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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
'Republicii Socialiste România, 
a efectuat, joi, o vizită de lucru 
în două unități industriale re
prezentative din Capitală — 
întreprinderea „23 August" și 
întreprinderea de confecții 
și tricotaje București.

Desfășurat la puțin timp 
după lucrările Plenarei Comi
tetului Central al Partidului și 
ale primului Congres al știin
ței și învățămîntului, noul dia
log de lucru al conducătorului 
partidului și statului nostru a 
prilejuit analiza unor probleme 
de stringentă actualitate ale ac
tivității economice — încheierea 
cu rezultate cit mai bune a 
planului de producție pe acest 
an și temeinica pregătire a ce
lui ce va începe peste puțin 
timp, introducerea în practica 
productivă a noilor cuceriri ale 
științei și . 2 _ .
hotărîrilor recentului forum al 
științei și 
pentru a se obține o mai ac
centuată creștere a. productivi
tății muncii, reducerea pe toate 
căile a cheltuielilor materiale 
de producție, cu prioritate a 
consumurilor de combustibili 
și energie electrică, îndepli
nirea ritmică a sarcinilor de 
export.

Colectivele muncitorești ale 
celor două mari întreprinderi 
au primit pe secretarul general 
al partidului cu cele mai alese 
sentimente de stimă și dragoste 
fierbinte, de profundă re
cunoștință pentru neobosita 
sa activitate dedicată ridicării 
patriei pe noi culmi de pro
gres și civilizație, pentru asi
gurarea unui tot mai înalt ni
vel de trai material celor ce 
muncesc. Cei veniți în întîm- 
pinare purtau portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
steaguri roșii și tricolore, pan
carte cu urări in cinstea glo
riosului nostru partid comunist, 
a patriei socialiste, cu îndem
nuri la o muncă intensă, des
fășurată în spirit revoluționar.

Vizita de lucru, la care au 
participat tovarășii Nicolae 
Constantin, Gheorghe Pană, 
Tudor Postelnicii, Silviu Curti- 
ceanu, a început la ÎNTRE
PRINDEREA „23 AUGUST".

La sosire, secretarul general 
al partidului a fost întîmpinat 
cu deosebită căldură și* bucurie 
do mii de oameni ai muncii de 
pe această maro platformă in
dustrială a orașului.

Dialogul de lucru al secreta
rului general al partidului cu 
membri ai conducerii ministe
rului, centralei industriale, in
stitutului de cercetări de profil 
și întreprinderii, cu muncitorii 
și specialiștii de la această re-

tehnicii, în spiritul

învățămîntului

prezentativă unitate a indus
triei noastre constructoare de 
mașini a început la fabrica de 
compresoare. Gazdele au înfă
țișat modul în care s-a acțio
nat și se acționează 
realizarea ' " 
eu prilejul precedentei 
din primăvara acestui an, 
conducătorului partidului . 
statului la întreprinderea „23 Js 
August".

Examinînd, in continuare,
proceșul de producție al fabri- 
cii de utilaje complexe, Jr
secretarul general al partidului ri 
a cerut să se studieze posibili- Ș 
tatea mai bunei organizări a 
activității productive nrJn r„- 
losirea rațională a 
construit.

Vizita de lucru a 
la turnătoriile de oțel și fontă, 
sectoare cu rol hotărîtor în -5 
desfășurarea ritmică a între- 
gului proces tehnologic.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu rg 
i s-a înfățișat modul în care rg 
se acționează pentru transpu- rg 
nerea în viață a indicațiilor g; 
pe care Ie-a dat la preceden- 0 
tele vizite de lucru cu privire gș 
la modernizarea, automatizarea jg 
și mecanizarea sectoarelor cal- gg 
de, urmărindu-se, în final, eli
minarea completă a muncii ma
nuale.

în continuare a fost vizitată 
fabrica de motoare. Conducă
torul partidului și statului nos
tru a analizat stadiul realizării 
lucrărilor de organizare a flu
xului tehnologic și a spațiilor 
de producție pentru atingerea 
unui nivel de fabricație com
parabil pe plan mondial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat oamenii muncii de 
la întreprinderea „23 August" 
pentru succesele înregistrate, 
exprimîndu-și convingerea că

pentru
indicațiilor primite 

vizite, 
a

Ș»

prin fo- 
spațiului î?

continuat

. .............................. ...........................1 

ei vor continua să acționeze cu 
energie sporită,_ cu înaltă răs- 
pondere comunistă pentru în- Ș 
deplinirea în bune condițiuni 
a sarcinilor ce le revin în acest 
an și trecerea cu succes la în- 
făptuirea prevederilor viitorii- 
lui cincinal.

Vizita de lucru a continuat § 
ta ÎNTREPRINDEREA DE CON- g 
FECȚTI ȘI TRICOTAJE, unde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost intîmpinat cu aceleași sen- 
timente de dragoste și înaltă r- 
prețuire.

