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In prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, au început, joi, 
28 noiembrie, lucrările Congre
sului științei și învățâmintului.

Eveniment de mare însemnă
tate in viața social-politică a 
țării, acest larg și reprezentativ 
forum — expresie a profundu
lui democratism ce caracterizea
ză orinduirea noastră socialistă 
— se întrunește in anul în care 
întregul popor omagiază, cu în
suflețire și puternică angajare 
revoluționară, două decenii de 
ta Congresul al IX-lea al P.C.R., 
de la alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția 
supremă de conducere in partid, 
perioada celor mai de seamă 
infăptuiri, inclusiv in dezvoltarea 
tară precedent a -științei și învă- 
țâmintului. ca factori hotărilori 
ai progresului multilateral al pa
triei, ai făuririi civilizației so
cialiste și comuniste pe pămîn- 
tu! României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinaț: 
eu deosebit entuziasm la sosi
rea in Sala Palatului Republicii 
Socialiste România. unde au 
toc lucrările primului Congres 
al științei și învățâmintului.

Delegații și invitații au ova 
țional îndelung, au aclamat cu 
înflăcărare : „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“. „Stima noastră și mîn- 
dria. Ceaușescu — România !“.

Au fost reafirmate astfel sen
timentele de nețărmurită dra
goste. de înaltă recunoștință pe 
care tofi cei ce muncesc in do
meniul cercetării, ingineriei teh
nologice. proiectării, al invăță- 
mîntului, întregul popor le 
poartă secretarului general al 
partidului pentru rolul său de
terminant in ridicarea științei 
la nivelul marilor răspunderi ce 
îi revin ca forță nemijlocită de 
producție, in elaborarea, pentru 
prima oară in istoria țării, a 
unei cutezătoare strategii pe 
termen lung de dezvoltare a ști
inței și tehnologiei. devenită 
parte integrantă a Programului 
Partidului Comunist Român, în 
afirmarea lot mai puternică a 
școlii în viața societății.

Parlicipanții au exprimat deo
sebita prețuire față de presti
gioasa activitate desfășurată de 
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, eminenl 
ora politic, strălucit om de ști
ință, activitate consacrată în
drumării permanente a cerce
tării. invățămîntului și culturii 
românești, orientării ferme a 
potențialului științific și tehnic 
in direcția soluționării proble
melor fundamentale a!e econo
mici naționale, perfecționării 
continue a procesului instructiv 
educativ din țara noastră.

împreună cn tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. eu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în prezidiu au
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portu
luat loc membri și membri su- g 
pleanțî ai Comitetului Politic g 
Executiv al C.C. al P.C.R., g 
secretari ai Comitetului Central g 
al partidului, membri ai Acade- g 
miei Republicii Socialiste Romă- g 
nia, ai academiilor de științe, g 
cadre de conducere din institute g 
centrale și unități de cercetare g 
științifică, inginerie tehnologică g 
și de proiectare, cadre didacti- g 
ce din învățămînt, reprezentanți g 
ai unor instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești.

La lucrări participă 4 500 de 
delegați și invitați.

Pe fundalul Sălii 1 
împodobită sărbătorește, 
află portretul 
Nicolae Ceaușescu, --------
de drapelul țării și cel al 
partidului.

S-a intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Cuvintul de deschidere a 
fost rostit de tovarășa acade
mician doctor inginei Elena 
Ceaușescu, membru al Co- g 
miletului Politic Executiv al g 
C.C. al P.C.R., prim vice- g 
prim-ministru al guvernului, g 
președintele Consiliului Na- g 
țional pentru Știință și Tehno- g 
logie. g

In continuare, au fost alese, g 
in unanimitate, organele 
lucru ale Congresului.

Primul Congres al j 
ței și invățămîntului — prece- g 
dat de adunările generale din g 
unitățile de cercetare, inginerie g 
tehnologică și proiectare, din 
institutele de învățămînt supe- g 
rior, ale consiliilor județene g 
ale educației și invățămîntului " 
— dezbate probleme de 
mai mare 
creșterea 
la realizarea prevederilor 
cinalului 
făptuirea 
voltârii 
țării in 
aportului 
pregătirea 
lului pentru muncă și viață, la g 
făurirea omului nou, con- g 
structor conștient și devotat 
al socialismului și comunis
mului.

Delegații au adoptat, in una
nimitate, următoarea ordine 
de zi :

1. Raport cu privire
lizarea planului 
tare științifica 
da 1981 — 1985
ce revin cercetării pentru în
făptuirea liotâririlor 
sului al XIII-Iea al Partidului 
Comunist Român privind dez
voltarea tehnologică 
troducerea progresului 
nic.

2. Programul 
științifică, 
logică și 
greșului 
da 1986—1990.

Palatului, g 
--Î-. seg 
tovarășului rj 

încadrat

1

de

știin-

.._____ _ .c cea g
importanță privind g 

contribuției științei 
_ .._____ 2__"_r cin- 
1986 — 1990, la in- 

obiectivelor dez- g 
economico-sociale ajj 
perspectivă, sporirea 

școlii românești la 
temeinică a tinere-^ ...................... <

de 
pc

Și

de cercetare 
dezvoltare tehno- 
introducere a pro- 

tehnic in perioa-
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Miine, la Pitești, returul cu Vasas din finala „Cupei cupelor"

POLOISTII
RECUPERABIL,

Partida

DINAMOVIȘTI PORNESC CU UN HANDICAP MINIM I

IN
va

CEL MAI IMPORTANT MECI AL CARIEREI LOR
începe la ora 16

După patru săptămini, 
au trecut de la frumoasa 
mifinală 
Sisley Pescara, 
zin din Pitești 
nou, miine, de 
partidă de polo 
res, din cadrul 

în fapt, cel mai impor- 
din această ediție a 

care

cite 
se- 

Dinamo București — 
splendidul ba- 
va găzdui din 
la ora 16, o 
de mare inte- 
„Cupei cupe

pentru o mult dorită

lor”, 
tant meci 
competiției, un meci in 
se va juca, intr-adevăr, 
trofeul pe masă". După cum se 
știe, Vasas a cîștigat duminică, 
la Budapesta, prima manșă a 
finalei cu 12—11. Un avantaj 
minim, care lasă lupta deschi
să, mai cu seamă dacă ne a- 
mintim că Dinamo a controlat 
o bună parte a întilnirii din 
piscina Komjadi, iar un egal 
ar fi fost mai aproape de... a- 
devăr. Handicapul, 
mic, rămîne insă 
de la care trebuie 
bordarea returului.
uităm, adversara este nu nu
mai reprezentanta unei școli de 
polo cu tradiție și palmares 
bogat, dar are ea însăși o vi
trină cu trofee în care stră
lucește 
ropeni, 
a doua 
1979).

Sint
poloiștii bucureșteni, ale căror

pregătiri 
revanșă stau sub semnul seri
ozității și dăruirii, lucidității și 
încrederii. Marcarea strictă a 
celui mai bun jucător buda- 
pestan internaționalul Budavari. 
a celorlalți valoroși realizatori 
reprezintă una dintre temele 
ședințelor de pregătire condu
se de Iuliu Capșa și Dinu Po
pescu. O alta ar fi reciștigarea 
eficacității lui Hagiu, care a 
avut un atît de important a- 
port la victoriile din fazele 
precedente ale competiției, in
clusiv la Pitești, mai puțin în
să la Pescara șl Budapesta 
(Inimosul șl, indiscutabil, ta-

lentatul poloist cu numărul 7 
pe caschetă nu-și ascunde gîn- 
dul de a scutura zdravăn, nu o 
dată, plasa porții adverse). Iar 
mai presus de oriee rămîne do
rința — și promisiunea! — 
realizării unui „meci mare", 
cel mai important al carierei 
poloiștilor dinamoviști, a unei 
victorii de răsunet. Cîștigarea 
„Cupei cupelor” înseamnă un 
vis frumos, realizabil. Ar fi o 
performanță fără precedent în 
sportul nostru cu mingea pe 
apă (pe locul doi în cupele eu
ropene s-au mai clasat Dina
mo și Crișul), pentru atinge-

Geo RAFJCHI
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oricît de 
o realitate, 
să plece a- 
Și, să nu

Cupa campionilor - eu- 
cucerită în 1984 pentru 
oară (după succesul din

lucruri binecunoscute de

Campionatirl de box pe echipe

PUGILIȘTII DIN EȘALONUL FRUNTAȘ

In fața ultimelor confruntări
Campionatul național de box 

pe echipe a ajuns Înaintea ul
timelor faze ale întrecerii: ba
rajul pentru răminerea în pri
ma divizie și finala pentru sta-

bilirea ciștigăloarei titlului 
anul 1985.

Barajul pentru menținerea 
primul eșalon pune față 
față de ultimele clasate 
cele două serii : Prahova Plo
iești (1) și Metalul București 
(II). Această gală se anunță 
interesantă și atractivă, deoa
rece componenții ambelor sec
ții sint sportivi cunoscuți care 
doresc să evolueze și în edi
ția viitoare în elita boxului 
românesc. Ea va avea loc 
sîmbătă, cu începere de la ora 
15, În Sala sporturilor din Că
lărași.

Duminică 8 decembrie, de la 
ora 10, in sala Rapid din Ca
pitală. va avea loc finala cam
pionatului național pe echipe, 
în care se vor întîlni eternele 
rivale la supremație, STEAUA 
și DINAMO București, bupă 
cum bine se știe, in ambele for
mații se află cei mai buni 
boxeri ai țării, în majoritatea 
lor campioni naționali.

Antrenorii Dumitru Ion 
(Steaua) și Teodor Niculescu 
(Dinamo) sint optimiști și fie
care speră ca elevii lui să 
ciștige. Steliștii. iși pun mari 
nădejdi in comportarea bună a 
campionilor Dumitru Șchiopu, 
Relu Nistor, Florian Vasile și 
Gheorghe Preda. în timp ce 
dinamoviștii au atuurile in 
Constantin Tițoiu. Florian Țîr- 
comnicu, Dragomir Ilic. Dănuț 
Lugigan și Dorin Răcaru. Nu
mai simpla trecere iu revistă 
a acestor nume face ca inte
resul pentru finală să se ri
dice la o cotă foarte ridicată.

