
Sub semnul adeziunii depline la ideile 
cuprinse in cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Congresului al Xlll-lea, Programul partidului
IERI S-A ÎNCHEIAT CONGRESUL
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ȘTIINTfl Șl ÎNVATAMINIUIUI
Primul Congres al științei și 

învățămîntului și-a încheiat lu
crările, la 29 noiembrie, în Sala 
Palatului Republicii Socialiste 
România.

în cursul dimineții de vineri, 
lucrările au fost reluate in 
plen sub președinția tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie.

în cadrul discuțiilor asupra 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi au luat cuvîntul tovară
șii : loan Ioviț-Popescu, recto
rul Universității București, Ca
rol Manițiu, director general al 
Institutului central pentru in
dustria construcțiilor de mașini, 
Gcorgeta Nichita. prorector al 
Institutului agronomic Timișoa
ra, Nicolae Croitoru, secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Mărioara Lem
ne, secretar al Comitetului de 
partid de la Institutul de geo
logie și geofizică București, Ion 
Dodu Bălan, profesor la Uni
versitatea București, Constan
tin Arseni, președintele Acade
mici de Științe Medicale, Dan 
Pavelescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., Doina Ivan, director ge
neral al Institutului central de 
biologie, Orațiu Hoară, direc
tor ai Liceului de matematică- 
fizică „loan Slavici" Arad, Iulia 
Petrescu, directorul Institutului 
de cercetări textile. Marin Ivaș- 
cu. director general al Institu
tului central de fizică, Poliana 
Crislescu, președintele Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor, Iosif Fodor, direc
tor al Institutului de cercetări 
și proiectări miniere Cluj-Na
poca, Dumitru Ghișe, prorec
tor al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", Nicu Boboc, director ge
neral al Institutului central de 
matematică, Valentina Dan, 
prorector al Universității Ga
lați, Ion Buzescu, director al 
Institutului Național de mo
toare termice.

Dezbaterile s-au desfășurat in 
spiritul orientărilor de excep
țională însemnătate, teoretică și 

strălucita 
secretarul 
Comunist 

Republicii 
tovarășul

practică, cuprinse în 
cuvîntare rostită de 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în deschi
derea Congresului științei și în
vățămîntului.

Proletari din toate dările, unifi-vă I

portul
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5 Miine, in cea de a 16-a etapâ a Diviziei „A" de fotbal

Participanții la Congres au 
reafirmat vibrant sentimentele 
de nețărmurită dragoste, sti
mă și recunoștință, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, prin monumentala sa ope
ră științifică, prin întreaga acti
vitate, își aduce o inestimabilă 
contribuție la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și 
stalului, Ia fundamentarea pla
nurilor și programelor de dez
voltare economico-socială a pa
triei, la mobilizarea tuturor re
surselor țării și stimularea 
energiilor și forțelor creatoare 
ale națiunii, la organizarea 
conducerea operei istorice 
edificare a socialismului și 
munismului în România.

De la tribuna marelui 
rum, s-a dat o înaltă 
preciere magistralei cuvîntări 
a conducătorului partidului 
și statului, care, pe teme
iul unei analize de o deo
sebită profunzime, stabileș
te direcțiile de bază in o- 
rientarea pe mai departe a în
tregii activități din domeniul 
științei și al invățămîntului, 
constituind un însuflețitor pro
gram de acțiune pentru inten
sificarea cercetării și perfec
ționarea muncii instructiv-edu- 
cative.

Delegații și invitații Ia Con
gres au adus un respectuos 
omagiu activității tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om 
politic, ilustru savant, de lar
gă recunoaștere internațională, 
care, cu remarcabilă competen
ță, cu fierbinte devotament pa
triotic și revoluționar, îndrumă 
permanent, nemijlocit, amplul 
proces de înfăptuire a politicii 
partidului și statului în dome
niul științei, învățămîntului și 
culturii.

Participanții la dezbateri au 
dat expresio adeziunii depline 
a tuturor slujitorilor științei și 
școlii la politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, care corespunde în cel 
mai înalt grad intereselor și 
aspirațiilor supreme de progres 
și bunăstare, de pace, înțelege
re și colaborare internațională, 
ale poporului român.

în cuvîntul lor, vorbitorii au 
înfățișat munca plină de dărui
re desfășurată de oamenii mun
cii din cercetare, inginerie teh
nologică șî proiectare, din în- 
vățămîntul de toate gradele, 
pentru îndeplinirea exemplară

și 
de 
co

ta
ft-

(Continuare in pag. a 4-a)

g

g

l
l
l
g

g

g

I
g

DOUA MECIURI DE MARE INTERES: LA BACĂU SI BUZĂU
• La Hunedoara, recordmana 
eficacității față in față cu re
cordmana remizelor • Va sări 
liderul și peste penultimul hop 
din această toamnă : joc, in 
deplasare, cu S.C. Bacău ? • 
In „Giulești", deși Chimia Rm. 
Vilcea deține o bună formă

sportivă, Rapid se gindețte 
doar la... ambele puncte • F.C. 
Olt urcă spre dealul Feleacu- 
lui cu Bălăci reintegrat in for
mație • După numai 4 zile, la 
Buzău un alt derby : Gloria - 
Dinamo • La Timișoara, „Poli" 
promite suporterilor ei o nouă

1

victorie • Cu gîndul la „po
dium", Universitatea Craiova nu 
vrea să lase speranțe „lanter
nei" • în „Regie", un meci de 
atracție, cu „alb-negrii" insta
lați favoriți • La Brașov, Victo
riei nu i-ar strica nici... egalul!

^\\\\\\\\\\\^ PROGRAMUL ETAPEI
ș

U< im a J 11 i iaHunedoara : 
Bacău : 
București :

Cluj-Napoca 
Buzău : 
Timișoara : 
Craiova: 
București :

CORV1NUL - PETROLUL
SPORT CLUB - STEAUA
RAPID - CHIMIA

(stadionul Giulești)
UNIVERSITATEA - F.C. OLT
GLORIA - DINAMO
„POLI- - A.S.A.
UNIVERSITATEA - F.C. BIHOR
SPORTUL STUDENȚESC - F.C. ARGEȘ
(stadionul Sportul studențesc)
F.C.M. - VICTORIA BUC.Brașov :

Toate partidele vor începe la ora 14

\

CLASAMENTUL
1. STEAUA 15 12 S 0 30- 6 27
2. Sportul stud. 15 >42 34-14 22
3. Dinamo IS 4 3 4 23-12 19
4. Univ. Craiova 15 8 3 4 18-13 19
5. Gloria IS 7 2 4 22-17 14
6. Chimia 15 7 2 4 22-15 18
7. Petrolul 15 4 8 3 12-14 188. Corvinul 15 7 17 39-22 15
8. „U« Ctuj-Nap. 15 8 3 6 19-19 15

io. F. C. Olt 15 5 4 8 16-29 14
ii. F. C. Argeș 15 5 4 6 13-18 14
12. „Poli* Timiș. 15 6 18 27-27 13
ii. A.S.A. Tg. M. 15 5 3 7 14-20 13
14. S. C. Bacău 15 8 0 9 22-24 12
15. Bapld 15 4 3 8 19-28 11
14. Victoria 15 2 8 7 12-23 14
17. F.C.M. Brașov 15 4 2 8 8-32 14
14. F. C. Bihor 15 Its 11-13 1

Astăzi, la Pitești, In finala „Cupei cupelor11 la polo

DINAMO BUCUREȘTI - VASAS BUDAPESTA, 0 PARTIDA DECISIVA
Un autentic „cap de afiș" al 

programului sportiv al săptă- 
mînii este mult așteptata în- 
tîlnire-retur a finalei 
cupelor" la polo. în 
olimpic din Pitești se 
față în față astăzi, 
pere de la 
București, de 
campioană a țării și lideră în 
actuala întrecere a Diviziei „A“, 
și Vasas Budapesta, puternică 
reprezentantă a valorosului 
polo din Ungaria, cîștigătoarea 
ediției 1984 a „Cupei campio
nilor europeni". Oaspeții de 
azi au învins, după cum se 
știe, cu 12—11 în prima man
șă. dar jucătorii români, care 
au evoluat foarte bine Și 
Budapesta, speră, cu deplin 
mei. să încheie cu succes 
marcabila lor participare 
prestigioasa competiție.

Este foarte probabil ca echi
pele ce vor fi trimise în apă 
să fie foarte asemănătoare cu 
cele aliniate duminică la 
Budapesta, pe foaia de arbi
traj puțind apare doar unul- 
două nume noi. Astfel antre-

..Cupei 
bazinul 

vor afla 
eu înce- 

Dinamo 
ori

ora 16, 
numeroase

la 
te- 
re- 
în

jjțjgfo™1 de volei (rn) STEAUA ÎNVINGE PE CAMPIOANĂ: 3-1
Public numeros ieri după-a- 

miază, în sala Floreasca din 
Capitală, la cel dinții derby ai 
campionatului masculin de vo
lei, la care s-au aliniat obiș
nuitele concurente la titlu, 
Steaua și Dinamo. Confrunta
rea lor a creat (cu excepția 
primului set, dominat net de 
vicecampioni) destulă încor
dare în rîndul celor două ga
lerii, dat fiind echilibrul lup
tei și unele răsturnări specta
culoase de rezultat pe parcur
sul seturilor 2—4. In cele din 
urmă Steaua a obținut victo
ria CU 3—1 (5, —12, 13, 13),
grație unui plus de vigoare și 
de efectiv, precum și unor mo
mente de lîncezeală în terenul 
advers. O victorie. însă, mai 
„muncită" chiar decît arată 
scorul, pentru că — de pildă 
— Dinamo a avut și a ratat o 
mare șansă de a-și adjudeca 
și setul 3, în care campioana 
„en titre" a condus cu 4—1. 
6—2, și 13—8, iar în setul 4 a 
refăcut spectaculos de la 3—8 
și a preluat conducerea (9—8). 
în finalurile de set, însă, „alb- 
roșii" au plătit deopotrivă tri
but relaxării premature si re
zistenței mai scăzute. Desigur, 
în calculele rezultatului au 
cîntărit greu puținătatea re
zervelor dinamoviste și forma 
slabă a lui Gheorghe (care în 
sezonul trecut fusese cel mai 
bun din ultimul derby) șl a

norii bucureșteni Iuliu Capșa și 
Dinu Popescu contează Pe por
tarii Spinu și Diaconu. pe Un- 
gureanu. Ardelean. Șerban, 
Ciobăniuc, Zaharia, Hagiu. Ră- 
ducanu, Rus Dan. Moiceanu, 
Chiru (în ordinea numerelor 
de pe tricou). De partea cea
laltă. Peter Rusoran îi va ali
nia pe Nemeș, Foldi. Krieger, 
Meszaros. Budavari, Kuncz, 
Lengyel Kenez, Jancso Matu- 
sek. Mches. Radnoty. Agardi.