Dialogul secretarului general j? 
al partidului s-a axat pe pro- 2? 
bleme privind creșterea în 
continuare a producției de cx- 
port, concomitent cu valorifi- 
carea superioară a materiilor <: 
prime indigene și sporirea corn- 
petitivității produselor pe piața 
mondială, ridicarea permanentă Js 
a productivității muncii și re- 
-----------------------------------------------1
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După jocurile de miercuri din „Cupa României" la fotbal

OȚELUL GALAȚI - IW
Care ar fi performerele a- 

cestor „16“-imi ale „Cupei 
României", o etapă interesantă 
și cu destule semnificații 7

în prim-plan s-ar afla per
formanța Oțelului din Galați, 
care a reușit să elimine — cu 
un scor categoric — pe una 
din cele „patru mari", cum o- 
bișnuim să numim 
care se detașează net 
zia națională „A“.

In al doilea plan, opțiunea 
nu mai e chiar atît de netă.

Unii sînt de părere că Cea
hlăul Piatra Neamț ar fi a 
doua performeră.

Alții ar invoca aceleași drep
turi pentru Șoimii Sibiu, care 
au surclasat cu un scor de for
fait revelația ultimelor șapte 
etape, adică „Poli" Timișoara.

Ar mai fi și Jiul Petroșani, 
învingător cu 3—1 asupra Cor- 

, vinului.
Dar toate aceste rezultate nu 

ni se par ieșite din comun, fie 
pentru faptul că Gloria Buzău 
s-a prezentat cu o echipă in
completă, fie pentru că Poli
tehnica Timișoara este, în con
tinuare, dominată de lupta pen
tru evitarea retrogradării, fie 
pentru împrejurarea că rivali
tatea Jiul — Corvlnul, în ca
drul aceluiași județ, oferă mai 
puține galoane echipei din Pe
troșani, oricum merituoasă.

In ceea ce ne privește, fie-ne 
permis ca pe acest podium ima
ginar, dominat de Oțelul Ga
lați, să situăm pe treapta a 
doua mica echipă a Sportului 
muncitoresc din Caracal, care 
o reușit să ofere spectatorilor 
săi 120 de minute cu Petrolul,

echipele 
în Divi-

FRUNTEA PERFORMERELOR DIN „16 "-imi
să ne aducem aminte, „U“ s-a 
întîlnit cu foarte mulți ani în 
urmă, în (chiar) finala Cupei 
României, cîștigînd acea finală 
pe Stadionul Republicii.

După 
temă, care 
frumusețea 
măvară în

îa capătul cărora a obținut un 
rezultat mai mult decît ono
rabil, după ce condusese e- 
chipa lui Mircea Dridea.

Dacă pentru primele două 
locuri, performerele au fost a- 
lese — cu doza de subiectivism 
inevitabilă —, am fi tentați ca 
pe locul trei — ca subiect de 
interes în această etapă a 
„16“-lmilor — să-1 alegem pe 
Cavai, portarul Universității 
din Cluj-Napoca, veteran

punere înaceastă
vrea să sublinieze 
unei zile de pri- 
plin decembrie, să

loon CHIRILA

(Continuare în pag 2—3)

Una din multele faze fierbinți de la poarta clujenilor : Cavai e 
tn genunchi, șase jucători privesc balonul (clujenii in alb-ne- 
EC A^aCesUi^a treCe prin fata portii' (Secvență din meciul 
F.C. Argeș - „U") Foto . Aurei D NEAGU

al porții, dar care are — s-a 
spus — principalul merit în 
calificarea echipei sale în 
dauna Iul F.C. Argeș, cu care, La Bacău

De astăzi pină duminică, la Constanta

FINALELE PROBELOR INDIVIDUALE
ALE CAMPIONA TELOR DE TENIS DE MASĂ

Cu finalele probelor indivi
duale ale Campionatelor na
ționale de tenis de masă, în
trecere care se desfășoară, sub 
genericul „Daciadei", începînd 
de astăzi, în Sala sporturilor 
din Constanța, se încheie se
zonul competițional 1985.

Deci, la Constanța, timp de 
trei zile, se vor reuni cei mai 
buni jucători și jucătoare, 
mulți dintre ei laureați la nu-

JUDEȚUL SUCEAVA, UN MODEL DE URMAT IN ORGANIZAREA
# Consfătuirea pe țară 
inițiată de C.N.E.F.S. la 
Cimpulung Moldovenesc a 
relevat reușitele obținute, 
constituind un util schimb 

de experiență
Faptele atestă din plin : 

Țara de Sus a Moldovei, în 
speță județul Suceava, tinde 
să devină o gazdă de excep
ție a sporturilor de iarnă, 
vînd pe teritoriul ei o 
tabilă salbă de stațiuni 
tane pentru practicarea 
turilor din sezonul alb.