Pe

în 
în 
în

la rea- 
cerce- 

pcrioa- 
sarcinile

Conșre-

Azi

o ®

La întreprinderea de Mașini Grele Bucureșt

RECORDURI Șl PERFORMANȚE ÎN MUNCĂ Șl SPORT

După antrenamentele în
cepute • dată cu prima 
zăpadă, tinerii schiori 
brașoveni i-au prezentat, 
cu entuziasm, la startul 
frumoaselor întreceri pro
gramate in etapa de 

iarnă a „Daciadei".

al 
de 

este

Ctitorită in anii de lumină 
ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
din indicația și sub îndrumarea 
secretarului general 
partidului, întreprinderea 
Mașini Grele București
una din unitățile de excepție 
ale industriei românești și 
printre cele mai mari din Eu
ropa. Gigantul industrial de la 
poarta de sud a Capitalei, te
mei de mindrie, joacă un rol 
important în realizarea obiec
tivelor stabilite pentru econo
mia națională de Congresul al 
XIII-Iea al partidului.

Cei ce muncesc în halele im
punătoare ale I.M.G.B. mînu- 
iesc cu pricepere utilaje im
presionante ca mărime și com
plexitate, tehnologie de vîrf a 
industriei 
mondiale, 
emblema 
ră de apreciere nu numai în 
tara noastră, ci și în nume
roase alte țări ale lumii, in
clusiv în cele recunoscute pen
tru dezvoltarea lor industrială. 
Se poate spune că noțiuni ca 
„record" și „performanță” fac 
parte integrantă din viața co-

noastre socialiste și
Produsele purtînd 

„I.M.G.B.” se bucu-

lectivului întreprinderii, ele 
vrind să exprime deopotrivă 
înalta tehnică pusă in mișcare 
aici și produsele realizate.

Iată de ce transferul de la 
muncă la sport a acestor no
țiuni apare In firea lucrurilor, 
iată de ce este de înțeles tre
cerea de la bogata activitate 
sportivă de masă la continua
rea ei firească, sportul de per
formanță. In paginile ziarului 
nostru apar din ce în ce mai 
des inițialele asociației I.M.G.B 
la rubricile de tenis de masă 
motociclism, box, volei, hand
bal, rugby, șah, atletism, te
nis de cîmp, baschet, orienta
re turistică și, în ultima vre
me, fotbal. Sportivii întreprin
derii evoluează în campionatele 
primelor divizii la tenis de 
masă, moto, rugby, box și 
atletism, unii dintre ei .cîști- 
gînd chiar titluri republicane 
sau locuri fruntașe în clasa
mente. Fete șl băieți, tineri 
și tinere muncesc în unitățile 
întreprinderii șau învață In li
ceul acesteia, deprinzînd o da
tă cu meseriile de înaltă cali
ficare respectul și dragostea

pentru munca bine făcută, do
rința de a apăra cu cinste ini
țialele înscrise pe tricourile 
lor. Unii dintre sportivii frun
tași de astăzi au crescut — e 
drept — in alte asociații sau 
cluburi, pentru că și unii din
tre muncitorii, tehnicienii 
inginerii întreprinderii au 
nit la începuturi din alte 
tăți ale industriei noastre, 
tot drept este că sint 
mulți, mereu mai multi, 
care au făcut aici primii 
in producție și în sport. Și da
că performanța sportivă. mai 
timidă cîndva, crește o dată cu 
timpul, asta se datorește stilu
lui de viață specific unei în- 
treprinderi-elalon, dorinței oa
menilor, ca și sprijinului sub
stanțial pe care conducerea 
administrativă și comitetul de 
partid de la I.M.G.B. il acor
dă sportului. Directorul gene
ral, ing. 
poate fi 
tenis de

Foto : V. SECĂREANU

Floreasca
și 

ve- 
xni- 
Dar 
mai 
cei 

nași

Dumitru Constantin, 
văzut uneori lucind 
masă, sport îndrăgit

Mirceo COSTEA
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PRIMUL DERBY DE
Astăzi (ora 15). sala Floreas

ca din Capitală găzduiește pri
mul derby al Diviziei „A" de 
volei, meciul Steaua — Dina
mo. Un meci care, prin tra
diție, adună în tribune mulți 
iubitori ai sportului dornici să 
vadă de pe ce poziții abordea
ză acum cele două fruntașe 
aspra dispută pentru titlul de 
campioană a tării, dar și for
ma lor 
runde 
Partida, 
faptului 
plece miine la Londra pentru 
meciul-tur cu campioana 
gliei, contează pentru 
finală a primului tur al 
petiției interne. Cele 
formații se prezintă la 
neînvinse in grupa I valorică.

actuală în pragul noii 
din cupele europene, 

devansată datorită 
că Dinamo trebuie să

An- 
etapa 
com- 
două 

derby

VOLEI MASCULIN
astfel că rezultatul jocului da 
azi va aduce cea dinții deta
șare 
lui 
mai 
sânt 
afectează pe campioană ; 
ta a două ..piese grele' 
sezonul trecut, Căta-Chițiga si 
Gîrleanu (indisponibili), cărora 
li s-a adăugat recent și Bălan. 
Steaua, care nu are probleme 
de efectiv, pornește uȘor favo
rită, dar Dinamo în nou3 
structură, a marcat un evident 
crescendo. Partida va ti arbi
trată de M. Nicolau și Z. Mol- 
doveanu. Tot azi (ora 11. în 
sala Olimpia) se desfășoară si 
partida Calculatorii! Bucu
rești — Elcond Dinamo Zalău.

(pe parcursul campionatu- 
Dinamo și Steaua 
întilni de 7 ori). Intere- 
de văzut în ce

se vo.r

mășură 
absen- 

in



C.S.Ș. 2 GALAȚI-O AUTENTICĂ

PEPINIERĂ DE TINERE TALENTE
Deunăzi, profesorul Victor 

Ignat — de 13 ani director al 
C.S.Ș. 2 Galați — ne spunea cu 

__________  ' ‘! in 
_, __ __________...................._ o 
conduce a reușit în ultima vre
me să devină principala pepi
nieră pentru sportul gălățean 
de performanță. L-am întrebat 
„pe ce se bazează ?“

Așa am aflat că cele 6 sec
ții ale clubului au furnizat lo
turilor naționale un număr ' de 
17 sportivi că anul acesta au 
fost cucerite numeroase titluri 
de campioni naționali la atle
tism. prin Corina Roșioru — o 
autentică speranță a atletismu
lui românesc, prin echipa de 
hochei de juniori, prin luptă
torii C. Purghel. P. Onciu și 
I. Nisip, precum șl prin pati
natorii de la artistic Cornel 
Ghcorghe și Marian Prisecaru.

Bunele realizări obținute de 
clubul gălățean sint rodul mun
cii asidue, al unei selecții ri
guroase și. nu în ultimul rînd. 
al condițiilor asigurate, al pa
siunii și priceperii tehnicieni
lor. Cea mai prolifică secție 
este, fără îndoială, cea de ho
chei coordonată dc profesorul 
S. Rusu (care este Și antre
norul echipei naționale), 
tie care a dat loturilor 
nu mai puțin de 12 hocheiști. 
în această secție își desfă
șoară activitatea încă doi an
trenori — Gheorghe Virgil și 
Gabriel Gheorghiu — care se 
ocupă de grupele de începători 
și de performanță. De reținut 
faptul că un mare număr de 
sportivi crescuți în cadrul a- 
cestei secții activează în prima 
divizie la cluburile Dunărea 
Galați, Steaua Si Dinamo Bucu
rești.

Secția de atletism, avîndu-i 
la timonă pe profesorii Gheor
ghe ‘ .
Gh. Zaharia. a reușit într-um 
timp 
seze 
cîteva atlete cu certe calități, 
cum sânt Corina Roșioru — 
multiplă campioană, Daniela 
Burlacu, Ana Mușunciu. 
xița Sirghie și altele.

Dintre cele două secții 
lupte iese în evidență activita
tea mai bună de la „greco-ro- 
mane" (antrenori St. Gorovei 
și L. Paraschiv — ultimul pen-

o greu reținută mîndrie 
glas că unitatea pe care

sec- 
țării

Plesnită, M. Corciova și

relativ scurt să lan- 
pe orbita performanței

Lu

de

tru selecție și inițiere). Există 
aici cițiva tineri de perspectivă 
care bat cu insistență la por
țile consacrării : C. Dumitraș- 
cu, V. Ghcrase, L. Pascaru. în 
pofida faptului că dispune de 
un antrenor priceput — cu o 
prodigioasă activitate ca spor
tiv (este vorba de maestrul 
sportului P Poalelungi) — sec
ția de ..libere" nu a obținut 
în ultima vreme rezultate pe 
măsura posibilităților și condi
țiilor ce i s-au creat. Doar cu 
o floare — I. Nisip — nu se 
face primăvară 1

O serie de rezultate bune a 
obținut secția de patinaj ar
tistic (antrenor Nicolae Sandu), 
materializate prin Cornel 
Gheorghe. M. Prisecaru și Ra- 
îuca Duda, 
pregătiți în 
național de

Directorul 
bit însă cu 
secția de judo (antrenori : Ion 
E. Mircea și Gh. Cercaev). ale 
cărei rezultate sânt încă 
dește. în afară de 
(component al lotului 
nai), doar C. Sendrea. 
ciu și Gh Muraru se 
tuie într-un nucleu de 
pectivă.

C.S.Ș. 2 dispune de 
posibilități de selecție, 
rece școlile și liceele 
cepțăa Liceului 8) din 
cartier Aeroport 
sprijinul prin directorii și pro
fesorii de educație fizică, în 
prim-plan situîndu-se liceele 2 
și 3, Școala profesională ali
mentară. școlile generale nr. 
16, 18. 20. 30 31 și 33. în ceea 
ce privește baza materială di
rectorul clubului ne-a relatat 
că ea este în general bună, 
dar e nemulțumit de calitatea 
necorespunzătoare a unor echi
pamente și materiale sportive, 
precum și de lipsa 
di Uf optime la sala 
patinoarul artificial.