întîlnirea va fi arbitrată de 
Zejlko Klarici, din Iugoslavia, 
și Jurgen Blan, din R.F, Ger
mania. Delegatul Ligii europene 
de natație 
acestui for. 
Lambașa.

Să sperăm 
tr-adevăr 
bună, iar aceasta dorim să fie 
Dinamo București I

Geo RAEȚCHI

este președintele 
iugoslavul Ante

că va Învinge. In- 
echipa cea mai

PLOAIA ÎNSOȚEȘTE PREGĂTIRILE
RUGBYȘTILOR. SĂ SPERĂM, INSĂ,

CĂ LA AOUILA VA FI SOARE...
conferă calitatea de lider ne
contestat pe continent.

Echipele României — mai a- 
les ea — și Italiei joacă. în 
schimb, rolul unor posibile out- 
sidere. reprezentativa ..frunzei 
de stejar" uimind nu o dată 
specialiștii din lumea întreagă 
prin buna-i comportare și ad
mirabilele-! victorii în fața u- 
nor formații pe deplin consa
crate. cum ar fi cele ale Fran
ței, Țărti Galilor, Scoției etc. 
Iată de ce proximul duel din
tre echipele Italiei șl Româ
niei. din cadrul C.E.. capătă 
azi dimensiuni și valențe ne
obișnuite.

în contextul oficializării pri
mei „Cupe mondiale" a rug- 
byului, „cota" Campionatului 
european este în continuă creș
tere. Pentru 
cele 6 echipe 
de elită (A) 
beze gradul 
la cel mai înalt 
Europa continentală — se știe 
— la viitoarea întrecere mondia
lă, ce va avea loc în 1987 în Aus
tralia Și Noua Zeelandă. 
fost calificate (pe baza 
performanțe anterioare) 
reprezentative : Franța, 
nia și Italia. Valoarea și 
riența competițională a 
lui Franței (participă 
în afara Campionatului 
pean, la Turneul celor ____
țiuni și la diverse turnee în 
care se confruntă cu echipe 
naționale puternice cum ar fi 
cele ale Noii Zeelande Aus
traliei sau Argentinei) sînt u- 
nanim recunoscute ceea ce-1

că fiecare dintre 
figurînd în clasa 
doresc să-și pro- 

de competitivitate 
nivel. Din

Gheorghe, Enescu și Ion

au 
unor 
trei 

Româ- 
expe- 

,.XV“- 
anual. 
euro- 

5 na
★

Deși mai este o săptăminâ 
pină la întîlnirea de la Aquila, 
„febra meciului" i-a 
Pe

cuprins 
toți rugbyștii tricolori.

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. a 4-a)

2-3

PREGĂTIREA FIZICA A FIECĂRUI
lui Rădulescu (acesta însă su
plinit excelent de Rotar).

Meciul a oferit citeva faze 
lungi, frumoase și aplaudate, 
dar mai ales un atractiv duel 
de servicii din săritură Das- 
călu — Rotar, ambii extrem de 
eficienți, precum și numeroase 
atacuri puternice din ambele 
linii (Dascălu și Mina la Stea
ua, Pop la Dinamo). Totuși, 
așteptam mai mult de la cele 
două fruntașe. Și mai puțină 
inconstanță! Arbitrii M. Nico-

Atac puternic al stelistului Dascălu. căruia i se opun la blocaj r-u .. ................. Foto . Aure] D NEAGU

Iau și Z Moldoveanu au con
dus bine echipele : !
— Ionescu (Pădurețu). 
Constantin (Șoica), 
(Spinu), Dascălu 
Pentelescu ; DINAMO — 
Enescu, Rădulescu 
Vrincuț, Gheorghe 
Să le urăm, însă, 
(învinși în derbyj 
C.C.E., la Londra, 
întîlni duminică pe campioana 
Angliei, în meci-tur !

Aurelian BREBEANU

STEAUA 
Mina, 

Pralea 
(Macavei). 

Ion, 
(Rotar), Pop, 

(Drăghici). 
campionilor 
succes în 
unde vor

SPORTIV - MIJLOC HOTĂRITOR
PENTRU OBȚINEREA UNOR PERFORMANȚE 

DE VALOARE RIDICATA
— Masă rotundă organizată 

de C. N. E. F. S. și redacția ,,Sportul"
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PREGĂTIREA FIZICĂ A FIECĂRUI SPORTIV - MIJLOC HOTĂRÎTOR
V A

de C. N. E.F.S
și redacția „Sportul

PENTRU OBȚINEREA UNOR PERFORMANTE DE VALOARE RIDICATA
□53

An de an, mișcarea noastră sportivă a repurtat prestigioase succese 
internaționale în competiții de cea mai mare anvergură, Jocuri O- 
limpice, Campionate mondiale sau europene, ca urmare a pregătirii 
temeinice, pe toate planurile, a celor mai buni dintre performeri, a con

dițiilor materiale asigurate sportului nostru prin grija organelor de partid 
și de stat. Pentru anul ce vine și în perspectiva viitoarelor Jocuri Olim
pice, in fața sportului nostru de performanță se află obiective îndrăz
nețe, sarcini importante. în Mesajul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
adresat Conferinței pe țară a mișcării sportive din 1982 se arăta : 
,,Desfășurând o muncă tenace, indirjită, pentru a ne pregăti cît mai te
meinic și a ne menține locurile fruntașe pe care le-am dobindit într-o 
serie de discipline sportive, trebuie să ne propunem să ridicăm și mai 
mult nivelul general al tuturor ramurilor de sport și să cucerim noi po
ziții de frunte in ierarhia sportului mondial - la gimnastică, atletism, 
handbal, tenis, canotaj, precum și la alte discipline".

„Să se asigure - spunea 
rostită la Congresul științei 
tuturor oamenilor muncii pe 
toate domeniile! Să întărim 
invâțămintul și producția!"

Unul din mijloacele îmbunătățirii continue a pregătirii sportivilor 
fruntași și, implicit, a creșterii valorii performanțelor înregistrate este și 
asigurarea unei corespunzătoare pregătiri fizice, generale și specifice, 
mai cu seamă in această etapă. Ținînd seama de rolul în
semnat al pregătirii fizice la îndeplinirea viitoarelor obiective 
de performanță ale mișcării noastre sportive, C.N.E.F.S. și redacția noas
tră au organizat o „masă rotundă" în cadrul căreia au fost dezbătute 
probleme legate de locul și rolul pregătirii fizice in procesul de antre
nament, la care au luat parte tehnicieni din diferite ramuri de sport, 
antrenori, activiști și medici sportivi, alți specialiști ai acestui domeniu 
de activitate.

Masă rotunda organizată

tovarășul Nicolae Ceausescu in Cuvîntarea 
ți învățămîntului — pregătirea tineretului, a 
baza celor mai noi cuceriri ale științei din 
continuu legătura indisolubilă a științei cu

O NOUA CALITATE iN PREGĂTIRE
SEPTIM1U TODEA, secretar al 

C.N.E.F.S. : Asigurarea unei te
meinice pregătiri fizice generale 
și specifice, în toate etapele pre
gătirii, dar mai cu seamă în a- 
ceastă etapă de începere a pre
gătirilor pentru anul viitor, este 
un mijloc principal, hotărîtor în 
ridicarea capacității de efort, a 
valorii sportive și ca suport obli
gatoriu pentru exprimarea cît mai 
eficientă a măiestriei tehnico-tac- 
tice. Acesta este și scopul întîl- 
nirii noastre. Unii tehnicieni ridi- • 
că, de multe ori, problema impo
sibilității abordării pe un plan su
perior a unor laturi ale pregătirii 
tactice și psihologice în marile 
competiții. E și firesc să nu se 
obțină mare lucru cînd nu 
realizată o pregătire fizică cores
punzătoare. Semifondul ‘ 
luptele greco-romane, canotajul, 
halterele, handbalul băieți ș.a. au 
obținut rezultate deosebite pe un 
suport trainic al pregătirii fizice. 
Vrem să reconsiderăm valoarea și 
importanța acestei pregătiri fizice

este
fete,

în antrenamentul sportivilor. Tre
buie perfecționată dirijarea știin
țifică a pregătirii fizice, în baza 
unor date obiective, furnizate de 
cercetarea științifică și medicina 
sportivă, cu privire la conținutul 
și calitatea acestei pregătiri fizice, 
a antrenamentelor sportivilor. Fe
derațiile, tehnicienii să se gîn- 
dească la sporirea, în continuare, 
a volumului și intensității în pre
gătire, paralel cu asigurarea pro
cesului științific de refacere după 
efortul depus, prin utilizarea în 
mai mare măsură a mijloacelor 
tradiționale, cit și a celor moder
ne, sub o riguroasă supraveghere 
medicală. Dirijarea conținutului 
procesului de pregătire fizică să 
se facă în funcție de specificul 
ramurilor de sport, de nivelul 
sportivilor. Trebuie să vedem cum 
este necesar să arate un model al 
pregătirii fizice în diferite etape 
ale pregătirii, fără de care este 
imposibil să fie dirijat efortul și 
realizat procesul de antrenament.