Concret : Vatra Dornei, 
pulung Moldovenesc și 
Humorului,' în principal, 
frumoasă bază materială 
decvată sporturilor de iarnă, 
începutul l-a realizat cunos
cuta stațiune balneo-climaterică 
Vatra Dornei, prin amenajarea 
unei pîrtii de schi, pe Dealul 

a unui traseu de 
vecinătatea acestuia, 

sportive care au

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE IARNĂ

it

ATLETIC DE SALĂ

a- 
veri- 
mon- 
spor-

Cim- 
Gura 
au o 

a-

Elevii școlii nr. 4 din Cimpulung Moldovenesc. înaintea primu
lui concurs de patinaj al acestui an

Foto : Ion MÎNDRESCU — Suceava
Negru, și 
sanie în 
amenajări 
constituit punctul de plecare 
in inițierea și organizarea unor 
mari acțiuni de masă și chiar 
de performanță, la nivelul co
piilor și ; __t___
luri ale sporturilor de iarnă,

juniorilor festiva-

cupe ale mifncitorilor din di
ferite ramuri de producție, în- - 
treceri ale reprezentanților al
tor departamente. Și, bineînțe
les, o suită de concursuri pe 
plan local. Un primar între
prinzător, cum este Petre Ță- 
ranu, receptiv la ideea ca 
„Vatra Bornei să ajungă prin-

cipalul 
sportive 
deț și 
mai importante 
sprijină activ dezvoltarea ba
zei materiale necesare ramu-

sediu al 
de iarnă
unul

activității 
din ju- 

dintre cele 
din țară".

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2—3)

meroase concursuri internațio
nale. Vor fi prezenți, printre 
alții, Vasile Florea, Maria Lo- 
sonezi, Andras Fejer, Maria 
Alboiu, Otilia Bădescu (campi
onii ediției precedente), Eugen 
Florescu, Simion Crișan, Liana 
Mihuț, Rodica Urbano viei,
Kinga Lohr, Călin Toma, Anca 
Cheler, Emilia Ciosu ș.a., spor
tivi care și 
nul trecut, 
trița, s-au 
fruntași.

Astăzi vor fi cunoscuți pri
mii campioni, cei de la dublu 
mixt, în timp ce sîmbătă vor 
urca pe podium dublurile (fe
minin și masculin) premiate, 
în ultima zi, duminică dimi
neață, desfășurîndu-se partidele 
decisive la simplu. Programul 
cuprinde 5 reuniuni, de la o- 
rele 9 și 16.

Să notăm, de asemenea, că 
duminică după-amiază vor a- 
vea loc și meciurile de baraj 
pentru promovarea în .prima 
grupă valorică a Diviziei „A", 
precum și celelalte partide de 
clasament.

la finalele de a- 
disputate la Bis- 
numărat printre

Sezonul atletic indoor debu
tează, mîine, cu trei premiere : 

care, 
Com- 
Capi-

locul de desfășurare — 
de obicei, era sala de la 
plexul „23 August" din__
tală, este, acum, Bacăul, unde 
se va inaugura moderna bază 
sportivă dedicată atletismului, 
în incinta căreia se vor des
fășura, pe pista circulară, pen
tru prima dată în țara noastră, 
probe de alergări pe distanțe 
medii și lungi, pe teren acope
rit. Prilejul îl constituie tra
diționala întrecere dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie", organi
zată de Federația de atletism, 
astfel îneît Ia concursul din 
municipiul de pe Bistrița vor 
fi prezenți cei mai buni atlețl 
și atlete, juniori și seniori, a- 
flați acum la startul pregătiri
lor pentru marile obiective de 
performanță ale anului vii
tor.

Sîmbătă și duminică, în cele 
trei reuniuni, se vor derula 
probele de 60 m, 60 mg, 200 m, 
400 m, 800 m, 1 500 m, 3 000 m, 
lungime și înălțime (masculin 
și feminin), prăjină și triplu- 
salt

bază

ECHIPELE DE POPICE ALE ROMÂNIEI, 
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

Arena Voință din Capitală a 
găzduit, ieri, cea de a doua 
dublă întîlnire internațională 
amicală de popice dintre se
lecționatele României și Un
gariei, aflate în pregătire pen
tru viitoarele campionate mon
diale. Ca și cu o zi mai îna
inte, reprezentativele României 
au jucat foarte bine, obținînd 
din nou victoria, atît la fe
mei, cit și la bărbați. Echipa 
noastră masculină, deși evolua 
cu două rezerve, a reușit din 
nou un rezultat excelent:

5 602 p.d., cîștigînd la un scor 
concludent ; formația ungară a 
realizat 5 446 p.d. La femei, 
lupta a fost deosebit de strînsă 
pe tot parcursul meciului. Ju
cătoarele oaspete — campioane 
mondiale — au evoluat mai 
bine ca în primul meci (2 393), 
dar, cu toate acestea, victoria 
a revenit reprezentativei țării 
noastre, cu scorul de 2 488— 
2 460 p.d.