în fața atîtor 
reale puse la dispoziție de ini
mosul director al clubului, nu 
ne rămîne decît să subscriem 
la părerea că, intr-adevăr Clu
bul sportiv școlar nr. 2 Ga
lați s-a constituit într-o auten
tică pepinieră pentru sportul 
gălățean de performanță.

toți selecționați și 
cadrul Centrului 
patinai artistic, 
clubului ne-a vor- 
amărăeiune despre

mo- 
Ursu 

națio- 
M. Pen- 

cansti- 
pers-

V.

reale 
deoa- 

(cu ex- 
marele 

acordă tot

unor con- 
de lupte și

argumente

Telemac SIRIOPOL

JUCAȚI
J ucătorul cu negre

le, în diagrama pro
pusă spre 
cititorilor 
noastre de 
trecută, nu 
decît marele 
scriitor Mihail Sado- 
veanu. A fost — se 
știe — un pasionat al 
șahului și, nu numai 
atît, un propagator al 
„sportului minții". Din 
anul 1926, director a)

rezolvare 
rubricii 
vinerea 

era altul 
nostru

RUGBYȘTII IȘI ÎNDREAPTĂ ATENȚIA
SPRE „CUPA ROMÂNIEI"

Campionatul a intrat în va
canță, dar rugbyștii își continuă 
înțre’cerea în cadrul „Cupei 
României". Din păcate, compe
tiția nr. 2 a rugbyului nostru 
se desfășoară într-un nedorit 
anonimat. Iată ultimele rezul
tate. STEAUA — DINAMO 
7—6. Ca de obicei, acest meci 
de mare tradiție și rivalitate 
sportivă a fost deosebit de a- 
nimat. Au învins steliștii prin 
eseul lui Munteanu și l.p. re
alizată de Codoi; pentru dina- 
moviști a punctat I- Constantin 
2 l.p. ȘTIINȚA PETROȘANI — 
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
9—13. Pentru gazde a punctat 
Dobre din 3 l.p., pentru oaspeți 
(în formație completă) au mar
cat Pascale eseu și Ciolpan 3 
l.p. FARUL — OLIMPIA 31—9. 
Meci ușor pentru gazde, care 
au înscris prin Șt. Constantin, 
Holban, cîte 2 eseuri, Foca și 
Marcu cîte 1, Bică l.p. și 2 tr.; 
pentru oaspeți au marcat Per
pelea 
C.S.M. 
TIVA 
eseuri 
care au jucat deschis. Dumitraș, 
Palaghianu cîte 2, Ungureana, 
Ilișcscu cite 1, Vasiliu 2 l.p.,

eseu și Ruga l.p., tr. 
SUCEAVA — LOCOMO- 
PAȘCANI 36—fi. Multe 
în favoarea gazdelor,

Livadaru drop și l.p. ; Rusu a 
punctat pentru pășcăneni : drop 
și l.p. SPORTUL STUDENȚESC 
CONSTRUCȚII — GRIVIȚA 
ROȘIE 4—15; Dinu eseu pentru 
gazde ; respectiv Carp eseu și 
tr., Radu 3 " 
BlRLAD — 
15—12 (meci 
noiembrie).

In Divizia 
meciuri doar în cadrul seriei 
a IV-a r 
Minerul 
Arad — 
Utilajul 
Știința CEMIN II Baia Mare 
34—3, Dacii IPA Sibiu — CFR 
Brașov 15—6, IAMT Oradea. — 
Transportul Tg. Mureș 23—6, 
Unirea Săcele — Transloc Alba 
Iulia 18—0. Clasament : 1. Me
talurgistul 24 p, 2. Dacii IPA 
23 p, 3. Carpați și 4. IAMT, 
ambele 20 p.

• Așa cum am mai anunțat, 
Steaua a realizat un frumos 

in cadrul unui 
întreprins în Anglia, 

obținînd 5 victorii 25—3 cu 
Leanington, 17—14 cu Colwyn 
Bay. 12—9 cu Malow, 21—6 cu 
Buckingham și 21—10 cu Broad- 
street.

l.p. RULMENTUL 
C.S.M. SUCEAVA 

disputat la 11

„B“ s-au disputat

Metalurgistul Cugir — 
Lupeni 33—0, Petrolul 

Carpați Mirșa 13—4, 
Știința Petroșani —

succes 
turneu

recent

*
X

RECORDURi Șl PERFORMANȚE IN MUNCĂ Șl SPORT
(Urinare din pag 1)

încă de pe cînd era inginer 
iar 
de

proiectant, șef de atelier, 
Năstase Ioniță, secretarul 
partid, care îndrăgește îndeo
sebi fotbalul și 
face timp cînd 
un meci alături 
muncă.

La realizările 
gurarea bazei 
sportului s-a adăugat recent un 
robot pentru tenis de masă; 
premieră românească și, după 
cum afirmă antrenorii și spe
cialiștii, superior 
punctele de vedere aparatelor 
similare construite 
renumite în lume. Creație a ți
nui colectiv larg de muncitori, 
ingineri și tehnicieni care l-au 
realizat în timpul lor liber, 
robotul are la bază ideea teh-

ciclismul, își 
și cînd pentru 
de tovarășii de

privind asi- 
materiale a

din toate

de firme

Un minut 
de ETICA 0 MINĂ ÎN'

Nu rareori întrecerea spor
tivă pune în evidență, ală
turi de- virtuțile fizice, teh
nice și psihice alese însu
șiri umane ale celor ce se 
înfruntă în arene, dovezi de 
noblețe sufletească făcînd 
cinste sportului ca act so- 
cial-educativ, gesturi fru
moase pe care le plasăm în 
cuprinzătoarea noțiune de 
fair-play. Un astfel de gest 
ni l-a relatat ieri, vădit im
presionat, consilierul teh
nic de volei al clubului 
Tractorul Brașov, Tănase 
Tănase : „Sîmbătă echipa 
noastră de „A" a plecat spre 
Zalău, unde trebuia să sus
țină duminică dimineață 
meciul de campionat cu vo
leibaliștii localnici. Dar la 
Cluj-Napoca mașina cu care 
călătoream s-a defectat, avînd 
nevoie de schimbarea unei 
piese pentru a redeveni uti
lizabilă. N-a fost chip să 
rezolvăm problema. Seara, 
tîrziu, am informat gazdele 
din Zalău despre necazul 
nostru și de eventualitatea 
de a nu putea ajunge în 
cursul nopții și, deci, de a 
pierde meciul prin forfait. 
Dar adversarii noștri, în 
frunte cu'oamenii din con
ducerea secției de volei a 
asociației Elcond-Dinamo

Zalău, 
Pora 
ne-au 
jutor, 
preia 
putea o 
ci.ului.. 
meni 
rect r 
capacit 
rul de 
optime 
neprezi 
aceiași 
poria-t 
masă 
piesa 
înlătur 
împres 
lor to' 
să le

Intr- 
merită 
care p 
volei < 
Pora, 
resc si 
ora er 
venii t 
considi 
tră să- 
decît s 
fi înt 
noastrs 
situații

„Revistei Române 
Șah" (fondată cu 
an înainte de A.

cu noi SAH!»
de 
bp 
F.

Ianovcic), pe care a 
condus-o pînă în 1949. 
„Lingă știința pe care 
o respectăm, lingă ar
ta pe care o iubim, 
trebuie să adăugim și 
acest joc născut din 
geometrie și din nu
mere, gimnastică pură 
intelectuală, nobleță 
nevinovată, vis spu

In facsimil, coperta unui număr al revistei 
noastre, de după 23 August 1944 anunfind 

primul campionat popular de șah.

mos al euforiei", scria 
el în paginile revistei.

Partida din care am 
citat poziția (alb — 
Rgl, Dg3, Tal, el, 
Ne3, Cbl, Pa2, b2, c2. 
f4, g2 ; negru — Rg8, 
~ “ Td8, h8, Ne6, f8, 

b5, c5, d6, g4, 
s-a disputat în 
la cercul șahiș- 

ieșeni, Mihail 
ca

Andrei 
jucător 

acea 
a-

Dg6, 
Pa6, 
87) 
1924, 
tilor . ,
Sadoveanu avînd 
partener pe 
Winkler, un 
cunoscut din 
vreme. Scriitorul 
vea negrele și el a gă
sit imediat calea spre 
victorie : 1... Ne7 !
(mutare pregătitoare 
a atacului ce urmea
ză) 2. Nf2 (încearcă 
să pareze amenințarea 
Nh4, dar produce o 
„autoblocare" a pro
priului rege) 2... Dh6! 
(acum se adaugă o a- 
menințare de mat pe 
hl) 3. Rfl (ce altce
va ?) 3... Nc4+ ! și
defensiva albului 
prăbușește, căci 
tinuarea forțată 
4. Te2-----
N:e2+ 
7. D:gl 
cîștigă.
mei mutări, găsite de 
Sadoveanu, reiese și 
din amănuntul că I"

Porțile se deschid !