NECESITATEA UNUI MODEL

NICU ALEXE, directorul Cen
trului de perfecționare a cadrelor 
din mișcarea sportivă : Selecția 
mijloacelor care compun un model' 
de pregătire trebuie să răspundă 
celor două probleme de fond ale 
programării lui : care este relația 
lor de solicitare și de structură 
cu specificul concursului ? Concret, 
un mijloc folosit în pregătirea 
luptătorilor și boxerilor și care 
constă din alergare contracrono- 
metru pe un plan înclinat ascen
dent, lung de 2 km, nu are nici 
o legătură cu structura procedeelor 
de atac și apărare din ring sau 
de pe saltea. Dar din punct de 
vedere al ridicării capacității sis
temului cardio-respirator și neu- 
ro-muscular, al pregătirii sistemu
lui locomotor la nivelul celui mai 
important concurs (precedent) și 
uneori peste el, un astfel de mij
loc are o însemnătate centrală. In 
această viziune, modelul de pre
gătire, indiferent de ramura spor
tivă în 
rata de 
durata

de minute), trebuie să se stabi
lească numărul exercițiilor cu a- 
cest profil, ca și cantitatea lor de 
repetare, distanțele parcurse și 
greutățile ridicate, precum și mo
dul lor de repartizare în ciclurile 
săptămînale, ponderea lor în lec
țiile de antrenament. în această 
perspectivă, probele de control iz
vorăsc nu numai din conținutul 
pregătirii specifice (tehnico-tacti- 
ce), ci și din acel al pregătirii fi
zice. Probele de control ale aces
tui factor (care nu și-a pierdut 
importanța sa pe planul acumu- 

biologice și al prevenirii 
a crescut și va

care ne aflăm și de du- 
concurs (care poate fi de 
secundelor sau a zecilor

lărilor _ _
traumatismelor, ci 
crește pe măsură ce rețeaua ca
lendarului își va mări densitatea), 
mai cu seamă cele care evidenția
ză pregătirea fizică specifică vor 
avea o structură cît mai apropiată 
de natura efortului dat de calita
tea fizică predominantă care este 
suportul principal al actului mo
tric cerut de concurs și în regim 
de lucru specific acestuia, cu va
lori permanent corelate cu grafi
cul formei sportive.

TREBUIE VALORIFICATĂ TRADIȚIA

GIIIBU : Mișcarea noas-EMIL
tră sportivă are, în domeniul pre
gătirii fizice, o bună tradiție, o 
bună teorie, o bună cercetare. Să 
aplicăm ceea ce știm, că știm des
tul de multe, dar aplicăm mai pu
țin. Martinescu a cîștigat medalia 
olimpică de aur pentru că — așa 
cum a declarat el — l-au ajutat 
rezistența, forța și viteza, puse în 
valoare de pregătirea fizică. Este 
necesar 
zice să 
bească 
stau sportivii cu capacitatea aero-

ca în cadrul pregătirii fi- 
cerem antrenorilor să vor- 
mai mult de felul cum

bă și anaerobă. O altă problemă 
o constituie prezența pregătirii fi
zice în toate etapele corespunză
toare calendarului competițional. 
De asemenea, pregătirea fizică 
trebuie legată neapărat de volum. 
Schema ar fi următoarea : 1) mij
loacele folosite pentru dezvoltarea 
calităților motrice ; 2) obligativi
tatea normelor de control pentru 
pregătirea fizică generală ; 3) an
trenamentele planificate pentru 
pregătirea fizică nu numai iarna, 
ci în toate etapele ; 4) pregătirea 
la munte, la mare altitudine.

PRIN PLURALITATE SPRE PERFECȚIONARE
CORNELIU FLORESCU: Ideea

de pregătire fizică generală trebuie 
de 
de

înțeleasă sub două aspecte : 
multilateralitate motrică și 
compensare motrică. Nivelul aces
tor efecte depinde de ce se face,

cît se face din ele, cînd se face 
și cine le face. Să fie respectate 
— în funcție de ramura sportivă 
și de sportivul respectiv — pro
porțiile pe baza cărora rezultă 
pregătirea (fizică, tehnică, tactică,

bal numai 3 din ce 
sînt profesori sau 
pregătirea fizică ; f 
este dotat cu un antr 
nor secund care îi 
rolul de antrenor cu 
zică ; deci, nu se pc 
formanțe înalte tehr 
gătirca fizică este î 
nor nespecialiști ; 2) 
deosebire de sportu; 
le unde sînt bine st 
delele de pregătire 
latitudinea fiecărui a 
folosite în funcție 
acceptare al jucători 
bal, pregătirea fizic 
principal în funcție 
adversarului direct.

eterogen, 
ei de di- 
de vîrstă, 

, chiar și

manțial este, de regulă, 
adică sînt separați între 
ferențe de fond genetic, i 
de talent etc. De aceea, 
în canotaj — unde dominanta o 
reprezintă pregătirea fizică — ul
timul pas în privința elaborării 
celui mai adecvat model de pregă
tire încă nu a fost făcut. Acest 
următor pas s-ar putea să fie re
prezentat, așadar, nu de un singur 
model, model perfecționat, ci de 
mai multe modele, pluralitatea în- 
semnind, de fapt, perfecționare.

MIJLOACELE FOLOSITE - ASEMĂNĂTOARE VISLITULUI 
lungul întregului an nu urmărește 
creșterea continuă a volumului și 
a intensității, ci 
nismului pentru 
rințelor efortului 
fi indicat, poate, 
pentru pregătirea 
semănătoare cu vîslitul. Alergarea 
o facem pentru zonele pe care ni 
le cere efortul în canotaj. Tendin
ța este oricum aceea de a obține 
prin antrenamente un efect care 
să fie cît mai apropiat de cerin
țele din canotaj.

psihologică) care primește rangul 
de dominantă. în același timp, e- 
fectele sînt direct proporționale cu 
gradul de continuitate asigurat 
pregătirii fizice. Se poate spune, 
de pildă, că la ramurile sportive 
în care sîntem în față pe plan 
internațional metodica de pregăti
re este bună, și invers. Totodată, 
trebuie precizat că nu se poate 
vorbi de existența unui model 
exhaustiv care să stea la baza 
pregătirii, aceasta deoarece grupul 
celor atrași de același țel perfor-

VICTOR MOCIANI, antrenor fe
deral de canotaj. Se spune că per
formanța în canotaj este determi
nată 74% de pregătirea fizică 26% 
de pregătirea tehnică. în aceste con
diții. virtuozitatea se realizează pe 
baza eliminării balastului care de
termină criza de timp. O virtuozita
te care trebuie dobândită în condi
țiile în care gestul motric este de
teriorat de aciditatea din organism. 
Pregătirea fizică în canotaj și-a 
îngustat foarte mult mijloacele. 
Modelul după care lucrăm de-a

tăbăcirea orga- 
satisfacerea ce- 
din canotaj. Ar 
ca și mijloacele 
fizică să fie a-

IM

ALERGAREA NU E UNIVERSAL VALABILĂ
LAZAR BAROGA, secretar res

ponsabil al Federației de haltere : 
Noi facem, în haltere, puțină pre
gătire fizică așa cum este înțe
leasă în noțiunea de pregătire fi
zică generală, dar foarte multă 
așa cum este folosită în canotaj. 
Se spune că halterofilii au o pre
gătire fizică slabă. Eu, personal, 
am alergat foarte mult, dar nu 
am făcut performanțe pentru că 
alergarea este diferită de solicită
rile din haltere. Dar ca să mărim 
capacitatea de efort aerobic acest 
lucru este posibil, dar nu trebuie 
uitat că degeaba mergi la munte 
dacă nu faci acest lucru pe toată 
durata pregătirii. Este suficient să 
întrerupi pregătirea două săptă-

mîni și scad indicii capacității de 
efort. De aceea, noi, la haltere, 
am hotărît să micșorăm la maxi
mum aceste pauze de refacere 
care, dacă sînt lungi, devin dău
nătoare. Aș dori să precizez că 
același mijloc — alergarea — nu 
poate fi universal valabil oriunde, 
oricînd și pentru oricine. Cei din 
sporturile de rezistență sînt avan
tajați de alergare, în vreme ce în 
gimnastică alergarea se face în 
scop de relaxare, de ozonare. Ca
pacitatea de efort aerob a halte
rofililor a crescut simțitor tocmai 
pentru că au fost folosite numai 
mijloace caracteristice pentru hal
tere.

Dr. VIRGIL IGNA 
medicină sportivă : 
reprezintă suportul r 
tant în pregătirea s. 
de importantă este ; 
zibilă a antrenamer 
cerea, pe baza căr< 
crește volumul, inte 
să fio periclitată săr 
vilor. Hocheiul nostru 
zultate bune tocmai 
bune refaceri. Treb 
căm pe sportivi în 
cerii. întrucît mare 
tate nu știu decît 
le lipsește conștiip'1 
vitatea de a pune 
au consumat. Dacă s

ATLETISh

IMPORTANȚA MODALITĂȚII DE STRUCTURARE
CLAUDIA SIMIONESCU, cerce

tător: Ideal ar fi ca mijloacele pre
gătirii fizice generale să repete mij
loacele competiționale, ceea ce nu 
este posibil. De aceea, trebuie gă
site alte mijloace, simulatoare — 
repetarea mijloacelor competițio
nale în intervale foarte scurte de 
timp, ceea ce ar duce la obține
rea unor rezultate foarte bune.

Dar importantă este nu numai a- 
legerea mijloacelor de pregătire, 
ci și modalitatea de structurare 
a lor în ponderea anuală. Intru- 
cît foarte multe exerciții de bază 
sînt puțin cunoscute de mulți an
trenori, mai ales cei tineri, ar fi 
bine să fie elaborate de Centrul 
de cercetări al C.N.E.F.S., niște 
îndrumare în acest sens.

ÎNTRE SPECIFIC Șl NESPECIFIC
ALEXANDRU LAZARESCU: Vo

lumul de lucru este comun, diferă 
numai mijloacele de la sport la sport, 
de la individ la individ. La tenis, 
cel care iese din concurs reali
zează volumul de efort printr-o 
pregătire suplimentară. Și cel care 
este în top face un antrenament 
în aceeași zi în care are loc me
ciul. Este vorba de oameni con
firmați de rezultate, selecționați 
de un sport de mare virtuozitate.