(Continuare in pag. a 4-a)



Echipa pugiliștilor de la Dinamo, campioană „en titre", s-a pregătit asiduu pentru mult așteptata 
confruntare (decisivă) cu Steaua. Foto : Aurel D. NEAGU

Ieri, la lași, in Divizia . ,,A“ de basche

DOUĂ MECIURI DEOSEBIT DE ECJ

înaintea finalei campionatului de box pe echipe

FORMAȚIA DINAMOVISTÂ-HOTĂRÎTĂ SĂ-ȘI PĂSTREZE TITLUL

IAȘI, 5 (prin telefon). In 
Sala sporturilor din locali
tate a început al patrulea tur
neu al Campionatului național 
de baschet masculin. In etapa 
inaugurală au fost înregistrate 
rezultate normale, unele par
tide oferind dispute echilibra
te și spectaculoase. întrece
rile se bucură de o organizare 
bună și de arbitraje compe
tente. Iată rezultatele :

RAPID BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA 92—91 
(49—46). Bucureștenii au în
ceput mai bine jocul și au ob
ținut avantaj, dar numai 
pînă în minutul 9, cînd con- 
stănțenii au egalat (23—23). 
în continuare, întîlnirea a pur
tat aceeași notă de echilibru,

iar tabela de marcaj a înregis
trat dese răsturnări de scor. In
tr-un final captivaftt, rapidiștii 
au ciștigat Ia limită, pe merit. 
Au marcat : Popovici 26, Suciu 
14, Ghiță 18, Mihai 2, M. Du
mitru 6, Gh. Dumitru 15, Si- 
poș 9, Becea 2, respectiv Mă- 
năilă 19, Băiceanu 14, Spinu 11, 
Logofăiu 6, Tecău 9, Radu 9, 
Șerban 8, Pașca 5, Ilucă 4, 
Moldoveana 6. Arbitri : V. Ilin 
și C. Dumitrache.

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 
— I.C.E.D. 87—85 (53—55).
Ambele formații s-au an
gajat într-o dispută dîrză, dar 
cu puține virtuți tehnice și 
spectaculare. Scorul s-a men
ținut permanent strîns, iar în 
final baschetbaliștîi de la

Academi 
și de u 
sărilor) 
toria. A 
Zdrengh 
13, Cim 
cinschi 
nu 16, 
8, Ivasci 
cea 11, ( 
Voicu 7. 
nu și N

UNIVI
TORUL
C.S.U. ( 
66 (64—2 
MO OR 
DINAM( 
POLITE
(44—24).

Alexand

Dacă întrecerile de pînă a- 
cum ale campionatului de box 
pe echipe nu au avut darul de 
a anima prea tare lumea noas
tră pugilistică, partida de du
minică dimineață, care va de
semna echipa campioană, stîr- 
nește un interes major, deoa
rece se intilnesc sportivii celor 
mai puternice secții din țară 
— Dinamo și Steaua. Ținînd 
seama de faptul că în cele 
două formații vor evolua nu 
mai puțin de opt campioni ai 
țării (in fiecare formație cite 
4) și mulți alți boxeri cunos- 
cuți, apare pe deplin justifi
cată dorința multor iubitori ai 
sportului cu mănuși din Ca
pitală de a lua duminică dimi
neață drumul, spre sala Rapid, 
unde cele două finaliste vor 
lupta pentru titlul de echipă 
campioană pe anul 1985.

O vizită făcută boxerilor de 
la clubul din șoseaua 
cel Mare n,e întărește 
gerea că dinamoviștii 
gătesc cu ambiție și 
tate pentru partida cu 
In sala de antrenament am în
tâlnit. pe lingă cîteva „figuri 
noi“, și vechi cunoștințe, pugi- 
liști consacrați în boxul nos
tru. Antrenorii Teodor Nicu-

Ștefan 
convin
se pre- 
seriozi- 
Steaua.

Iescu și Valentin Vrinccanu 
vor alinia o formație completă, 
din care nu vor lipsi Constan
tin Tițoiu, Florian Țîrcomnicu, 
Dănuț Lugigan si Dorin Răcaru 
— campioni ,ai țării. Din acest 
grup de elită mai fac parte, 
desigur, și foștii campioni 
Dragomir Ilie si Nicolae Tal- 
poș... După cum ne mărturi
sește antrenorul T. Niculescu, 
„echipa va fi completată cu 
sportivi din eșalonul nostru de 
tineret". încercăm să aflăm 
mai multe amănunte despre 
formația dinamovistă, dar cei 
doi antrenori au ținut-o, cum 
se spune, una și .bună : „Ne 
pregătim cu grijă pentru acest 
meci... Băieții sint in formă... 
Dorim să ne păstrăm în conti
nuare titlul de echipă campi
oană...". Am înțeles că și an
trenorii dinamoviști, ca și co
legii lor de la Steaua,

deocamdată un „război psiho
logic", în care secretul opera
țiunilor joacă primul rol. Este 
de așteptat ca și dinamoviștii 
să le ofere cîteva surprize ce
lor de la Steaua, aceștia din 
urmă făcîndu-și 
semenea intenție, 
tem nerăbdători 
surprize și-au 
altora. Bănuim 
celor două formații vor... 
pera — așa cum se obișnuiește 
în astfel de prilejuri — și cî
teva schimbări ale sportivilor 
din cadrul categoriilor în care 
s-au consacrat.