Cu 
dusă

repro- 
prefa- 
număr

nicianului Ionel Sporea (vice
președinte al asociației, care 
ne-a furnizat aceste date) și 
inventivitatea tehnicianului 
proiectant Emil Marian. Pri
mul a fost jucător de tenis de 
masă, se ocupă de acest sport 
in întreprindere, dar cel 
al doilea nu văzuse în 
lui un meci de ping-pong. Dar, 
atras de idee, a venit în sală, 
a văzut așa, pe dinafară, un 
robot artizanal realizat de .an
trenorul Vasile Dumitrescu, de 
la Juventus, și, după o vreme 
de întrebări și frămîntări, a... 
pus pe planșetă. O dată obți
nut sprijinul direcției și orga
nizației de partid, s-a trecut 
la realizare, partea mecanică 
fiind opera inginerului Cris
tian Popescu și matrițcrului 
Nicolae Voicu, iar cea electro
nică de comandă a inginerului 
electronist Ștefan Lazăr și elec
tronistului Florin Dulgheru, to
tul sub îndrumarea inginerului 
șef Virgil Untaru, președinte
le de onoare al secției de te
nis de masă, și a directorului 

. Toma Nuță, președintele aso
ciației sportive. De mare utili
tate, în inițiere și antrenament, 
robotul e deopotrivă antrenor 
și partener care execută o 
gamă largă de. lovituri, pînă și 
complicatul „top-spin", adună 
singur mingile „trase", evită 
monotonia și nu... obosește 
niciodată. Designul modern îm
bracă o construcție ingenioasă, 
de o mare fiabilitate, pe care 
o vom descrie mai amănunțit 
îndată ce se va obține bre
vetul d.e invenție'.

Recorduri...
spirit creator..!
muncă și sport Un fel de a 
înțelege viata, un fel de a fi 
la I.M.G.B.

de 
viața

performanțe... 
eficienta in

într-o partidă restantă la

TRACTORUL - CALCI'
La Brașov s-a disputat par

tida restantă dintre diviziona
rele „A" masculine Tractorul 
din localitate și Calculatorul 
București. După un joc de 
mare încordare, cu faze elec
trizante, care a durat peste 140 
de minute, oaspeții au cîști- 
gat cu 3—2 (9, —10, —13, 12,

*

16). B 
de do 
(6—0,
7—3, 1
Remar 
de la
Steriac 
Gruia,

ȘTIRI • ȘTIRI ® ȘTIRI ®
• Sandi Chiriță a fost nu

mit antrenor principal al re
prezentativei noastre feminine 
de volei. Ca secunzi îi va avea 
pe O. Dîmofte și V. Moșescu.

• Componentele lotului na
țional feminin au fost, convo
cate luni și marți în Capitală, 
pentru control medical și nor
me de control.

Noua conducere tehnică a 
echipei naționale masculine :

se 
con- 
este 
Ngl 

D:gl
Dhl+ 5.

6. R:e2
Thl și negrul 
Finețea pri-

ieșirea directă a da
mei 1. ...Dh6 ? negrul 
ar fi răspuns 2. f5 ! 
anulînd amenințarea. 
Intr-adevăr, o pagină 
de virtuozitate I

★ 
diagrama 
mai sus

un nou
.Revista Eomânâ 

de Șah", aflată acum 
în al șaselea său de
ceniu de apariție. în 
nr. 11 (noiembrie) 
1985, care iese de sub 
tipar în aceste zile, 
rubrica de „Combina
ții" este consacrată 
unui alt iscusit mînui- 
tor al pieselor pe eși
chier, supranumit „e- 
ternul șalanger" la 
titlul mondial. încer
cați să-i urmați firul 

(gîndirii (cu piesele 
albe) admirîndu-i tot
odată strălucita mă
iestrie.

Radu VOIA

SAHISTELE IN ÎNTRECERI»

INTERNATIONALE»

BELGRAD, 28 (Agerpres) — 
In turneul feminin de șah de 
Ia Smederevska Palanka, după 
9 runde conduce poloneza lia
na Erenska — 6 p (1), urma
tă de Cramling (Suedia) — 5 
p (2), Maximovici (Iugoslavia) 
— 4,5 p (1), Dana Nuțu (Româ
nia) — 4 p (1) etc. în runda a 
9-a, Polihroniade a pierdut la 
Markovici, iar Dana Nuțu a 
întrerupt în poziție complicată 
cu iugoslava Maria Petrovich

MIINE, RETURUL FINALEI „CUPEI CUPELOR11 LA POLO
(Urmare din vag 1)

rea căreia, sîntem convinși, 
jucătorii de . la Dinamo Bucu
rești vor da tot ceea ce pot 1

Echipele vor fi, după toate 
probabilitățile aceleași de la 
Budapesta, formației noastre 
de duminică alăturîndu-i-se 
Chirii. Vasas sosește astă-seară 
la Otopeni, de unde-și va conti
nua drumul cu autocarul la 
Pitești. Partida, care va fi ar
bitrată de Z. Klaricj (Iugosla
via! și J. Blan (R.F.G.), va fi 
onorată de prezența ca obser
vator a iugoslavului Ante

Lambașa, președintele Ligii 
Europene de Natație.

Să facem . precizarea că, in 
cazul în care scorul general 
al finalei este egal, după dis
putarea celor 28 de minute re
gulamentare va urma o pauză 
de cinci minute, apoi două re
prize de prelungiri de cîte trei 
minute. Dacă egalitatea se 
menține, se vor executa șase' 
șuturi de penalitate de fiecare 
echipă, alternativ. Să nădăj
duim că decizia, va veni de 
partea reprezentantei poloului 
românesc. Mult succes, Dina
mo !

Viorel Rus înscrie un gol frumos, cel de al patrulea al echipei 
noastre in meciul de la Budapesta. Interfoto M.T.I.—AGERPRES

C. Oro 
— an*,  
metodi

• 
nire D 
dra la 
la Loi 
Bucure 
Steaua 
datele
la Ma 
Bucure

@ ÎNTRE COLEGIILE de 
arbitri de fotbal din județele 
Galați și Vaslui a avut loc 
un util schimb de experien
ță. Cu acest prilej au fost 
prezentate expuneri teoretice 
și lecții practice. Ca un di
vertisment, s-a desfășurat o 
dublă întâlnire de fotbal, în 
care au evoluat, printre al
ții, N. Hainea și A. Porum- 
boiu, cîștigată de arbitrii gă- 
lățeni cu 4—3 și 3—1, • ÎN 
COMUNA vestiților olari su
ceveni, Marginea, s-a desfă
șurat în cadrul „Daciadei44 (e- 
tapa de iarnă) „Festivalul 
mărginean de oină44, compe
tiție aflată la ediția a n-a. 
La întreceri au fost prezente 
mai multe echipe din loca
litățile Verești și Marginea, 
trofeul revenind elevilor din 
comuna gazdă a întrecerilor, 
(în finală : Flacăra T Margi
nea — Viitorul Verești 7—0). 
Secția de ceramică a C.A.P. 
Marginea a dăruit tuturor 
participanților cîte un frumos 
vas lucrat artistic. O absență 
regretabilă, aceea a elevilor 
olniști din Frasin, localitate 
cu frumoase tradiții în acest 
sport. ® S-A ÎNCHEIAT cea 
de-a 30-a ediție a campiona
tului asociației sportive 
C.P.B. ..Casa Scînteii" la fot
bal, competiție în care s-au 
întrecut 12 echipe din secțiile 
și sectoarele de muncă ale 
Combinatului poligrafic bucu- 
reșteam Pe primele locuri 
s-au situat formațiile secții
lor Offset!, Gazete și Zinco
graf ie. • CEA MAI NOUA 
unitate sportivă din Tulcea 
este A. S. Autotractor, de pe 
lingă ITS AIA și trustul de 
mecanizare a agriculturii, care 
are patru secții, una cu ten
dință de performanța — au
tomobilism — și trei pentru 
activități de masă — fotbal, 
șah și tenis de masă. Auto- 
mobiiîștii noii asociații au 
participat recent Ia Raliul

ARO, 
Țărda 
pat lo< 
paje. i 
VAȚAlV 
ședințe 
lescu) 
gresulu 
tului44, 
Ia teni: 
pice c£ 
iești și 
ciștigat 
județea 
(Șc. St 
ralamb 
ru) și 
Corlăte 
masă, 1 
nic) și 
Ploiești 
DAT S 
de har 
orașe44, 
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ceul n 
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UN MECI AL
Meciul Gloria — Steaua, pre

zenta și un interes special, 
dincolo de obiectivele imediate 
ale celor două echipe, în ca
drul cărora Steaua se străduia 
să păstreze seria fără înfrîn- 
gere, iar Gloria să-și mențină 
spectaculosul +4 în „clasamen
tul adevărului", care îi confe
rea unele șanse în lupta pen
tru obținerea unui loc apro
piat de cvartet și chiar — de 
ce n-am spune-o — pentru a- 
tacarea unuia din locurile „Cu
pei U.E.F.A.".

Meciul Steaua — Gloria pre
zenta, așadar, un anume inte
res și pentru evaluarea capaci
tății generale a liderului celor 
4 — pe de o parte — și a 
uneia dintre echipele remar
cate deseori în ultimii doi ani
— ne gîndim la Gloria.

A cîștigat Steaua, pe merit, 
pentru plusul său de forță și 
valoare care nu mai trebuie 
demonstrat, deoarece Steaua 
are în momentul de față nu
meroși jucători de clasă, care 
au venit — în etape — la clu
bul militar, dornic de afirmare
— mai ales pe plan interna
țional — după evoluțiile reu
șite ale echipelor Universitatea 
Craiova și Dinamo.

Steaua și-a confirmat forța 
de joc, pe un teren dificil, 
care a supus jucătorii la mari 
eforturi fizice și de adaptare. 
Ca întotdeauna, linia de mijloc 
a controlat aproape toate miș
cările, mai ales în prima re
priză, cînd superioritatea oas
peților părea dezarmantă.