Mijloacele specifice și nespecifice 
sînt zilnice. Se apelează zilnic la 
bagajul de exerciții zilnice, indi
ferent de anotimp, de starea tim
pului, deci există o continuitate în 
pregătire fără nici un fel de în
treruperi. în general, în sporturile 
de mare tehnicitate, pregătirea 
fizică este aceea care ajută la re
zolvarea cerințelor de ordin teh
nic. tactic.

TIBERIU ARDELE 
tedrei de atletism a ] 
să mă refer, pe scurt, 
tismului în pregătire; 
Fotbalul atletic nu t 
confundat cu jocul 
jucătorul greu de c 
sau cu cel care p 
mingea printre mai 
sari, printr-un fel c 
la corp. Cine trebuie 
tletismul ? Toți fotbt 
cepători și pînă la ca 
în ultima zi a ca 
pători și categor, 
xercițiile de atletism 
formare a unor dop: 
te de alergare, sării 
care (vezi deficien 
aruncarea de la tușă 
aerian sau și mai I 
garea crispată, inest

PROCI

AU Șl FEDERAȚIILE UN CUVÎNT DE SPUS
VIORICA UDRESCU, metodist la 

clubul sportiv Dinamo București: 
Pentru ridicarea procesului de pre
gătire la club, ar fi de dorit să 
existe un model de specializare, 
greu de realizat. De aceea, ar fi 
bun chiar și un model de pregă
tire fizică pe sporturi, elaborat de 
fiecare federație de specialitate, în 
mod deosebit pentru jocuri care 
suferă din acest punct de vedere

PREGĂTIREA FIZICĂ -
NICOLAE VIERU, expert in

structor principal la Centrul de 
perfecționare : Problema pusă în 
discuție poate să aducă mari 
foloase, mai — ales sporturilor 
cu o mare tehnicitate, cum este și 
gimnastica, unde pregătirea fizi
că se face în salturi, deci nu în 
regim de continuitate. Pregătirea

— nu au sală în care să rezolve 
această sarcină, a volumului de 
muncă, recomandîndu-li-se, în a- 
cest caz, sala de forță. Dar ce să 
facă în sala de forță ? Terminolo
gia și codificarea aparțin modelu
lui, pe care antrenorul trebuie să 
le cunoască perfect. Ceea ce tre
buie să facă să fie consemnat un
deva, mai ales în privința pregă
tirii fizice speciale.

MIJLOC DE ÎNTREȚINERE
fizică ar trebui să joace în gim
nastică și un rol de mijloc de în
treținere, de pildă, a ligamentelor 
care, după șocuri, suferă uzuri de 
diferite grade. Foarte folositoare ar 
fi o broșură cu exerciții de pre
gătire fizică care să fie la dis
poziția antrenorilor.

SPECIALIȘTII, IN PRIM-PLAN
GRIGORE SICHITIU, expert in

structor la Centrul de perfecțio
nare : Iată unele frămîntări
ale mele în această privin-

ță : 1) la nivelul de înal
tă performanță, nu se poate dis
cuta decît cu oameni cu înaltă docu
mentație — în Divizia „A“ de fot-

TITUS TATU, decai 
Exercițiile de atletisi 
tuit totdeauna un fo 
de mijloace pentru ) 
zică generală în m; 
murilor 
țieri de 
privința 
mentul 
mici la 
generală, lucru confir 
tomele de sufocare 
nală a unor întreceri 
zultă de aici necesita 
rii pregătirii fizice 
ceastă pregătire fizică 
buie să fie însă încr 
specialist dinăuntrul i 
tive respective, nu t 
fara ei (de 
roga nu este 
gătire fizică

sportive, dar 
la o discipli 
dozării. Tot 

a cunoscut j 
capitolul pre

exemplu 
indicat 
specifică

POPESCCORNEL 
mulțumesc tuturor j 
„masă rotundă" pe 
a pregătirii fizice în 
calificare și investite < 
cație fizică și sport 
darea unor aspecte ai 
nuanță, cit și la subli 
buie să se îndrepte : 
cializare înaltă a ant:

Materialele prezen 
fi publicate integral j 
în viitor, redacția na 
de importanță majori 
după efort, pregătire
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RISTEA și Constantin MACOVEI

I

E Șl... REFACEREA

REA FOTBALIȘTILOR

ÎPUNDERE UNICA

smt dăunătoare fotbalului nostru, 
nu și in cel european de vîrf unde 
nimeni nu discută despre pregăti
re fizică, toată lumea fiind con
știentă de importanta acestui fac
tor. La noi, toti se feresc de an
trenamentele de viteză, ca să nu 
fie dată echipa peste cap. De aci, 
lipsa de ritm în joc. Cînd jucă
torii de la Dinamo Kiev au plecat 
în jurul Craiovei și la un mo
ment dat au apărut niște dealuri 
ei au făcut zeci de sprinturi la deal. 
Pregătirea atletică a jucătorilor 
noștri este total deficitară, iar se
lecționarea jucătorilor pentru fot
bal se face numai pe baza min
gii, nu pe baza aptitudinilor de performeri.

în acest fel. la următoarea etapă 
de pregătire sportivul nu se va 
mai prezenta cu 40% resurse pier
dute, ci numai cu maximum 10%. 
Numai o refacere corectă, la sân
ge, poate să prelungească la ma
ximum longevitatea sportivă. Aici 
aste locul să atragem atenția că 
aste absolut necesar să fie folosite 
lentru refacere numai mijloace na- 
■urale, acestea să nu fie înlocuite 
iau completate cu mijloace far- 
naceutice decît cu avizul strict al 
nedicului sportiv. Mijloacelor na- 
urale de refacere sub forma ali- 
nentelor trebuie să li se asocie- 
e masajele și tratamentele bal- 
leare.

icace a cîte unui jucător) și con- 
ribuie — cota parte — la asigu- 
irea unei pregătiri fizice multi- 
iterale. La consacrați, exercițiile 
s atletism au rolul de menținere 
nivelului de pregătire fizică mul- 
laterală (și, după caz. de îmbu- 
ătățire a acestei pregătiri, de 
istrare a nivelului deprinderilor 
5 alergare, de săritură, de arun- 
ire) și de compensare a efectelor 
îgative ale efortului specific, 
ort efectuat cu obiectul de joc, 
re limitează progresiv amplitu- 
nea mișcărilor, barează compor- 
mentul motor relaxat. îl degra- 
■ază treptat, pe planul deprinde- 
!or de bază și, în consecință, pe 
anul celor specifice, datorită 
erderii elasticității musculare, a 
abilității articulare, instalării 
lității, crispării generale etc.

■ii). Acestea se referă numai 
uațiile cind avem 
irtivi de înaltă 
de toate funcțiile 
itate în raport cu 
a de adaptare ale
concurs. La acest nivel, preo- 

larea specialistului este îndrep- 
ă numai pe făgașul specificului 
ibei, ramurii, inclusiv în mate- 
de pregătire fizică. Pentru sim- 
ficare, s-a recurs la o împăr- 
; arbitrară a antrenamentului în 
torii săi componenți, structu- 
i. Procesul însă continuă să fie 
tar, iar responsabilitatea unică• 
ine antrenorului căruia tre- 
5 să i se subordoneze și me
al sportiv (ne referim mai ales 
situațiile cînd trebuie să se ac- 
îeze în direcția refacerii capa- 
iții de efort).

de-a face 
performanță, 
trebuie dez- 

gradul și vi* 
organismului

ziarului „Sportul" : Doresc să 
zbaterile prilejuite de această 
entă importantă și actualitate, 
■ performantă. Cadre cu înaltă 
ăți în domeniul mișcării de edu- 
1 lor contribuție atît la eluci- 

vitale a sportului de perfor- 
iportante direcții spre care tre- 
instruire, perfecționare și spe- 
r.
i la această masă rotundă vor 
fizică și sport" nr. 1 — 1986. 
mția specialiștilor și alte teme 
mplu. refacerea și recuperarea 
rtivilor etc.

I ECHILIBRU ÎN MAJORITATEA
PARTIDELOR

Caracteristica penultimei eta
pe a turului campionatului 
este echilibrul majorității par
tidelor programate, chiar dacă 
Sport Club Bacău (locul 14) 
primește vizita campioanei în 
curs și a liderei clasamentului, 
Steaua, sau Sportul studențesc 
(locul 2) pe F.C. Argeș (locul 
11). Și asta pentru că toate 
echipele, cu deosebire cele 
aflate pe locuri mai puțin... 
comode, caută să-și îmbunătă
țească situația în cele două 
etape care mai sînt de dispu
tat înaintea vacanței de iarnă.

Meciul zilei, „capul de afiș1' 
al etapei, are loc la Buzău, un
de Gloria, după ce miercuri a 
întâlnit pe Steaua, va avea ca 
adversară pe Dinamo. Impor
tanța partidei a crescut dato
rită rezultatului înregistrat 
miercuri: singura înfrîngere pe 
teren propriu (în 15 etape) a 
Gloriei, una din candidatele la 
un loc de frunte în clasament; 
Asta și pentru că Dinamo de
monstrează o revenire de for
mă, certificată de victoria 
scor în fața lui F. C. Bihor, 
după trei etape în care 
cucerise

Steaua 
ușor, la Bacău, unde 
Club nu 
puncte, în prima etapă, în fața 
aceleiași Dinamo. în rest numai 
victorii...