Așteptăm partida Dinamo — 
Steaua cu mare interes și spe
răm ca „surprizele" 
să constituie 
prilejul unui 
tic demn de 
pionat.

publică o a- 
Desigur, sîn- 
să vedem ce 
pregătit unii 
că antrenorii

o-

promise 
în primul rînd 

spectacol pugilis- 
o finală de cam-

Petre HENȚ

Jucafi

CELE MAI TINERE ECHIPE DE LUPTE

ȘI-AU DESEMNAT CAMPIOANELE
Cele mai tinere echipe de lupte 

grcco-romane și libere și-au de
semnat, zilele trecute, campioa
nele republicane pe anul 1985. La 
Suceava au avut loc turneele fi
nale ale formațiilor de juniori și 
speranțe (17—18 ani), cădeți și 
școlari (14—16 ani) la „greco-ro- 
mane“. înaintea acestor turnee, 
finalistele s-au „desprins*4 din- 
tr-un mare număr de adversare. 
Nu mai puțin de 101 echipe au 

etapelor 
primele 

au susți- 
al „inter-

concurat de-a lungul 
divizionare, după care 
clasate în fiecare serie 
nut un alt „baraj", cel 
seriilor", care a decis calificarea 
în turneul de la Suceava. Pen
tru desemnarea campioanei și a 
celorlalte formații fruntașe de ju
niori șl speranțe au concurat 8 
echipe. Cea mai bună compor
tare a avut-o Steaua (antrenor — 
Petre Nemeș), campioană a țării 
pe anul 1985. Pe podium au mai 
urcat Dinamo București (antre-

nori — Nicolae Martinescu și A- 
lexandru Ruszi) și Metalul Ră
dăuți (Viorel Hînțar). Iată, de 
altfel, clasamentul final: 1. Stea
ua 26 p. 2. Dinamo București 25 
p, 3. Metalul Rădăuți 23 p, 4. Cri- 
șul Oradea 17 p, 5. C.S.Ș. 2 Ga
lați 15 p. 6. C.S.M. Rulmentul 
Suceava 15 p. în întrecerea fi
nală a echipelor de cădeți și șco
lari au evoluat 11 garnituri. 
Titlul de campioană a fost cuce
rit de C.S.Ș. Rădăuți (Virgil Ghe- 
rasim) 20 p. Pe locurile urmă
toare: 2. C.S.Ș. Olimpia Craiova 
(Nicolae Nebunii și Dănuț An- 
ghel), 17 . ‘
(Lazăr Tipa) 11 
Galați 11 p. ,r

6. C.S.Ș.

p, 3. C.S.Ș. Suceava
■ - p. 4. C.S.Ș. 2
5. A.S. Letea Bacău 

. Minerul Baia Mare8 p,
8 p.

Tn
fost r ,
juniori și speranțe, 41 la cădeți 
și școlari- La turneul final, care 

avut loc la Cluj-Napoca, s-au

înregistr. 
referim 
pe repre: 
sportive 
luptelor 
de a se 
Cele mi 
C.S.Ș. C 
Buzău, 
luptători 
ve și ar 
forturi 
cuveninc 
Ciasamei 
speranțe 
Rădoi) 1 
blicană, 
Cristut) 
(Ion Ch 
Odorhei' 
Voința ( 
pentru 
ria dire 
C.S.M. C 
12 p — 
2. Con 
mii Nit- 
namo B 
4. C.S.Ș. 
Sf. Ghei 
reș (dej 
5—6 s-s 
directă).

Nr. 11 (noiembrie)
DIN SUMAR :

REVISTA 
ROMANA

cuce-
____ ________  • Bu

chet de succese românești • 
Itinerar Atena — Burgas — 
Dortmund — Ostende • 
Reportaj din Țara de Sus • 
Concursuri prin corespon
dență • File din istoria șa
hului • Dialogul cu cititorii 
• Postume Paul Keres • 
Probleme și soluții

• Garri Kasparov 
rește titlul mondial

în acest număr comentea
ză : Mihaj Șubă, Florin 
Gheorghiu. Valentin Stoica, 
Parik Ștefanov. Mihail Ma
rin.

La chioșcurile de difuzare 
a presei și oficiile poștale.