Meritul Gloriei Buzău este 
acela că n-a renunțat la luptă. 
A fost evident că în timpul 
pauzei antrenorii au procedat 
la o reexaminare a raportului 
de forțe și a posibilităților tac
tice. După ce, timp de 45 de 
minute, Gloria a încercat să 
contraatace prin lansări per
pendiculare pe poarta adversă, 
dar care nu au dus la nimic, 
deoarece „cocoșii" de tipul Cra
mer și Julis erau handicapați 
fizic — în primul rînd — în 
duelurile cu masivii apărători

DE CE ATÎTA NERVOZITATE
Angajind două echipe lipsite 

de unii titulari (și încă dintre 
cei mai buni, cum ar fi Că- 
mătaru la craioveni, Bălăci și 
Crișan la F.C. Olt), meciul de 
acum două zile, de la Slatina, 
s-a caracterizat, în ciuda tere
nului deosebit de greu, prin 
combativitatea de care au dat 
dovadă ambele echipe. 
Uneori chiar peste limita ad
misă. Ne-a și mirat, chiar, ner
vozitatea de care au dat dovadă 
unii dintre fotbaliștii de la 
Universitatea Craiova, nervozi
tate care a stat la baza celor 
două cartonașe galbene primite 
de oaspeții stadionului „1 Mai" 
din Slatina. Primul a fost ară
tat lui Ungureanu pentru că 
l-a toy**  pe M- Popescu (și încă 
în văzul tribunei principale), 
după ce cu o fază mai înain
te, în luptă pentru balon, amîn- 
doi au alunecat pe gazonul 
îmbibat de apă, unde s-au îm- 
brîncit reciproc. Ungureanu a 
„colecționat" astfel cel de-al 
doilea cartonaș galben și, con

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri 29 noiembrie a.c., 
va avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 15,50. 
Transmiterea numerelor cîștigă- 
toare se va face IN DIRECT — 
la radio, pe programul I la ora 
16,05. Numerele extrase vor fi 
radiodifuzate de asemenea la ora 
19 pe programul n, la ora 23 pe 
programul I, precum și mîine, 
sîmbătă, dimineața, în reluare, la 
ora 8,55, tot pe programul I. 
După efectuarea operațiunilor de 
tragere, va rula filmul „POARTA 
DE AUR A INCAȘILOR-. Intra
rea liberă.
• INCA DOUA ZILE la dispo

ziția participanților pentru pro
curarea biletelor la ultima tra
gere EXCEPȚIONALA LOTO din
acest an, care va avea loc du
minică 1 decembrie. în cadrul 
celor 7 extrageri, în două faze, 
cu un total de 66 numere, par
ticipant! la această atractivă tra-

TRAGERE EXCEPȚIONALA

atriouic Ciștiourt m

BANI.AUTQTURISME.EXCmU
ÎN UR.S.S. "

ADEVĂRULUI
•

bucureșteni, iată că Gloria a 
început să joace cu totul alt
ceva. mizind pe pase in dia
gonală, pentru evitarea „capa
celor" eficace ale unor apără
tori de gabaritul lui Iovan. 
Bumbescu sau Belodedici. Au 
fost minute de fotbal bun, care 
ne-au făcut să uităm că se joa
că, de fapt, pe un teren ca și 
Imposibil. La capătul acestei 
perioade de dominare, Gloria 
a ratat cele două mari ocazii. 
Ratările au contribuit la decli
nul psihic al echipei, care și-a 
dat seama că nu se mai poate 
întîlni cu asemenea situații.

Așadar, meciul de la Buzău 
a demonstrat că există o reală 
diferență de potențial între e- 
ehipele fruntașe șl cele care 
încearcă să navigheze cu mi- 
loace mai mult secundare. Dar, 
dacă potențialul este mereu 
net favorabil „cvartetului", sînt 
de admirat eforturile echipelor 
mici de a ține pasul și de a 
opune puternicilor lor adversari 
în primul rînd armele inteli

Cu toată opoziția lui Tică, Balint a reușit să șuteze puternic de 
la marginea careului de 16 m. Fază din meciul restanță Gloria 
— Steaua, disputat, miercuri, la Buzău. Foto : Iorgu BĂNICĂ

form regulamentului, nu va ju
ca duminică. Al doilea avertis
ment de acest gen l-a primit 
Ad. Popescu cu numai cinci 
minute mai tîrziu, cînd a lo
vit balonul după fluierul arbi
trului. Ad. Popescu a meritat 
din plin „galbenul" deoarece 
cu puțin timp Înainte, sancțio
nat de arbitru pentru un fault 
(real), de... supărare a lovit cu 
piciorul in teren ! Pentru a se 
„descărca", probabil !

De fapt, studenții și-au „de
monstrat" nervozitatea chiar de 
la începutul meciului, ceea ce 
l-a împiedicat multă vreme să 
evolueze la reala lor valoare. 
Iar cele petrecute (sub privi
rile prea îngăduitoare ale ar
bitrului A. Gheorghe, care în 
rest a apreciat cu discernămînt 
abaterile de la regulament) în 
min. 22, la faultul (foarte clar) 
făcut de Ștefănescu în careu, 
asupra lui Pena, cînd Ștefă
nescu și același Ungureanu 
s-au repezit la conducătorul 
jocului, protestînd (cui îi fo-

1 DECEMBRIE 1985

ULTIMA 
TRAGERE 

EXCEPȚIONALA 
LOTO 

DIN ACEST AN

7 EXTRAGERI ÎN 
DOUA FAZE CU 
UN TOTAL DE 66 
NUMERE.

Participînd, aveți 
posibilitatea de a 
obține î
• AUTOTURISME 

„DACIA 1300- (la 
ambele faze).
• MARI SUME DE 

BANI.
• EXCURSII ÎN 

U.R.S.S.
Extrageri „legate" 

în cadrul fiecărei 
faze. Se cîștigă și 
cu 3 numere din 18 
sau 24 extrase.

Ultima zi de par
ticipare ! S1MBATA 
30 NOIEMBRIE 1985. 

genței tactice. Miercuri, la Bu
zău, am asistat Ia un meci în
tre o echipă de categorie grea 
— in sensul valoric — și una 
de categorie ușoară, cu toate 
atributele care derivă din acest 
minus de... greutate. Gloria a 
reușit să reziste, să pună pro
bleme și să fie chiar la un 
pas de o mare surpriză. Din 
acest punct de vedere, o notă 
bună pentru cuplul Constantin- 
Dumitrescu. care reușește să 
valorifice mijloacele puține 
ale echipei sale. Spunea Con
stantin înainte de meci că re
gretă mult faptul că jocul se 
va disputa pe un teren foarte 
greu, în care vor fi avantajați 
jucătorii mai puternici și cu o 
forță de șoc probată, între al
tele, în disputa cu Honved, la 
Budapesta și la București. El 
era de părere că un gazon de 
calitate, așa cum ar fi fost cel 
de la data disputării inițiale 
a meciului, ar fi echilibrat 
mult mai mult șansele. Și așa. 
însă, Gloria a făcut dovada 
curajului său și a unei reale 
priceperi în valorificarea po
tențialului.

loan CHIRILA

IN TEREN ?
losește ?) pentru lovitura de 
la 11 m pe care acesta toc
mai o indicase, acțiune urmată 
de un adevărat „meleu" la 
punctul de la 11 m, trebuiau 
de asemenea sancționate. O 
astfel de „grămadă" (spiritele 
fiind foarte încinse, după în
scrierea penaltyului), am mai 
notat-o în min. 30, pe linia de 
centru, încheiată cu un carto
naș galben pentru Leța. Iar la 
pauză, atunci cînd observato
rul federal Gh. Glisici i-a che
mat la ordine pe cei doi căpi
tani de echipă, Ștefănescu nu 
s-a prezentat decît după ce i 
s-a comunicat că 1 se va reține 
legitimația de jucător 1

Doar spre final s-au mai li
niștit craiovenii și au început 
să arate ce știu. Și știu fotbal. 
După ce Turcu a ratat majo
rarea scorului Ia faza din min. 
61, Universitatea, jucînd gru
pat, în sprijinul omului cu min
gea, a avut inițiativa, a egalat 
și în final chiar putea cîștiga.

Mircea TUDORAN

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

13 MINUTE
PENTRU... UN ȘUT

Tema nu este nouă. Jocul 
în deplasare e, de regulă, 
cam același. Luptă oarbă 
pentru un punct. Rar se 
cutează pentru a victorie. 
Remiza este lucrul cel mai 
comod. Cantonare clasică în 
apărare, anti-joc, trageri de 
timp și, dacă e să iasă, iese 
punctul. Uneori mai iese, 
în primul rlnd datorită gaz
delor, care, puse în fața ți
nui careu supraaglomerat, 
nu găsesc soluțiile necesa
re. Dar calitatea jocului în 
deplasare suferă foaite 
mult. Echipele care s-au 
desprins în față sînt cele 
care și-au propus mai mult 
de un punct în meciurile 
din deplasare. Steaua este 
exemplul cel mai elocvent. 
Sportul studențesc s-a ra
liat și ea ideii „totul sau 
nimic" și, chiar dacă a 
pierdut, duminică, Ia Hune
doara, a marcat trei goluri 
și a reabilitat ofensiva în 
deplasare, mai ales că , ea 
a obținut și victorii pe te
renuri străine. Sigur, ex
cepții există și la acest ca
pitol. Dincolo de excepții 
trebuie să vedem MEDIA.