Revăzînd programul, cîteva 
partide aduc față în față 
pe de forțe apropiate, 
cum dovedesc și locurile 
clasament : Corvinul (8) 
tîlnește Petrolul (7), „U“ 
F.C. Olt (10), Politehnica Ti
mișoara (12) pe A.S.A. Tg. Mu
reș (13), iar F.C.M. Brașov (17) 
pe Victoria București (16). Din
tre toate se distinge aceea de 
la Hunedoara, unde atacul cel 
mai productiv se va găsi în 
fața uneia dintre cele mai pu
țin penetrabile apărări din Di
vizia „A", echipa cu cele mai 
puține înfrîngeri (3) după 
Steaua (nici una) și Sp. stu
dențesc (2). Pe negîndite și 
fără să facă gălăgie în jurul

Ia 
nG 

decit două puncte- 
nu axe de loc un joc 

Sport 
a pierdut decît două

DIVIZIEI „A“
său a urcat Petrolul pe locul 7 
in clasament, înaintea multor 
echipe cu pretenții mult mai 
mari (și, iată, cu realizări mult 
mai mici). Din această catego
rie de partide iese în eviden
ță și cea de la Timișoara, un
de ambele echipe (mai ales 
cea timișoreană, care din ulti
mele nouă meciuri a dștigat 
șase și unul l-a încheiat la e- 
galitate) se prezintă în pleni
tudinea forțelor și a formei. 
Chiar dacă A.S.A. a terminat 
la egalitate ultimele sale me
ciuri jucate pe teren propriu, 
în schimb a cucerit puncte și 
în deplasare.

în Capitală, două partide la 
fel de interesante, desfășurate 
la dteva sute de metri una de 
alta. Prima în „Regie", unde 
Sportul studențesc intîlnoște pe 
F.C. Argeș, o formație care 
câștigă și pierde puncte unde 
n.u te aștepți; a doua în Glu- 
lești, unde adversara Rapidu
lui, Chimia Rm. Vîlcea, dove
dește multă vigoare sub ba
gheta lui M. Pigulea. în sfîrșit, 
la Craiova, Universitatea, care 
în restanța de miercuri a cu
cerit un punct prețios la Sla
tina, primește vizita „lanter
nei", un „unsprezece" care 
nu-și găsește — cel puțin deo
camdată — cadența.

Miine, in Divizia ,,B'*

ULTIMELE 2430 DE
„Cursa de 17

Diviziei „B“ se _____  _____
Cele 54 de echipe, participante 
la campionatul eșalonului secund, 
vor susține ultimele jocuri ofi
ciale .din „stagiunea 1985", după 
care, se vor reîntîlnl la primă
vară, pentru continuarea frumoa
sei curse de promovare sau de 
evitare a retrogradării.

...Dar pînă atunci, au mal ră
mas 2430 de minute de joc, adi
că partidele etapei a 17-a, care 
vor da formă definitivă clasa
mentelor de toamnă. Privim cele 
trei clasamente șl ne dăm seama 
că va fi un final interesant, din 
mai multe puncte de vedere. tn- 
tîl, pentru că în fruntea clasa
mentelor — în primele două serii 
(deoarece în a IlI-a, Jiul este 
„campioană de toamnă" de săp- 
tămîna trecută), întrecerea e pal
pitantă, datorită duelului Oțelul 
Galați (liderul beneficiază de un 
golaveraj excelent, deși nu are 
decît 2 puncte avans) — Politeh
nica Iași (seria I) și cursa „trio
ului" din seria secundă, cu ve
leități de „A“, Flacăra Autome- 
canica Moreni — C.S. Tîrgovlște 
— Progresul Vulcan. Iată de ce,

etape- a 
va Încheia

turului 
mîlne.

MINUTE ALE TURULUi
mîine, privirile vbr ti îndreptate 
spre meciurile Politehnica' — 
C.S.M. Suceava, Oțelul — Steaua 
Mizil, Automatica Buc. — Flacă
ra Autom. Moreni, Chimica Tîr- 
năveni — C.S. Tîrgoviște și Pro
gresul Vulcan — Avintul Reghin, 
jocuri care, în seria a n-a, pot 
face din echipa... Progresul „cam
pioana do toamnă". In seria a 
treia, Jiul, cu trei puncte avans, 
joacă acasă, cu Olimpia Satu 
Mare, ca și urmăritoarele sale, 
F.C. Maramureș șl Gloria Bistri
ța, care întîlnesc pe Minerul Lu- 
peni șl, respectiv, înfrățirea Ora
dea. Etapa de mîlne mai e im
portantă pentru că fiecare echipă 
dorește să ocupe un loc cit mal 
bun pentru... retur, deoarece a- 
cum, la jumătatea întrecerii, mai 
bine de 30 de echipe (așa cum se 
prezintă clasamentele acum) sînt 
în zona „nisipurilor mișcătoare".

înainte însă de aceste calcule, 
să amintim celor 54 de formații 
că este de datoria lor să ofere 
meciuri atractive, să practice un 
fotbal cit mal bun și să fie do
minate de spiritul de sportivitate, 
mai ales în condițiile unor tere
nuri grele.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI ® ȘTIRI • ȘTIRI
• F.R. Fotbal co

munică : ultimele
două etape ale Divi
ziei „A“, etapa a 
xvn-a a Diviziei „B“, 
precum și jocurile 
din „Cupa României" 
vor începe la ora 13.
• AU FOST STA

BILITE ORAȘELE ca
re vor găzdui meciu
rile dintre echipele 
divizionare „A“ din 
etapa „10“-lmllor Cu
pei, programată
miercuri 4 decembrie

(la ora 13). Astfel, 
meciul F.C. Argeș — 
„U“ CIuj-Napoca va 
avea Ioc la București, 
pe stadionul Automa
tica. Iar Intilnirea U- 
niversitatea Craiova — 
A.S.A. Tg. Mureș se 
va desfășura la Deva.
• C.F.R. PAȘCANI 

— K.S. BUDOWLANI 
LUBLIN (POLONIA) 
4—0 (2—0). Partida a 
fost urmărită de pes
te 2 000 de spectatori 
șl s-a desfășurat pe

un teren greu. Au 
marcat : Irimia (min. 
16), Dumitriu (min. 
37), Dinu (min. 46) și 
Rotaru (min. 70). (C. 
Enea — coresp.).
• C.S.M. SUCEAVA 

— GLINIK GORLICE 
(POLONIA) 4—0 (0—0). 
Cele patru goluri ale 
gazdelor au fost în
scrise de Andrei (min. 
60 șl 70), Golan (min. 
76) și Gafencu (min. 
83). (I. Mindrcscu — 
coresp.).

echi- 
după 

din 
în- 

(9) pe

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Băluță — cine nu știe 7 — 

este unul dintre cei mai buni 
jucători ai echipei Jiul Petroșani, 
angajat și el în lupta pe care o 
duce această formație pentru a 
reveni în Divizia „A“. Din pă
cate, în ultimul meci, susținut 
cu Unirea, la Alba lulia, In loc 
să-șl vadă de joc, șl-a exterio
rizat nervii, aducînd Injurii ar
bitrilor. Pentru astfel de abateri, 
Regulamentul de organizare a ac
tivității fotbalistice prevede o sus
pendare Intre 4—10 etape, comi
sia de disciplină l-a luat dreptul 
de joc numai pe două etape, a- 
vînd în vedere faptul că Băluță 
nu mai avea antecedente de a-

cest fel. Dar și cele două etape 
de suspendare ale sale constituie 
un atac direct împotriva propriei 
echipe. De ce nu se gîndesc 
jucătorii măcar la acest lucru, 
înainte de a protesta, a Înjura 
sau a comite alte acte de in
disciplină 7

0 Această întrebare este vala
bilă șl pentru Cojocaru (C.S. Tîr- 
goviște), care în meciul de Cu vă 
cu Mecanica fină București, la 
executarea unei lovituri libere 
pentru echipa sa, a vrut să de
cidă el, In locul arbitrului, cam 
unde ar fi fost distanța de 9,15 m, 
la care ar fi trebuit să se for
meze „zidul" advers. Pe cînd îl

vom vedea pe jucători venind și 
cu... ruleta pe teren 1 Un gest 
Ireverențios, pentru care Cojoca
ru a fost suspendat pe o etapă.
• Dar, lată că unii conducă

tori de echipă, care ar trebui 
să-i educe pe jucători, comit aba
teri de zece ori mai grave decît 
aceștia. Așa a fost cazul lui 
Cornel Stăncescu (Electroputere 
Craiova), cară n-a rămas la sta
diul injuriilor șl amenințărilor, ci 
pur șl simplu i-a lovit pe arbi
tri. Pedeapsa meritată nu s-a lă
sat așteptată : el a fost exclus 
pe 2 ani din activitatea sportivă. 
După aceea, el urmează să se 
hotărască dacă rămîne la fotbal 
sau trece la... box, pentru care, 
după cum se vede, are mal mul
tă înclinație.

Jack BERARIU

În ultima etapă a turului Diviziei „A“ de popice

ECHIPELE FEMININE - PATRU VICTORII ÎN DEPLASARE-LA ÎNĂLȚIME!
In campionatul Diviziei „A" de 

popice s-a disputat etapa a IX-a, 
ultima din turul competiției. A 
fost o etapă atractivă, mai ales 
In întrecerea feminină, unde o 
serie de echipe, fruntașe ale 
campionatului, au obținut victo
rii in deplasare, ca de pildă, Ra
pid București, Electromureș Tg. 
Mureș, Voința Tg. Mureș și Vo
ința Ploiești. La bărbați, o sin
gură surpriză, înfrîngerea forma
ției Chimpex Constanța pe arena 
proprie în meciul cu Metalul Ro
man. In această confruntare s-a 
înregistrat și primul scor egal al 
campionatului : Constructorul
Galați — Olimpia București 5020— 
5020. Dar iată rezultatele :

FEMININ : • VOINȚA TIMI
ȘOARA — VOINȚA ODORHEIU 
SECUIESC 2365—2223 p.d. (scor 
individual 5—1). Din echipa oas
pete nici o jucătoare nu a tre
cut de 400 p.d. De la gazde s-au 
remarcat : Dragomir — 429 șl Mi- 
chnik — 421. (C. Crețu — co
resp.). • OLIMPIA BUCUREȘTI 
— VOINȚA PLOIEȘTI 2365—2407 
(3—3). Performera reuniunii a 
fost ploleșteanca Constanța Con
stantin cu 438 p. (N. Ștefan — 
coresp.) • LAROMET BUCU
REȘTI — GLORIA BUCUREȘTI 
2642—2542 (4—2) 0 HIDROMECA
NICA BRAȘOV — VOINȚA ORA
DEA 2507—2441 (5—1). 0 VOINȚA 
BUCUREȘTI — VOINȚA GA
LATI 2534—2411 (4—2) 0 ME-
TROM BRAȘOV — RAPID BUCU
REȘTI 2372—2497 (2—4). Med fru
mos, dștigat pe merit de bucu- 
reștence, care au fost superioare, 
avînd în Elisabeta Ciobanu cea 
mai precisă concurentă — 442 p.d. 
De la gazde, cel mal mare punc
taj l-a avut Ioana Minciună — 
410. (C. Gruia — coresp.) 0 C.S.M. 
REȘIȚA — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 2480—2491 (3—3), o par
tidă deosebit de disputată, dștl-

gată de formația mai omogenă 
— Electromureș. Principaleie rea
lizatoare : Zsizsik — 439, Burci 
435, respectiv Bariu — 437 și 
Demeter — 423. (P. Fuchs — co
resp.) • ------------
VOINȚA _____ T ___
(2—4) • PETROLUL BAICOI 
VOINȚA --------------- ------------
(5-1).