ABONAȚI-VĂ LA „RE
VISTA ROMÂNĂ DE ȘAH" !

de lupte libere au
90 de echipe, 49 la

diviziile 
prezente

(Urmare din pag 1)

petrec lucrurile și
o-

stațiune să fie re- 
principal, sportivi-

de iarnă", acțiune ' 
care reunește la

ACTIVITĂȚI SPORTIVE DE IARNA„ETERNUL ȘALANGER
Cinc, dintre iubitorii șahu

lui, nu-și amintește dc Paul 
Keres ? Celebrul mare maes
tru estonian, de trei ori cam
pion al Uniunii Sovietice, 
fost șalanger al lui Alehin la 
titlul suprem, apoi partici
pant la meci-turneul din 1948 
(cîștigat de Botvinnik), de 
mal multe ori calificat în 
rîndul candidaților la cununa 
șahistă supremă, n-a reușit 
totuși s-o cucerească nicioda
tă. I s-a spus „eternul șalan
ger" șl așa a rămas în file 
de carte, dăruindu-ne, totoda
tă, minunate creații pe eși
chier.

Ultimul număr al „Revistei 
Române de Șah" dedică lui 
Paul Keres (1916—1975) o se
lecție a cîtorva dintre cele 
mal frumoase combinații cu
lese din partidele sale. Aici 
adăugăm încă una, pornind 
din diagrama publicată în ru
brica trecută: alb — Rgl. Ddl, 
Tbl, fl, Nd3, gs, Ce5, Pa2, f2, 
g2. h2; negru — Ke8, Da5, 
Ta8, h8, Nc8, d6, CbS, Pa7, b2, 
b7, d5, f7, g7. h7. Este un mo
ment din partida Keres — 
Winter, jucată la Olimpiada 
din 1935, la Varșovia. Iată cum 
a fost valorificat avantajul di
namic al pieselor albe : 
l.C:f7!! (cu prețul unei fi
guri, Keres deschide poziția) 
l...R:f7 2.Dh5+ (această pă
trundere a damei se va ară
ta decisivă) 2,..g6 3.N:g6+ h:g6 
4.D:h8 Nfs (o altă apărare ar

fi 4...Cd7 5.DM+ Rf8 6.Nh6+ 
Re8 7.D:g6-|- de asemenea sor
tită eșecului) 5-Tfei Ne4 6.T:e4! 
(ultima lovitură) 6...d :e4 
7.DI64- și lupta a fost opri
tă, alternativele 7...Rg8 8.D :g6+ 
Rf8 9.D:d6+ sau 7...Re8 8.De6-j- 
Rf8 9.Nh6 mat, neputînd decît 
consemna victoria albelor.

Este rîndul de a prezenta, 
prin diagrama de mai sus. un 
stop-cadru din realizările de 
dată recentă ale șahului nos
tru feminin. O tînără șahistă 
română, proaspătă maestră 
internațională, ne demonstrea
ză (cu albele) abilitatea sa 
tactică și curajul in rezolva
rea complicațiilor ivite la ta
blă. Să le urmărim !

Radu VOIA

rilor de sport specifice sezo
nului alb. Mai mult, pentru 
a-i ajuta pe cei care doresc 
să facă popas în stațiune pen
tru a practica schiul și săniu- 
șul, intr-un cadru natural de 
o neasemuită frumusețe, îmbră
țișează proiectul ca cel puțin 
unul din noile și modernele 
hoteluri din 
zervat, în 
lor.

La fel se 
Ia Cîmpulung Moldovenesc, 
raș cu o puternică tentă tu
ristică, situat pe același tron
son feroviar, la 35 kilometri 
distanță de Vatra Dornei, o a- 
șezare suceveană cel puțin Ia 
fel de atrăgătoare, înconjurată 
de păduri de brad și molid, 
cu o pîrtie la poalele masivu
lui Runc, cu alta pe cale de 
amenajare, la Daia, cu admi
rabile condiții pentru schi, 
patinaj și săniuș. Un hotel 
(„Zimbrul"), un complex B.T.T. 
și o cabană („Daia") sînt în 
măsură să răspundă solicită
rilor amatorilor de sporturi de 

■ iarnă, așa cum o și fac cu 
prilejul unor acțiuni tradițio
nale, printre care, la loc de 
frunte, se situează „Festivalul

HOCHEI PE GHEAȚA • portarii sînt 
în mare dilemă. Dacă la șuturile din apro
pierea porții, cu sau fără fentă, se descurcă, 
la „bombele44 _ trase de la linia albastră, cu 
pendularea crose!. nu mai știu ce să ur
mărească : pucul, care cel mai adesea ră- 
mîne pe loc, sau „talpa*4 crosei, care pă
răsește... restul, avîntîndu-se spre ultimul 
apărător cu amenințare de lance ? Poate 
că îi ajută întreprinderea producătoare, de 
la Reghin. Dar repede, nu numai pentru 
că trece iarna, ci și pentru că a apărut 
un concurent serios: atelierul de crose în
ființat de Consiliul popular al comunei 
Dănești (jud. Harghita). Primele teste s-au 
făcut la Galați și rezultatele sînt încuraja
toare. • ARBITRUL Florin Gubemu a 
adresat federației o reclamație de mai bine 
de o lună și ne întreabă pe noi cînd cre
dem că trebuia să primească răspunsul. 
Cel mult după 30 de zile ! • DEȘI AM MAI 
SCRIS că arbitrul Șt. Enciu poartă pe tri
coul vărgat un nume... străin, nu s-a făcut 
carectura de rigoare Se spune că și-a scris 
Pe tricou „ENZIU44, ca să-i fie pronunțat 
corect numele cînd arbitrează în alte 
țări !... Străinii tot nu vor pronunța ca 
lumea, dar cu noi cum rămîne ? (M.C.)

