fi
nală ale turneului feminin de la 
Brisbane: Navratilova — Gomer 
6—3, 6—1 ; Kohde-Kilsch —
Turnbull 6—7, 6—3, 6—1 ; Sukova 
— Burgin 6—3, 6—1 ; Shriver. —

Savcenko 6—2, 6—4 © La Lon
dra : Becker — Bates 7—5, 7—6 ; 
Pate — Edberg 6—7, 6—4, 7—5 ; 
Lendl — Smid 6—2, 6—0 ; Jarryd 
— Taroczy 6—4, 7—5 © In se
mifinalele „Cupei mondiale" pen
tru jucători pînă la 16 ani, la 
Kobe, băieți : S.U.A. — Vene
zuela 3—4) și Australia — U.R.StS. 
2—1 ; fete : Australia — Marea 
Britanie 3—0 și Cehoslovacia — 
Franța 2—1 © Sferturi de finală 
la Helsinki : Carlsson (Suedia) — 
Benhabiles (Franța) 6—3, 5—7,
7—6 ; Cesnokov (U.R.S.S.) —
Mmoh (Nigeria) 6—4, 7—6 ; Je- 
len (R.F.G.) — Falk (Suedia)
6—2, 6—3 ; Kohnen (R.F.G.) —
Kohlberg (S.U.A.) 7—6, 6—4.
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