MASCULIN: • CHIMPEX CON
STANȚA — METALUL ROMAN 
4914—4916 (4—2). Meri de mare 
luptă în care victoria a revenit, 
la numai două „bețe" diferență, 
formației oaspete. Cele mai bune 
rezultate le-au avut Donos — 883 
și, respectiv, Covăsală — 855. (Gh. 
Drăgan — ' *
CIMPINA 
5058—4959 (4—2)
al celor ' " ___ _____ ___
Scheftz — 931 și, respectiv, Fri- 
gea — 868. (E. Stroe — coresp.). 
• CARPAȚI SINAIA — RULMEN
TUL BRAȘOV 5149—4947 (5—1).
Victorie lejeră a gazdelor, care

VOINȚA CRAIOVA — 
TG. MUREȘ 2206—2318
CONSTANȚA 2393—2282

coresp.). • PETROLUL 
— C.F.R. CONSTANȚA 
" ■). Primii jucători 

două echipe au fost

au condus tot timpul și au avut 
în Șindrilaru și Ovidiu — fiecare 
cîte 876 p.d. — cel mai eficace 
jucători. De la brașoveni s-a re
marcat doar Tlsmănar — 887.
(V. Feldman — coresp.). 0 ELEC
TROMUREȘ TG. MUREȘ — CHI
MICA TIRNAVENI 5204—4967 
(6—0). o întâlnire în care mure
șenii au fost net superiori tot 
timpul, ei avînd In Siklodi și 
Hosu cel mai buni popicari — 
915, respectiv 901. De la oaspeți, 
cel mai mare punctaj l-a avut 
Szasz — 886. (I. Păuș — coresp.). 
• AURUL BAIA MARE — CON
STRUCTORUL TG. MUREȘ 5318— 
5210 (5—1) • GLORIA BUCU
REȘTI — LAROMET BUCUREȘTI 
5261—5024 (5—1). 0 VICTORIA TI
MIȘOARA — TEHNOUTILAJ O- 
DORHEIU SECUIESC 4905—4812 
(4—2) • INDUSTRIA SIRMEI
C1MPIA TURZn — C.F.R. TG. 
MUREȘ 5069—4990 (3—3). 0 CON
STRUCTORUL GALAȚI — OLIM
PIA BUCUREȘTI 5020—5620 (3—3).

studentelor craiovene

ACTUALITĂȚI DIN BASCHET

Duminică se desfășoară ultima 
etapă a primului tur al campio
natelor Diviziei „A“ de volei. In
tre partidele programate (două 
s-au disputat Ieri) multe se a- 
nunță deosebit de interesante. La 
fete, rețin atenția jocurile din 
prima grupă valorică, cap de a- 
flș fiind întîlnirea din sala Di
namo, din Capitală, unde cam
pioana Dinamo — care nu a stră
lucit în acest sezon — va primi 
replica
care nu au cunoscut înfrîngerea 
în cele patru partide anterioare. 
Iată programul jocurilor : FEMI
NIN, grupa I valorică : Dinamo 
București — Universitatea C.F.R. 
Craiova (sala Dinamo, ora 10) ; 
Farul Constanța — C.S.M. Liber
tatea Sibiu ; C.Ș.U. Galați — Fla
căra roșie București. Grupa a 
n-a valorică : Penicilina Iași — 
Chimia Rm. Vîlcea ; Rapid Buc. 
— Dacia Pitești (sala Rapid, ora 
10) ; Știința Bacău — Calculato
rul București. MASCULIN, grupa 
I valorică : Universitatea C.F.R. 
Craiova — Politehnica Timișoara ; 
Explorări știința Baia Mare — 
C.S.M.U. Suceava. Grupa a Il-a 
valorică: C.S.U. Oradea
Electromureș Tg. Mureș ; Tracto
rul Brașov — Relonul Săvinești.

A.S.A.

• Primele două meciuri pe 
care le va susține echipa Univer
sitatea Cluj-Napoca în cadrul 
sferturilor de finală ale „C.C.E." 
vor fi conduse de următoarele 
brigăzi de arbitri : cu Levski- 
Spartak (5 decembrie, la Sofia): 
J. Storpirtkls (U.R.S.S.) — N. 
Kalapodas (Cipru) ; cu Primigi 
(12 decembrie, la Vicenza) : M. 
Grigoriev (U.R.S.S.) — P. KMng- 
blel (R.F.G.).
• Săptămâna viitoare, de marți 

și pînă joi, sala C.S.Ș. din Satu 
Mare va găzdui întrecerile edi
ției a 9-a a „Memorialului Florin 
Ulmeanu-, competiție feminină la

care vor lua parte reprezentativa 
R.D. Germane, selecționata divi
zionară a țării noastre, Voința 
București șl Mobila Satu Mare.
• Următoarele turnee ale cam

pionatelor naționale vor avea loc 
astfel : masculin : 5—8 decembrie 
la lași, 23—26 ianuarie la Cluj-Na- 
poca, 7—9 februarie la Galați 7 
feminin : 14—17 decembrie la
Cluj-Napoca, 18—21 ianuarie la 
Timișoara, 7—9 februarie la Ora
dea.
• Ultima competiție internațio

nală oficială a anului, Balcaniada 
juniorilor, se va disputa la Atena, 
Intre 9 șl 12 decembrie.

CALCULATORUL BUCUREȘTI - 
ILCOND DINAMO ZALĂU 3-2

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAZI, SIMBATA, ESTE 

ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor la TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO de mîlne, 1 de
cembrie (ultima pînă la sfîrșitul 
acestui an). Se efectuează 7 ex
trageri în două faze, cu un to
tal de 66 numere, astfel că par- 
tiripanțllor consecvenți la acest 
gen de trageri 11 se oferă o nouă 
posibilitate de a Intra în posesia 
unor importante cîștiguri în AU
TOTURISME „DACIA 1300“ 0a

ambele faze ale tragerii), mari 
sume de bani, precum și excursii 
In UJtJS.S. De reținut că se ciș- 
tlgă șl eu 3 numere din 18 sau 
34 extrase.

0 Tragerea excepțională Loto 
de mîlne, duminică 1 decembrie, 
va avea loc In București, in sala 
dubulul din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 17. Trans
miterea numerelor clștigătoare la 
radio se va face IN DIRECT, pe 
programul I, la ora 17,30.

• TOT ASTAZI este ULTIMA 
Zi și pentru depunerea buletine
lor la atractivul concurs PRONO
SPORT de mîlne, duminică 1 de- 
oembrie.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 29 NOIEM

BRIE

în sala Olimpia din Capitală 
s-a desfășurat în devans și 
partida dintre divizionarele „A" 
masculine (grupa a doua valo
rică) CALCULATORUL BUCU
REȘTI și ELCOND DINAMO 
ZALAU. După un joc extrem 
de disputat (peste două ore),' 
bucureștenii au obținut victo
ria cu 3—2 (—8, 14, —12, 12,
■13). De remarcat că oaspeții 
au trecut de două ori pe lingă 
succes (prima oară cînd 
pierdut setul secund în 
lungiri, iar a doua oară 
setul 5, cînd au condus 
8—0). Se pare că o stare
nejustificată nervozitate in 
chipa sălăjeană o împiedică 
să-și valorifice deplin posibili
tățile. Cei mai buni : Steriada 
de la învingători, Tămășan de 
la învinși.

au 
pre- 

în 
cu 
de 
e-

EXTRAGEREA
86 15 72 53 51

EXTRAGEREA
33 67 17 55 49 50
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n s-t lain corni
A

ȘIIINTEI Șl ÎNVĂIĂMÎNTULUI
(Urmare din pag. 1)

a sarcinilor ce le revin din do
cumentele Congresului al XIII- 
lea al partidului, «lin progra
mele speciale adoptate, în ve
derea sporirii aportului științei 
și școlii românești la realiza
rea grandioaselor obiective ale 
construcției socialiste în patria 
noastră.

In același timp, exprimind 
acordul unanim față de conți
nutul documentelor supuse dez
baterii și aprobării Congresu
lui, participanții s-au angajat, 
în numele tuturor celor ce 
muncesc în aceste domenii de 
cea mai marc importanță, 
acționeze cu pasiune, cu 
treaga răspundere, 
transpunerea în viață 
minoaselor orientări 
cuprinse in
secretarului general 
lui, președintele 
tovarășul Nicolae 
pentru realizarea

drul Congresului științei ți in- 
vățâmîntului, de eminentul g 
conducător al partidului ți statu-

SCHIORII ELVEȚIENI
conducător al parnauiui și statu- g- i-nuu-rr i* orOTDirnr 
lui nostru, tovarășul NICOLAE |N FRUNTE, LA SESTRIERE --------——.-----------. a|

de
de

CEAUȘESCU, ca document 
Congresului, ca program 
muncâ al întregii activități 
cercetare și din invățămînt.