Ar fi suficient în acest 
sens să privim ultima eta
pă. Nu știm dacă ați soco
tit cite șuturi au tras Ia 
poartă (nu am fost atît de 
exigenți să socotim și... șu
turile pe poartă !) echipele 
oaspete. Șase echipe au șu
tat numai de șapte ori Ia 
poarta gazdelor. Sub aceas
tă cotă infimă, „U", cu șase 
șuturi ; peste cotă. Sportul 
studențesc, cu 11, și S. C. 
Bacău, cu 9. Se va putea o- 
biecta că, în timp ce cluje
nii au obținut un punct cu 
numai șase șuturi, bucureș- 
tenii și băcăuanii au pier
dut, ba. se mai întîmplă și 
așa. Dar dacă „U" ar fi cu
tezat și mai mult, nu ar fi 
putut cîștiga ? Putea, spun 
martorii oculari. S-a mulțu
mit însă cu adăpostul căl
duț al unei remize albe. 
Revenind la cele șapte șu
turi, media oaspeților în de
plasare, înseamnă că for

0-3 In al doilea meci internațional de juniori de la Arad

AI NOȘTRI CU BARELE, 
OASPEȚII CU GOLURILE

ARAD, 28 (prim-telefon). în 
al doilea meci internaționali de 
aici, din orașul de pe Mureș 
(gazdă i-a fost stadionul „Ra
pid"), primei echipe de juniori 
a Bulgariei i-a fost opusă o 
formație alcătuită din compo
nență ai loturilor U.E.F.A. ’86 
și ’87. Și, trebuie spus de la 
început, această formație n-a 
reușit să evolueze la nivelul e- 
chipei învingătoare miercuri, 
pe stadionul U.T.A. Ea a pri
mit foarte repede gol. In min. 
4, MINCEV a profitat de o ne- 
sincronizare a fundașilor cen
trali Sebe și Teodorescu, a pă
truns decis in careu și a tri
mis pe lingă Prunea in plasă, 
în minutul următor, putea fi. 
însă, 1—1. deoarece Ad. Vasile 
a reluat spectaculos balonul, 
dar în........ transversală" ! N-a
fost, ded 1—1. cum ar fi tre
buit să fie. în schimb. după 
alte patru minute, tabela va 
arăta 2—0: MENTOV a șutat de 
la aproximativ 40 m și Prunea 
a gafat ca un începător, scă- 
pind mingea in poartă ! Acest 
gol a turnat o enormă canti
tate de plumb in picioarele e-

gere beneficiază de alte noi po
sibilități de a intra în posesia 
unor importante cîștlgurl In au
toturisme .DACIA 1300" (la am
bele faze ale tragerii), mari su
me de bani, precum și excursii 
în U.R.S.S. La tragerile excep
ționale Loto se cîștigă șl cu 3 
numere din 18 sau 24 extrase, 
cunoscîndu-se că In cadrul am
belor faze extragerile sînt „le
gate". Jucațl din timp la ultima 
tragere excepțională Loto din 
acest an.
• CIȘTIGURILE TRAGERII

LOTO DIN 22 NOIEMBRIE 1985. 
Cat. 1 : 3 variante 25% autoturism 
„Dacia 1300“ <70.000 lei) ; cat. 2 : 
10 variante 25% a 8.2S1 lei; cat. 3: 
18,75 a 4.401 lei ; cat. 4 : 27,50 a 
3.000 lei : cat. 5 : 127,50 a «47 lei; 
cat. « : 346,25 a 238 lei ; eat. X : 
1.511,25 a 100 lei. Report cat. 1 : 
209.916 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ jucate pe variantă 25% au 
fost obținute de Hathazi Nicoîae 
din Cluj-Napoca, lonlță Ion și 
Cociobea Gheorghe din București. 

mațiile care se deplasează 
trag un șut la... aproape 13 
minute ! ! Ceea ce (nu e ca
zul să mai subliniem) este 
mult prea puțin.

Miercuri, în cele două re
stanțe. Steaua și Universi
tatea Craiova au .venit cu 
puncte „de afară" pentru că 
și-au propus să atace și în 
deplasare. Nu vrem să în
locuim, cumva, calitatea jo
cului cu... numărul șuturilor 
la poartă, dar și în jocul de 
fotbal cantitatea este în 
strînsă legătură cu calita
tea. O echipă poate scoate 
și un punct norocos în de
plasare cu numai un șut la 
poartă, cum a fost cazul 
Chimiei, acum două etape, 
însă jocul ei în atac a fost 
egal cu... zero. Dar minuni
le nu se pot ține lanț ! De 
unde și concluzia care se 
desprinde : jocul in depla
sare trebuie activizat, tre
buie tratat în ambele lui 
faze, de apărare, firesc, în
să și de atac. Cursa Stelei’ 
neînfrîntă după 15 etape, 
este cea mai bună invita
ție. Cine își propune să cîș- 
tige, trebuie să cîștige I Să 
practice un fotbal complet, 
neamputat. Echipele oas
pete nu trebuie să aștepte 
13 minute pentru a-și a- 
minti că există și poarta 
adversă ! Și această invita
ție se adresează, în primul 
rînd, echipelor cu valențe 
ofensive. Corvinul, spre 
exemplu, „rupe nori" acasă, 
însă în deplasare nu a reu
șit decît un punct! Nu este 
în stare Corvinul de victorii 
și în deplasare ? „Poli" Ti
mișoara a demonstrat, du
minică, la București, că 
„moralul de start" este de
cisiv în acest sens. Cine se 
deplasează numai și numai 
pentru a „ciupi" un puncti- 
șor, de cele mai multe ori 
pierde. Cine merge la cîștig, 
mai și pierde, însă și cîștigă. 
Și, în primul rînd, alimen
tează VICTORIA fotbalului 
ofensiv, spectacol. Cine se 
înscrie la cuvînt ?

Mircea M. IONESCU

levilor antrenați de Petre Ga
vrila, care nu și-au mâi putuți 
găsi cadența. Ei au atacat șl în 
continuare, dar fără luciditatea 
necesară destrămării unei apă-, 
rări masive și decise în inter
venții.

După pauză. în min. 44 (s-au 
jucat două reprize a 40 minu
te) o altă lovitură demorali
zantă : K1RIAKOV (cel mai bun 
jucător al oaspeților în ambeli) 
meciuri) a forțat o pătrunderi 
prin mijlocul terenului și. aju
tat și de... noroi a reușit, piniț 
Ia urmă, să împingă minge» 
in plasa porții Iui Prunea, ri-< 
dicind scorul Ia 0—3! Din a- 
cest moment, echipa noastră t. 
pornit un asalt cu toate liniile! 
asupra porții lud Petkov. da»? 
șansa nu le-a surîs absolut de
loc. în min. 50 a ratat din nou 
Ad. Vasile. în min. 68. Buna- 
ciu a șutat și el în bară ! Iii 
min. 79 portarul Dragov a a- 
vut o intervenție extraordinară 
la șutul lui Stere. Imense oca-* * 
zii irosite. Oaspeții au avuft 
două și au marcat trei goluri J 
Jucătorii noștri au avut mult 
mai multe și n-au reușit nici 
măcar să înscrie golul de o- 
noare, gol pe care l-ar fi me-t 
ritat cu prisosință. Dacă nu 
chiar mai mult. Pentru că. tre
buie spus, totuși, scorul e mulț 
prea sever și nu reflectă ceid 
petrecute pe teren. Dar, orice 
med se joacă pe goluri și nu 
pe... bare și ocazii.

Brigada de arbitri, alcătuită 
din D. Buci uman (Timișoara). 
M. Axente și P. Mihuț (ambii 
din Arad), a condus bine ur
mătoarele formații :

ROMANIA : Prunea (min. 55 
Lucescu) — Mitici. Sebe (min. 
21 BUNACIU). Teodorescu, 
Stoicov — LABU, Dochia (min. 
41 Bondoc), Sabău (min. 60 
Magda). Stan (min. 52 Cheregi) 
— Ad. Vasile, Bănică (min. 51 
STERE).

BULGARIA : PETKOV (min. 
75 Dragov) — Mentov. STOIA- 
NOV. K. ANDONOV. Vuțov — 
Dimov (min. 69 I. Andonov), 
KIRIAKOV Vilkov — Kostadi- 
nov, Minoev, Voinev (min. 76 
Tvetanov).

Laurențiu DUMITRESCU



LUCRĂRILE CONGRESULUI „INTtRNAțlONALEIX**

Ut TtNIS ALE AlMlHllîl
„internaționalele” de tenis 

ale Australiei, ultimul mare 
concurs din suita celor 4 (pre 
cedat de bine cunoscutele 
„Roland-Garros”, „ W imblcdon”, 
„Flushing Meadow”), continuă 
la Melbourne- Sint prezenți a- 
proape toți jucătorii de valoa
re, dar se înregistrează și 
citeva absențe de marcă, pre
cum Steffi Graf (R.F.G.) și 
Gabriela Sabatini (Argentina)
— speranțele tenisului mon
dial feminin —, Jimmy Con
nors, Kevin Curren (ambii dm 
S.U.A.), Yannick Noah (Fran
ța) și Anders Jarryd (Suedia).

Meciurile din turul 2 au adus 
și o mare surpriză. Este vorba 
de eliminarea vest-germanului 
Boris Becker (locul 5 în cla
samentul ATP, favorit nr. 4) 
de către Michiel Schapers (O- 
landa) — al 188-lea jucător 
mondial ! — în cinci seturi : 
3—6, 6—4, 7—6, 4—6, 6—3. Și 
suedezul Henrik Sundstrom 
(favorit nr. 14) a părăsit con
cursul, fiind învins de austra
lianul BrQderick Dyke cu 6—2,
6— 2, 6—3 !

Alte rezultate din primele 
două tururi, masculin : Lendl
— Lavalle 6—4, 0—6, 6—4,6—2; 
Dickson — Bauer 7—6, 6—2,
7— 6 ; De Palmer — Fitzgerald
7—5, 6—4, 4-6, 5—7, 14—12 ;
Zivojinovici — Davis 7—5, 3—6, 
6—1, 6—3 ; Lloyd — Smid 7—5, 
6—7, 1—6, 6—3 ; feminin : Na
vratilova — Hanse 6—2, 6—1 ț 
Mandlikova — Benjamin 6—2, 
6—2 ; Shriver — Holikova 6—1,
6— 3 ; Kohde-Kilsch — Croft
7— 5, 6—3 ; Sukova — Thomp
son 6—4. 6—4 ; Turnbull —
Led 6—0. 6—0 : Skronski —
Holladay 6—3, 6—3.

Sărbătoarea națională a Republicii
AU

STIINTEI SI ÎNVĂTAMINTULUI> * * ■*

A

(Urmare din pag 1)

3. Raport cu privire Ia acti
vitatea desfășurată în peri
oada 1981—1985 pentru în
făptuirea politicii partidului 
și statului în domeniul educa
ției și invățămîntului și 
cinile ce 
învățămînt 
Congresului 
Partidului 
cu privire la educarea și pre
gătirea tineretului, perfecțio
narea forței de muncă.

4. Program privind asigu
rarea forței de muncă, dez
voltarea invățămîntului și per
fecționarea continuă a ca
drelor în perioada 1986—1990.