ÎNOT • „PREA MULT TIMP nu mal ră- 
rnînem noi doar în postură de spectatori 
la martie competiții I — exclama deunăzi, 
înaintea finalei europene la polo, ing. Ion 
Moșoianu, unul dintre principalii și foarte 
inimoșii sprijinitori al tinerei familii a na- 
tației argeșene. înotul piteștean începe să 
scoată capul în lume, vă asigur". Reți-

nem ! Mai cu seamă că promisiunea se în
temeiază pe capacitatea recunoscută a unor 
tehnicieni, precum Gica șl Petre Deac, pe 
dorința de afirmare (și) în postură de an
trenori a multiplilor campioni și record
mani de pînă mai ieri Irinel Pănulescu și 
I.uis Șopterian, de asemenea colegi și... soți. 
Sa» a noului venit în colectivul ce lucrează

în moderna piscină (al cărei șef e arbi
trul de... fotbal Adrian Nicolescu), Zeno 
Oprițescu. Multe nume cunoscute, nu-1 
așa ? Așteptăm, cit de curînd, primul „val" 
al afirmării. (G.R.)

POLO • FRUMOASA INIȚIATIVA Comi
siei județene de natație Arad (președinte — 
ing. Francisc Tusz) și a Comisiei județene 
a arbitrilor de polo (președinte — ing. 
Mircea Rus), care, cu prilejul turneului 
desfășurat recent în bazinul acoperit de 
pe malurile Mureșului, au confecționat co
chete plachete omagiale pentru jucătorii 
cu un număr apreciabil de prezențe în 
echipa reprezentativă de polo a Româ
niei. Printre cei premiați de organizatori, 
precum și de antrenorul federal Anatol 
Grințescu, s-au numărat Liviu Răducanu,

Viorel Rus, Din.. Popescu și Gheorghe 
Zamfireseu, jucători activi încă (primii 
doi) sau foste glorii ale clubului Dinamo, 
care au acumulat peste 250 de prezențe în 
echipa României. Felicitări tuturor celor 
premiați (16 la număr), precum și atenților 
organizatori. (M.V.)

TENIS DE MASĂ • o foarte utilă 
acțiune de analiză a muncii depuse la 
cluburi a început federația de specialitate, 
prima chemată la „start" fiind Spartac 
C.S.Ș. 1 București. Am notat, printre al
tele, că cei doi antrenori (Marius Lăzăres- 
cu șl Florentin Henț) se mîndresc cu re
zultatele realizate de Otilia Bădescu și 
Emilia Ciosu — unul la junioare, celălalt 
la senioare —, dar ambele jucătoare se 
pregătesc la... centrul olimpic. In rest, 
doar trei variante de redresare propuse de 
antrenorul Marius Lăzărescu, „a la Cața- 
vencu". • LA ÎNCHEIEREA sezonului 
competlțional reamintim prevederile unei 
hotărîri din 1984, care a Intrat în vigoare 
la 1 Ianuarie 1985: „Secțiile de performanță 
cu echipe in Divizia „A“ sînt obligate să 
prezinte echipe de fete sau băieți cores
punzător prezenței în Divizia „A“ la cel 
puțin una din categoriile de vîrstă ale 
Concursului republican de junioti II și 
copii. Nerespectarea acestei hotărirl atrage 
sancționarea antrenorilor, iar echipele res
pective nu vor fi primite tn campionatul 
Diviziei „A" de seniori in sezonul competl
țional următor". Așadar, cine se simte 
descoperit la acest capitol să la de urgență

’-’ri... (Em.'F.)

sporturilor 
de masă 
Cîmpulung Moldovenesc mii de 
tineri și tinere din întregul 
județ. „Dorim mai mult — ne 
mărturisea primarul orașului. 
Dimitrie Hreciuc — și anume 
să lărgim, să diversificăm con
tinuu 
iarnă, 
dc la 
1 000 
ai 
patinajului.
care vrem să o generalizăm la 
nivelul majorității întreprinde
rilor și instituțiilor din oraș".