In continuarea lucrărilor.

să 
in- 

pentru 
a lu- 

și idei 
cuvîntarea 

al partidu- 
Republicii, 
Ccaușescu, 

.._ -___  obiectivelor
privind activitatea în știință _Ș< 
invățămînt, parte inseparabilă a 
Programului de făurire a so
cietății socialisto multilateral 
dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

La propunerea prezidiului, 
care a informat că în cadrul 
dezbaterilor, in plenul Congre
sului și în secțiuni, au luat cu
vintul 203 tovarăși fiind abor
date toate problemele cuprinse 
pc ordinea de zl. participanții 
au stabilit sistarea discuțiilor.

S-a trecut, apoi, la adoptarea 
hotăririlor în legătură cu docu
mentele supuse dezbaterii Con
gresului.

A vi nd in vedere deosebita 
importanță teoretică și practică 
o magistralei cuvintâri rostite, in 
deschiderea lucrărilor, de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
cuvintare ce jalonează cu clar
viziune luminoase perspective 
în activitatea de realizare o 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al Xlll-lea al P.C.R., pre
zidiul □ propus ca aceasta să 
fie adoptată ca document al 
Congresului științei ți invăță
mintului, ca program de muncă 
in cercetare și invățămînt.

Intr-o atmosferă de mare en
tuziasm, a fost adoptată, in 
unanimitate de voturi, stră
lucita cuvintare rostită, in ca-

_ _____________ _ au 
fost aprobate, in unanimitate, 
propunerile privind desemnarea 
președintelui Consiliului Na
țional al Științei și Invățămin- 
tului și a membrilor Consiliu
lui.

Tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceauțescu, membru 
al Comitetului Politic 
cutiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
a fost desemnată, în unanimi
tate, în funcția de prețedinte 
al Consiliului Național al Ști
inței ți Invățămintului.

S-au adoptat, in unanimita
te, rapoartele și programele su
puse dezbaterii Congresului.

Au fost adoptate, de aseme
nea. Hotărirea Si Apelul Con
gresului Științei și Invățămin- 
tului către oamenii de știință, 
cultură și cadre didactice din 
intreaga lume pentru colabo
rare. dezarmare și pace.

In aplauzele asistenței, a luat 
cuvintul tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceauțescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național 
al Științei ți Invățămintului.

Intr-o atmosferă inălțătoare, 
de puternic patriotism, partici
pant» au adoptat textul 
telegrame adresate 
P.C.R., tovarășului 
CEAUȘESCU, secretar 
al Partidului Comunist 
președintele Republicii 
cialiste România, 
vibrant nețărmurita 
profunda prețuire 
torilor științei și 
tului față de conducătorul iubit 
al partidului și statului, care 
călăuzește cu înțelepciune, clar
viziune și cutezanță 
ționară destinele 
țiunii, pe calea 
comunismului, a 
păcii.

La încheierea 
greșului, a fost 
Frontului Democrației și 
tății Socialiste — .—
tricolor unire".

Exe- 
prim

unei 
C.C. al 
NICOLAE 

general 
Român, 

So- 
exprimind 
dragoste, 

ale sluji- 
învățămîn-

revolu- 
țării, ale na- 

socialismului și 
bunăstării și

Proba de slalom din cadrul 
concursului de schi alpin de 
la Sestriere a fost cîștigată de 
Anni Kronbicher (Austria) în 
1:31,80, urmată de elvețiencele 
Brigitte Oerli în 1:31,92 și 
Erika Hess în 1:32,14. După a- 
ceastă probă, clasamentul ge
neral al concursului de des
chidere a sezonului alpin 1985— 
86 se prezintă astfel: 1. ELVE
ȚIA 136 p, 2. Italia 66 p, 3. 
Iugoslavia 63 p, 4. Austria 52 
p, 5. R.F.G. 40 p, 6. Polonia 
19 p, 7. Franța 18 p, 8. Suedia 
11 p, 9. Spania 10 p.

In penultimele etape ale zo
nei europene a Campionatului 
mondial de baschet masculin 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : GRUPA A : R.F.G. 
— Turcia 87—66 ; Italia — 
bania 107—58 ; clasament : 
Italia 10 p. 2. R.F.G. 9 p. 
Turcia 6 p, 4.

Al-
1.
3. 

_______ .. Albania 5 p ; 
GRUPA B : Belgia — Ungaria 
83—75 ; Olanda — Iugoslavia 
73—110 ; clasament : 1. Iugo
slavia 10 p. 2. Olanda 8 p, 3. 
Belgia 6 p, 4. Ungaria 6 p : 
GRUPA C : Polonia - ~ '
87—107 ; Grecia — 
111—81 ; clasament : 1, 
9 p, 2. Franța 7 p; 3.

- Franța 
Bulgaria 

. Grecia 
Polonia

7 p 4. Bulgaria 7 p ; GRUPA 
D : Elveția — Cehoslovacia 
63—96; Anglia — Israel 77—87; 
clasament: 1. Cehoslovacia 9 p, 
2. Israel 9 p, 3. Anglia 7 p, 4. 
Elveția 5 p.

întrecerile finale ale Campio
natului mondial (aflat la ediția 
a X-a) vor avea loc, anul vi
itor, între 6 și 20 iulie. în Spa
nia. Din cele 4 grupe prelimi
nare se califică doar prima 
clasată. Din fiecare grupă au 
mai rămas de jucat cite două 
partide. Din Europa sînt deja 
calificate : U.R.S.S. campioană 
mondială și Spania ca țară or
ganizatoare.

• INIȚIATIVE. Kiev
jocurile lui Dinamo (campioana 
țării), fumatul pe stadion a fost 
interzis I Atunci cînd o minge 
iese de pe teren, Imediat un alt 
balon este pus la dispoziția ju
cătorilor, în scopul de a se evi
ta „tragerea de timp” • PLA-

de 350 km, antrenorul i-a obligat 
să facă o pregătire fizică de a- 
proape o oră I Udo Lattek (50 
de ani), de două sezoane la Ba
yern Mdnchen, este un antrenor 
reputat. Cu Bayern și cu alte e- 
chipe, printre care șl C.F. Bar
celona, a cîștlgat diferite cam-

ță că Blskup va activa în viitor 
la Limoges (divizia secundă a 
Franței). Oare nu se înșeală e- 
chlpa franceză cu această achizi
ție? Fostul internațional argenti
nian Norberto Yacomo, în vîrstă 
de 66 de ani, a încetat din viață. 
Intre anii 1940—1950 el a fost un 
jucător de bază al echipei River 
Plate, din Buenos Aires, și tot
odată al naționalei argentinlene. 
Yacomo a avut o activitate înde
lungată ca jucător (19 ani), apoi 
a funcționat ca antrenor în Ca
nada, la echipa Cantalia din

In afară de unele hotărlri drastice, luate de 
U.E.F.A. împotriva huliganismului de pe tere
nurile de fotbal, forul european a recomandat 
cluburilor să la, la rlndu-le, toate măsurile po
sibile împotriva acelor spectatori care se dedau 
la acțiuni turbulente pe stadioane sau In afara 
lor. S-a procedat la citeva acțiuni concrete în 
această direcție (controale riguroase ale spec
tatorilor la intrarea pe stadioane, instalarea unor 
aparate TV, întărirea rolului organelor de or
dine ș.a.) și, în consecință, amploarea șl numă
rul actelor de vandalism a scăzut simțitor.

Două știri de ultim moment, 
„Agenția France Presse”, ne-au

la recentul med din „Bundes-- - - - ii nu-

transmise 
atras însă

de 
a-

tențla. Prima : _____  ________ __
liga“ (Bayern Miinchen — Bremen 3—1). _____
liganl din orașul portuar al nordului Germaniei 
Occidentale au fost arestați pentru violență, iar 
alți 67 au fost ambarcațl în autocamioane și 
duși... acasă, Ia Bremen ! A doua (mal semni
ficativă) : unul număr de 22 de „suporteri" al 
clubului englez Mlllewall, care s-au dedat la 
acțiuni foarte grave in meciul cu Leeds united, 
11 s-a Interzis pe viață intrarea pe stadion ! Nu
mele, cu adresele șl profesia lor, au fost afișate 
pe un panou, la intrarea în „cercul de beton” 
al terenului. El figurează chiar și în programe 
de meci, pe o „listă neagră”, iar cel care vor 
încălca interdicția vor fi deferiți justiției I

g TINI va pleca de la Juventus 7 
g Deocamdată, nu ! Clubul elvețian 
SÎ Servette a intrat în tratative cu 
g celebrul Mlchel, dar fără rezultat, 
g Internaționalul francez a decla- 
g rat că „este prea tînăr să pără- 
g sească marea sa echipă. Apoi, 
g mă gîndesc ca în sezonul viitor, 
g dacă va fi cazul, să joc la Napoli 
g sau la C.F. Barcelona” • DES- 
g PRE ANTRENORI ȘI ...ANTRE- 
g NORI. Fostul internațional galez 
g John Toshak, este acum antrenor 
g în Spania, la echipa Real Socie- 
g dad. Pentru a-i pedepsi pe jucă- 
g torli care s-au culcat la ora două 
g noaptea... după ce pierduseră me-lucrărilor Con- 

intonat Imnul
- —** Uni- secunaa u—zj, iusj

— E scris pe $ [a ora 4,30 ! Ajunși
g ciul de Cupă cu Oviedo, din liga 

secundă (1—2), Toshak l-a trezit 
__ ’ ” ’ .1 (acasă) la 

g San Sebastian, după o călătorie

PLOAIA INSOfEȘTE PREGĂTIRILE RUGBYȘTILOR
(Urmare din pag. I)

Ne-am putut da seama de a- 
cest lucru urmărindu-i cu pri
lejul jocului ultim de verifi
care cu Grivița Roșie, partener 
întotdeauna redutabil cînd e 
vorba de un meci cu... răspun
dere. Partida a fost foarte dis
putată. tricolorii impunîndu-se : 
22—9 — 4 eseuri (Marin. Moț. 
Tofan, Giucăl), 3 fiind trans
formate (V. Ion), fată de unul 
(Gh. Dinu) și o l.p, + tr. (T. 
Radu) de partea Griviței. Tre
buie spus că sarcina respon
sabililor tehnici ai echipei na
ționale (V. Irimescu si M. Na- 
ca) este dificilă, cîteva elemen
te de reală valoare ieșind din 
circuitul echipei naționale din 
motive de... sănătate. Astfel 
primului grup de accidentați