Pentru a da posibilitate 
nui număr cit mai mare de 
delegați și invitați să parti
cipe la dezbateri, s-a stabilit 
ca lucrările Congresului 
aibă Ioc in plen și 
cinci secțiuni. Au 
bate, totodată, 
secțiunilor 
prezidiilor 
și Regulamentul 
rare a Congresului.

In numele tuturor delegați- 
lor și invilaților, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost 
adresată rugămintea de a 
lua cuvîntul în cadrul Con
gresului științei și invăță- 
mintului.

Primit cu puternice urale ți 
ovații, cu cele mai calde 
simțăminte de stimă ți prețuire, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
rostit o amplă cuvintare.

Expunerea 
partidului și 
tru a fost urmărită cu deose
bit interes, cu profundă satis
facție 
fiind 
rinduri. cu 
plauze.

Un grup 
ai patriei 
diu și au 
Nicolae 
Elena 
de aleasă prețuire, 
flori.

Luînd cuvîntul,
Elena Ceaușescu a spus :

„Doresc ca. în numele 
tuturor participanților la Con
gres, să exprim cele mai calde 
mulțumiri secretarului general 
al partidului, ’ președintele 
Republicii Socialiste 
pentru aprecierile 
orientările pe care 
dat cu acest i 
să-I asigurăm că,

. i sar- 
revin unităților din 

din hotărîrile 
al XIII-Iea al 

Comunist Român

Și 
acestora,

u-

să 
in cadrul a 
fost apro- 

organizarea 
componența 

precum 
de desfășu-

conducâtorului 
statului nos-

și deplină aprobare, 
subliniată, in repetate 

vii și prelungite a-

de pionieri și șoimi 
au urcat la prezi- 

oferit
Ceaușescu, 

Ceaușescu.

tovarășului 
tovarășei 

in semn 
buchete de

tovarășa

România, 
făcute 

i ni 
cu acest prilej 
asigurăm că, in 

ritul indicațiilor formulate 
cuvîntare, vom 
holărire pentru

ac(iona 
a

s Ș» 
le-a

in 
cu 

înfăptui

,t. J
in cele mai bune «ondițiun: 
obiectivele și programele 
noastre de viitor. Ne angajăm 
să ne unim și să ne mobilizăm 
toate forțele pentru a spori 
și mai puternic aportul șliin- 
ței și invățămîntului la asigu- jî 
rarea progresului general al g 
societății noastre socialiste, ' 
bunăstarea și fericirea 
tregului popor”.

Acest 
subliniat 
Congresul 
mintului 
plauze, 
tr-o

J

la §
în-^ 

fost jî 
participanții la 

învăță- 
a-
Ing

entuziastă,

angajament a 
de L - •
științei și 

prin însuflețite 
urale și ovații, 

j atmosferă <—
cei prezenți au reafirmat voin- $ 
ța l_t-----  —-------- *-*  "
fășoară 
meniul 
mintului de a-și consacra _ ... 
treaga putere de muncă ț 
creație realizării obiectivelor 
dezvoltării economico-sociale 
a țării în viitorul cincinal, în- 
făptuirii mărețului <
al partidului de < 
socialismului ' 
lui in România.

După pauză, lucrările au Ș 
fost conduse de tovarășul Ion

tuturor celor ce își 
activitatea 
știinfei și

des- 
în do- j; 

înVăță- 
ra in- S' 

?>g

i Program 
edificare a 

și comunismu- < 
'• ............... J

Teoreanu, ministrul educației 
și invățămîntului.

In cadrul dezbaterilor în g 
plen au luat cuvîntul tovarășii: 
Aurel Sandu, director general ij 
al Institutului Central pentru 
Electrotehnică, Voicu Tache, 
rectorul Institutului Politehnic g 
București. Maria Ionescu, di- g 
rector general al Institutului g 
Central de Chimie. Ion Sasu. 
secretar al Comitetului Jude- g 
țean Cluj al P.C.R.. Mircea 
Drăgulin, director general al 
Institutului Central pentru Uti-și 
laj greu, Coleta De Sabata, îj 
rectorul Institutului Politehnic^ 
Timișoara, Cornel Rizescu, di- g 
rector adjunct științific al In- $ 
stitutului de Cercetări Meta- g 
lurgice. Ștefan Ștefănescu. 
cepreședinte al Academiei 
Științe Sociale 
Gheorghe Dinu, ministrul 
dustriei chimice. Lucia l . 
director general al Institutului șj 
Central de Cercetări Energetice, g 
Ion Condurache, director al Li- 
ceului Industrial Motru, Barbu § 
Petrescu, director general al 
Institutului Central de Cerce- 
tari Economice. Lorica Gavri- 
liță, rectorul Institutului de 
Medicină- și Farmacie Iași, Ti- 
beriu Mureșan, președintele A- 
cademiei de Științe Agricole și sȘ 
Silvice, Sanda Roșculeț, decan 
la Universitatea din Brașov, S; 
Vlad Bilbiie, director al Institu- 
tului „Cantaeuzino", Gheorghe g 
Călbureanu, inspector general 
la Inspectoratul școlar jude- g 
țean Dolj.

în cursul după-amiezii, lu- 
crările Congresului s-au desfă- 
surat pe secțiuni.

Lucrările Congresului eonii- 
nuă.

Vi-g 
deg 

și Politice,
1 in-Ș 
Roșea,1—4 — • — •

ERLACHER — GASPOZ, 

UN NOU DUEL 

ÎN SCHIUL ALPIN?
Italianul Robert Erlacher a 

cîștigat cursa de slalom uriaș 
de la Seslriere, grație unei 
excelente manșe secunde, in 
care l-a învins pe elvețianul 
Joel Gaspoz, clasat pe primul 
loc în prima manșă. La aceas
tă reuniune a lipsit luxem
burghezul Marc Girardelli, câș
tigătorul „Cupei mondiale” in 
sezonul trecut. Un alt favorit. 
Pirmin Zurbringen, n-a reușit 
decît o... contra-performanță, 
clasîndu-se, în manșa intii, pe 
locul 19 și clacînd, în a doua, 
din cauza unei plăci de gheață. 
Concursul de la Puy Saint 
Vincent, primul din ..Cupa 
mondială” a sezonului 1985—86 
Ia masculin, va fi, probabil, 
organizat tot la Seștriere din 
cauza lipsei de zăpadă din 
Alpii francezi, la fel ca și cel 
feminin, de la Courmayeur

Socialiste Federative Iugoslavia

o contribui» Ăciivț 
IA DIZVOlfAlltA SPORLULUl MONDIAL

Popoarele Iugoslaviei socialiste sărbătoresc astăzi ani
versarea a două evenlfnente de importantă crucială : la 29 
noiembrie 1943, in condițiile greii ale ocupației hitleriste, 
a fost pusă, la Jajce, temelia Iugoslaviei noi, democratice, 
iar în 1945 Adunarea Constituantă a țării a adoptat Decla
rația prin care a fost proclamată Republica Populară Fede
rativă. De atunci încoace, sub conducerea comu
niștilor, masele populare au făurit chipul de astăzi al Iugo
slaviei ob finind in toate domeniile de activitate realizări 
fără precedent.

Se poate afirma cu certi
tudine că, în momentul .de 
față, Iugoslavia reprezintă 
una dintre forțele organiza
torice de prim-plan ale 
sportului internațional. Iar 
acest statut este strîns le
gat de o dezvoltare econo
mică, socială și culturală pe 
care numai construcția noii 
societăți socialiste o putea 
asigura. în ultimii ani, di
ferite orașe din toate repu
blicile s-au distins asigu- 
rînd condiții perfecte de 
desfășurare unor competiții 
de prim rang din sportul 
continental sau mondial. 
Construirea la Titograd, la 
Osijek sau la Zenica, a tot 
atitea poligoane ultramo
derne a făcut posibil ca în 
ultimii 4 ani în aceste ora
șe să se desfășoare două 
campionate ale Europei și o 
Balcaniadă de tir. Cit de 
ridicat a fost nivelul între
cerilor la acest? competiții 
vorbește de la sine faptul 
că, în acest an. Ia Campio
natele europene de la Osi
jek, au fost doborîte 22 de 
recorduri mondiale! Și bas
chetul, sport, prin tradiție 
iubit de iugoslavi, oameni 
inalți, vînjoși și puternici, 
a găsit mereu gazde pri
mitoare în această țară : 
chiar în acest an, la Tuzla, 
a avut loc Campionatul eu
ropean de baschet pentru 
cadete, întrecere la care 
s-au intilnit toate speranțe
le baschetului feminin de 
pe vechiul continent.

Iugoslavia a primit ono
ranta și atît de dificila mi
siune de a organiza o ediție 
de iarnă a Jocurilor Olim
pice, cea din 1934, de la 
Sarajevo. întreaga țară a 
contribuit atunci pentru ca 
oaspeții de peste hotare, 
sportivi, tehnicieni, zia
riști și turiști să poată spu
ing, la întoarcerea acasă, ci 
au asistat, realmente, la cea 
mai bine organizată dintre 
toate edițiile de pîriă acum 
ale Olimpiadei albe! A fost 
un examen trecut cu brio

de organizatorii -din Sara
jevo, in principal, fapt ca
re a făcut ca acest oraș să 
devină una dintre metropo
lele sporturilor de iarnă 
din întreaga lume : splendi
dele obiective sportive cum 
sint trambulinele de la 
Igman-Mulo Polje, pirtia de 
bob și sanie de la Trebevici 
sau traseele de schi alpin de 
la Bjelasnica și Jahorina 
găzduiesc, începind din a- 
cest an, numeroase con
cursuri importante din ca
drul „Cupei mondiale”, re
cunoaștere internațională 
fără echivoc a unui statut 
pe care nu-1 au multe sta
țiuni montane din Europa

Intrarea fermă între or
ganizatorii marilor compe
tiții polisportive a mai pri
mit încă o confirmare: ora
șul Zagreb va fi gazdă, in 
1987, a unei alte manifes
tări de amploare : Jocurile 
Mondiale Universitare de 
vară. Pregătirile în vede
rea acestui eveniment se 
află, după cum asigură co
mitetul de organizare. in 
graficul prevăzut, obiective
le sportive și satul sporti
vilor studenți urmînd a fi. 
toate, gata la timpul potri
vit.