(L. Constantin-Iași. A. Domo- 
coș N. Răcean și C. Capmare) 
i s-au adăugat acum alte cî
teva „piese grele" : FI. Mura- 
riu și C. Florea. C " ' 
„flankerii" abili ai 
noastre campioane Steaua, ale 
căror accidentări mai serioase 
îi fac 
cîteva 
liderul 
lentul .
Laurențiu 
dere musculară).
pilierul Ion Bucan (infecție la 
un picior), numărul 1 al grăme
zii noastre la ora de față, și 
demiul Tedy Coman (răceală 
zdravănă) vor fi recuperați în 
timp util. Să-i informăm pe 
cititorii noștri că și „uvertura" 
sibiană Gelu Ignat și timișo
reanul O. Țepurică au declarat 
... forfait. Care a fost, așadar.

doi dintre 
i echipei

indisponibili timp de 
luni. Din joc a ieșit și 
generației tinere, exce- 

prinzător în margine 
Constantin (întin- 

Dar și el. și

compoziția echipei 1 Al. Marin 
— Voinov. Lungu (David. Tin
ea). Tofan Copil (Piti) — Po- 
dărescu (V. Ion). Paraschiv — 
Giuglea. Răducanu. Moraru 
(Giucăl) — L. Constantin (Ga
lan), Stroe — Pașcu, Tufă 
(Moț, Doja), Petru. Csoma, Ca- 
ragea. Pongracz și Neaga au 
figurat în „XV-le“ Griviței 
Roșii. Toți cei verificați au 
răspuns cu dăruire solicitărilor, 
în condițiile unui teren foarte 
greu,

Din
vede 
greu. 
„probabilă1 
meciul cu divizionara „1 
bucureșteană, Energia. Partida 
va avea loc 4a Snagov.

Așteptăm pentru zilele urmă
toare o creștere generală de 
formă care să atingă ..tempe-

cleios și alunecos.
motive obiective — se 

— echipa se cristalizează 
Ea se va apropia de cea 

i“ abia astăzi, după 
divizionara „B“

a anunțat că se va 
activitate I Să fie 

„mer-
plonate. El 
retrage din 
chiar așa, cînd echipa sa ____
ge” atît de bine în campionat și 
candidează în acest sezon Ia 
titlu? Lars Arnesson se justi
fică, și pe bună dreptate. Echipa 
Suediei nu s-a calificat pentru 
turneul final al C.M., deoarece 
în numeroase meciuri (decisive) 
au lipsit, din diferite motive, nu 
mal puțin de 6 jucători; de bază : 
Corneliusson, Magnusson, Hysen, 
Svensson, Borgesson și Nilsson. 
Werner Biskup (fost internațio
nal vest-german în vîrstă de 43 
de ani) a fost demis din funcția 
de antrenor de la Hanovra, pen
tru excesul de băuturi alcoolice. 
Ce exemplu pot lua jucătorii de 
la un asemenea vicios ? Se anun- 
Montreal • PESTE 1000 DE ME
CIURI... Internaționalul scoțian 
Sandy Jardine a depășit 1000 de 
jocuri ! Acum activează la echipa

Midlothian, după ce a evoluat . 
mulți ani la Glasgow Rangers. 
Din 1967, cînd a devenit profesio
nist, a susținut 44 de meciuri in
ternaționale în prima selecționată, 
771 partide la Rangers, aproape 
200 la Midlothian. Este primul 
scoțian care intră în „clubul ce
lor cu peste 1000 de întîlniri” 
susținute!

Rubrică redactată de 
Ion OCHSENFELD

ECHIPA IRAK S-A CALIFICAT 
PENTRU TURNEUL FINAL

AL C.M.
Ieri, la Taif (Arabia 

în meci retur : Irak — 
(1—0). In tur, rezultatul .. . 
0—0. Astfel, reprezentativa 
este cea de a 23-a formație cali
ficată centru turneul final al 
C.M.

Saudită),
Siria 3—1 
â fost de 

Irak

o («t. 7f,-> m? . < .. H DUsseldort. aln cadrul primei manșe a op
timilor de finali ale „Cupei U.E.F.A.", in care Borussia Mbnchen- 
gladbach a dispus cu 5—1 de Real Madrid 1 tn tricouri albe, vest- 
germanii Mill și Frontzek, tn mijloc Camacho, care luptă pentru a 
ajunge in posesia balonului. Telefoto : A.P. — AGERPRES

SURPRIZELE CURG LA
După ieșirea din cursă a lui 

Boris Becker învins în turul 
2 de către olandezul Michiel 
Schapers, necunoscut pînă în 
momentul victoriei, la Melbour
ne, au mai fost înregistrate și 
alte surprize, nu insă de ace
eași proporție. Astfel. în con
cursul masculin, doi , capi de 
serie americanii David Pate 
(nr. 15) și Greg Holmes (nr. 
16). au „dispărut" tot în turul' 
2, eliminați de modeștii austra
lieni Darren Cahill și. respec
tiv. Mark Woodforde. probabil 
mai bin£ acomodați cu supra
fața de joc (iarbă). Nici ta
bloul feminin n-a fost lipsit de 
ceea ce întotdeauna este aștep
tat cu nerăbdare — rezultatul- 
Surpriză Ann Hobbs (Anglia) 
și Ann Henricksson (S.U.A.) 
le-au eliminat pe Barbara Pot
ter (S.U.A. favorita nr. 11) și.

OPEN-UL AUSTRALIAN
respectiv, pe Lisa Bonder 
(S.U.A.. nr. 14).

Alte rezultate, masculin: Gul- 
likson — Lewis 4—6. 6—2, 
6—4, 6-—4; Kriek—Freeman 6—4 
4—6, 6—3, 6—4 ; Leconte —r 
Mansdorf 6—4, 6—2. 7—5 ; Odi- 
zor — Cassidy 6—4. .6—3. 3—6, 
6—4 ; McEnroe — Visser 6—4,
6— 3 3—6. 6—3 ; Nystrom —
Giammalva-6—3 ,6—2, 5—7,6—4; 
Edberg — Schultz 6—3. 6—4,
7— 6 ; feminin : Chris Evert-
Lloyd — Betsy Nagelsen 4—6. 
6—4, 6—0.; Zina Garrison — 
Katarina Skronșka 6—1 6—1 ; 
Jo Durie — Sarah Gomer 6—2, 
6—3 ; Helena Sukova — Ro
bie White 6—4. 6—3 ; Manuela 
Maleeva — Myriam Schropp 
6—3, 7—6 ; Claucfia Khode-
Kilsch — Gigi Fernandez. 6—1. 
6—2 ; Katerina Maleeva — 
Masako Yanagi -6—3. 7—6.

ratura optimă" la ora meciului 
cu „squadra azzurra".

Să sperăm că la Aquila va 
fi soare...

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX $ TELEX •
AUTOMOBILISM • Raliul des

fășurat în Anglia a revenit fin
landezului Henri Toivonen, pe o 
mașină ,,Lancia Martini Delta 
S 4". In clasamentul final al cam
pionatului mondial de raliuri pe 
primul loc s-a clasat Timo Salo
nen (Finlanda) — cu 127 puncte, 
Secundat de suedezul Stig Blom
quist — 75 puncte. Pe mărci de 
automobile a cîștigat „Peugeot"
— .142 puncte, locurile următoare 
fiind ocupate de „Audi" — 126 
puncte, .„Lancia" — 70 puncte, 
..Nissan". — 56 puncte. ,.Toyota"
— 44 puncte. ..Renault" — 38 p.

HOCHEI PE GHEAȚA © In ca
drul competiției . internaționale 
pentru juniori „Cupa. Prietenia", 
de la Donețk, selecționata Româ
nie) a. învins „cu scorul de 5—0

(2—0, 2—0, 1—0) formația Unga
riei. Alte rezultate : Cehoslovacia 
— R.D. Germană 9—3 (3—1, 4—1, 
2—1) ; U.R.S.S. (A) — U.R.S.S.
(B) 6—2 (1—1, 4—1, 1—0) ; Polo
nia — Bulgaria 12—6 (3—2, 4—2, 
5—2). • în etapa a 21-a a cam
pionatului unional, lidera clasa
mentului, formația Ț.S.K.A. Mos
cova, a terminat la egalitate (0—0) 
meciul disputat la Celiabinsk cu 
formația locală Traktor. Alte re
zultate : Aripile Sovietelor Mos
cova — Himik Voskresensk 3—3 
(2—0. 1—1, 0—2) ; Ijstal Ijvesk — 
Dinamo Moscova 2—4 (1—2, 0—0
1—2) ; Salavat Ufa — Dinamo 
Riga 5—3 (2—2, 2—0, 1—1). In cla-. 
sanient continuă să conducă 
Ț.S.K.A. Moscova — 38 puncte

urmată de Dinamo Moscova — 
32 puncte.

TENIS • Intr-o partidă demon
strativă desfășurată la Le Mana 
(Franța), campionul francez Yan
nick Noah l-a întrecut cu 6—3, 
6—4 pe Anders Gomez (Ecuador). 
• în turneul internațional de 
la Salvador de Bahia (Brazilia), 
tînărul jucător spaniol Juan A- 
vendano a reușit să-1 elimine cu 
6—3, 6—2 pe argentinianul Jose 
Luls Clerc, cotat printre favori- 
ții concursului.

Alte rezultate : Kist (Brazilia) 
— Duncan (S.U.A.) 6—3, 6—0 ;
Kirmayr (Brazilia) — Sanchez 
(Spania) 4—6, 6—2, 7—5; Yzaga 
(Peru) — Arraya (Peru) 6—2, 
6—4 ; Jaite (Argentina) — Hen- 
nemann (Brazilia) 6—1 7—5..