Dar ambițiile Iugoslaviei 
sportive nu se opresc aici. 
Belgradul face parte dintre 
orașele care și-au anun
țat, in mod oficial, candi
datura pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de vira 
din 1992. tn eventualitatea 
în care și această campanie 
va fi încununată de suc
ces. țara vecină și prie
tenă ar deveni una dintre 
puținele care să poată a- 
firma că a organizat două 
Olimpiade, una de vară și 
una de iarnă si o Univer
siadă de vară! Oricum, can
didatura Belgradului can
didatura Iugoslaviei este 
una dintre cele mai outer- 
nice. dintre cele mai asi
gurătoare în perspectiva 
unei noi reușite organizato
rice.

MECIUL DE BARAJ PENTRU SEMIFINALELE
CAMPIONATULUI MONDIAL DE ȘAH

De la secretar'atul Fede
rației Internaționale de Șah 
(F.I.D.E.) s-a anunțat că me
ciul de baraj opunînd pe marii 
maeștri Mihail
și Jan Timman (Olanda), care 
s-au clasat la

Tal (U.R.S.S.)

f
I

4—5, in turneul can- J; 
urmează să înceapă S; 

......................................I

Prima manșa a optimilor de finală ale „Cupei d.E.FA"

egalitate, pe

locurile 
didaților, 
la 2 decembrie, la Montpellier, 
cuprinzînd 6 partide. Cîștigăto- 
rul se califică pentru semifi
nale. urmînd să-1 întilnească 
pe Artur lusupov, clasat pe 
locul I.

$

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM > Pe circui

tul de la Talladega (S.U.A.), a- 
mericanca Lyn St. James (în 
vîrstă de 37 de ani) a stabilit un 
nou record 
cu o medie orară de 328,610 km 
(v.r. era de 320,110 km și apar
ținea aceleeași sportive). • După 
58 de probe speciale, in Raliul 
R.A.C., care se desfășoară în An
glia, pe primul loc al clasa
mentului a trecut finlandezul 
Henri Toivonen (,, Lancia"), ur
mat la 59 sec. de englezul Tony 
Pond („Austin").

BASCHET o La Den Holder 
(Olanda) meciul dintre selecțio
natele Olandei și Iugoslaviei con- 
tînd pentru preliminariile C. M. 
masculin (grupa a 2-a europea- 

‘ cîștigat de iugoslavi 
(56—32). în c-lasamen- 

conduce. neînvinsă, 
cu 8 p, urmată de 

6 p, Ungaria — 2 p 
- 0 p.

mondial de viteză,

nă) a fost 
cu 110—73 
tul grupei 
Iugoslavia, 
Olanda — 
și Belgia ■

HANDBAL • Selecționata fe
minină a Ungariei a susținut la 
Szeged un meci de verificare 
în compania echipei iugoslave 
„Ada", pe care a învins-o cu 
30—17 (15—7).

ȘAH • Campionatul Asiei 
pentru junioare s-a încheiat la 
Dacca (Bangladesh) cu victoria g 
jucătoarei indiene Iwn Anupama g 
Abhyanker, care a totalizat 8,5 p g 
din 11 posibile. Pe locurile ur- 
mătoare s-au clasat Ning Chun- 
hong (R. P. Chineză) — 8 p, Iwn 
Rani Hamid (Bangladesh) — 6 p, 
Bhgyashree Sathe (India) șl Ane g 
Martin (Australia) — cu cite 5,5 p, g 
Steven Punyanan (Indonezia) — 
5 p.

TENIS DE MASĂ • Echipele 
R P. Chineze, aflate in turneu g 
în Suedia, au evoluat tn locali- g 
tatea Lonme, în compania se- g 
lecționatelor țării gazdă. La fe- g 
mlnln, victoria a revenit cu 5—1 g 
sportivelor din R. P. Chineză, Iar g 
meciul masculin s-a încheiat cu g 
5—8 în favoarea jucătorilor sue- g 
dezl.

VOLEI • In ziua a 5-a a „Cu- 
nei mondiale" (masculin), de la 
Nagoya și Hiroshima : U.R.S.S. — 
Argentina 3—0 : S.U.A. “ ‘ 
3—0 ;
3—2 ;
3—2.

Egipt 
Cehoslovacia — Brazilia 

Coreea de Sud — Japonia 
în clasament conduce e- 

chipa S.U.A. — cu 10 p. urmată 
de U.R.S.S. și Cehoslovacia — 
cîte 9 p.

REAL MADRID
Miercuri noaptea s-au desfă

șurat meciurile tur ale optimi
lor de finală ale „Cupei U.E.F.A.", 
urmînd ca la 11 decembrie (cînd 
este programat returul) să cu
noaștem echipele calificate pen
tru sferturile de finală

Ce se poate spune despre a- 
ceastă primă manșă a „optimi
lor" ? în primul rînd, vom men
ționa faptul că deținătoarea tro
feului, Real Madrid, a fost sur
clasată, în deplasare, de către 
Borussia Monchengladbach (1—5) 
și va fi foarte greu ca madrile
nii să poată refnonta diferența 
de patru goluri. în al doilea rînd, 
se pot consemna, drept*  surpri
ze, înfrîngerile suferite pe te
ren propriu de către formațiile 
Spartak Moscova și Dniepr, am
bele învinse, la limită, cu ace
lași scor (0—1), de către F. C. 
Nantes și, respectiv Hajduk 
Split. Rezultate bune au reali
zat Legia Varșovia, în deplasare 
(0—0), cu Internazionaîe, și Mi
lan (1—1) cu Waregem. pe te
renul echipei belgiene. în rest, 
rezultate foarte strînse, dintre 
care două ne-au lipsit în ziarul 
de ieri : Dundee United — Neu- 
chatel Xamax 2—1 și Athletic 
Bilbao — Sporting Lisabona 2—1

Iată cîteva amănunte de la me
ciurile disputate.

La Tbilisi, Spartak Moscova — 
F. C. Nantes 0—1 (0—0). Singu
rul gol a fost marcat de Mo- 
rice (min. 77 din penalty). Au 
asistat 50 000 de spectatori.

La Krivojrog, Dniepr — Ha|- 
duk Split 6—1 (0—0), Punctul vic
toriei echipei iugoslave a fost 
realizat de Pucikov (min. 73),

SURCLASATĂ!
care a marcat în propria-i poar
tă î La meci au asistat 40 000 de 
spectatori.

Partida dintre Borussia Mon- 
chengladbach și Real Madrid, 
considerată „capul de afiș" al 
programului, a suscitat un mare 
Interes. înfruntînd frigul și ză
pada, în tribunele stadionului 
„Rhein" din Diisseldorf au luat 
loo 65 000 de spectatori. Jocul a 
fost programat în aces4 oraș de
oarece capacitatea stadionului din 
Monchengladbach este prea mi
că. După cum se știe, Borussia, 
In excelentă formă, a cîștigat de
tașat. în min. 36, Mill a deschis 
scorul, iar trei minute mai tîr- 
ziu Salgueiro a înscris un auto
gol' în favoarea gazdelor. După 
pauză, tot Borussia este în atac 
și reușește să mărească scorul 
la 4—0 (!), prin golurile marcate 
de U'wc Rahn (min. 55 și 60). 
Real contraatacă și reușește să 
reducă din handicap, prin Gor
dillo (min. 69). Spre sfîrșituî 
partidei, Borussia pecetluiește 
scorul final, prin Lienen (min. 
83). A fost, desigur, o victorie 
nescontată — prin proporția sco
rului —, avînd în vedere că Rea! 
Madrid este lideră în campio
natul Spaniei !

Dundee United n-a avut o în- 
tîlnire ușoară cu fruntașa clasa
mentului elvețian, Neuchâteî Xa
max. A cîștigat numai cu 2—1 
(0—1). Oaspeții au deschis sco
rul prin Stielike (min. 21), dar, 
după pauză, gazdele au atacai 
puternic, reușind să marcheze de 
două ori. prin Dodds (min. 53) 
și Radford (min. 75). în urma a- 
cestuî rezultat, Neuchâteî are

De ia sediul F.I.F.A. se 
transmite știrea că forul 
fotbalistic suprem proiec-' 
tează organizarea unui 
campionat mondial în sa
lă în 1988 Se afirmă că 
la acest campionat vor 
participa 24 de echipe. O 
hotărîre definitivă va ,fi 
luată ulterior.

șanse de calificare in primul 
rînd pentru că a înscris un gob 
în deplasare.

Hammarby a obținut, de ase
menea, o victorie foarte dificilă, 
pe ter&n propriu, în fața echipei 
F. c. Koln : 2—1 (0—1). Vest-ger- 
manii au deschis scorul prin 
Geilenkirchen (min. 30), dar, 
după reluare, Homberg a egalat 
(min. 69) și tot el a înscris go
lul victoriei în min. 87 !

Echipa Waregem n-a putut 
trece de Milan : 1—1 (0—0), ast
fel îneît italienii au prima șansă 
;n partida retur. Veyt, de la 
gazde, a deschis scorul în min. 
55, după care Virdis a egalat a- 
bia în min. 88 !

La Bilbao, Athletic a cîștigat 
în fața Iui Sporting Lisabona cu 
2—1 (1—0) , după ce condusese cu 
2—0 (Sarabia min. 12 și Salinas 
min. 60). Portughezii își revin a- 
pot, înscriind prin Meave, tn 
min. 72.

PLATINI - CEL MA! BUN 
FOTBALIST AL LUMI! ÎN 1985
Francezul Michel Platini (care 

joacă la Juventus Torino) a fost 
desemnat cel mai bun fotbalist 
din lume pe anul 1985, în urma 
anchetei revistei engleze „World 
Soccer*.  Pe locurile următoare : 
danezul Preben Elkjaer și argen
tinianul Diego Maradona. Cel 
mai bun antrenor a fost ales 
englezul Terry Venables (C F. 
Barcelona).