Ceva maf tînără în perime
trul sporturilor de iarnă, Gura 
Humorului (25 kilometri de 
Cîmpulung Moldovenesc) pre
zintă, la rîndu-i, cîteva repere 
demne de relevat : o pîrtie, în 
zona Ariniș, în curs de ame
najare (în final, aceasta ar pu
tea depăși 1 000 m lungime) 
pentru probe alpine, iar la poa
lele acesteia, intr-un parc den- 
drologic, unic în județ, pîrtii 
pentru practicarea schiului de 
fond și patinajului. Deocam
dată, beneficiarii sînt elevii 
celor 4 școli generale și cei ai 
Liceului industrial miner, dar 
primarul orașului, Vasile Pîrîu, 
intenționează ca Gura Humo
rului să reprezinte — ca și 
celelalte două așezări sucevene 
amintite mai înainte — „un 
punct de atracție pentru tine
retul și oamenii muncii din toi 
județul și din multe alte 
ale țării. Așa cum este 
timpul verii...".

Toate aceste realități 
vene au fost relevate recent,

activitatea sportivă de 
după modelul elevilor 

Școala nr. 4 — aproape 
—, care sînt toți adepți 
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ADMINISTRAȚIA DE
CtȘTIGURILE TRAGERII LO

TO DIN 29 NOIEMBRIE: cat. 1: 
3 variante 25% — autoturisme 
Dacia 1300; cat. 2: 12 variante
25% a 7.499 Iei; cat. 3: 16,50 va
riante a 5.454 lei; cat. 4: 38 va
riante a 2.368 lei; cat. 5: 203,50 
variante a 442 lei; cat. 6: 303 va
riante a 297 lei; cat. X: 1.849,25 
variante a 100 lei. Report la ca
tegoria 1: 214.283 lei.

Autoturismele „Dacia 1300" de 
la categoria 1 au revenit partl- 
cipanților: Bunduc Romco-Teo- 
dor din Botoșani, Tudor Stana 
din Brașov șl Salvet Gheorghe 
din Ploiești.
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri - 6 decembrie a.c., 
va avea loc în București. în sa
la clubului din str. Doamnei nr. 
2, cu începere de la ora 15,50. 
Transmiterea numerelor cîștigă-

2:

STA
toare i 
la rad 
16,05. 
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23 pe 
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SALTUL SPRE „OPTIMI" AL CELOR ȘAPTE DIVIZIONARE „B“

GLORIA BISTRIȚA A CONFIRMAT AMBIȚIA FOSTULUI
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Surpriză Ia Bistrița, acolo unde 
divizionara „B" Gloria a elimi
nat divizionara „A" F.C. .Bihor? 
Nici vorbă ! Chiar și proaspetele 
antecedente ale amintitelor echi
pe ne 
către 
drept 
prima 
devăr, 
M16"-imilor ______ . _______
acelei echipe aflată, cum se știe, 
doar la „trei lungimi" distanță 
de liderul seriei a III-a a Divi
ziei „B" (Jiul Petroșani), cu un 
atac de 40 de goluri și o apărare 
de numai 12 goluri primite ! în 
timp ce orădenii veneau după 
marile nereușite ale unui sezon 
de toamnă foarte zbuciumat, 
care au plasat echipa lor în pos
tura de „lanternă roșie" a cla
samentului primei scene. Ca să 
vă faceți și mai bine o idee ge
nerală a ceea ce a fost în acest 
joc, să spunem că gazdele au 
avut la activ peste 25 de șuturi 
la poartă (dintre care aproape 
jumătate au fost în cadrul butu-

făceau să înclinăm balanța 
„alb-albaștri", care, pe 

cuvînt, aspiră la un loc pe 
scenă a fotbalului. Intr-a- 
Gloria a venit la startul 

„Cupei" cu atuurile

CÎND VAMANU
divizionare „B",
10 în seria ei,

Victoria unei 
aflată pe locul 
asupra unei protagoniste a pri
mului eșalon, recunoscută pen
tru jocul ei deschis, ofensiv și 
eficace, are darul de a surprin
de. Dar miercuri, la Piatra 
Neamț, în condițiile unei vremi 
primăvăratice, ale unui teren a- 
lunecos, pe alocuri mocirlos, 
„vioara întîi" a partidei a fost 
Ceahlăul. Echipa moldoveană și-a 
depășit condiția de divizionară 
„B“, reușind — datorită unui joc 
în viteză, cu combinații rapide, 
care au derutat o defensivă 
destul de nesigură (din rândurile 
căreia s-au remarcat doar por
tarul Cristian II, cu multe in
tervenții salutare, și parțial, Fl. 
Marin) -r- să obțină o calificare 
nesperată, dar pe deplin meri
tată. „Cheia" victoriei a con ști

rilor apărate de Lăzăreanu, exce
lent în unele situații), a benefi
ciat de 17 cornere, în raport cu 
cele 3 șuturi ale adversarului 
(unul singur pe poartă) și cele 
patru lovituri de colț. Randa
mentul Gloriei în atac apare și 
mai pregnant dacă luăm în con
siderație că mai bine de 50 la 
sută din acțiunile ei au avut un 
mare procent de periculozitate, 
numai că, spre salvarea oaspeți
lor, au intervenit și ratările lui 
Moga (într-o zi neinspirată), Dă- 
nilă, Ivan și Roman sau șuturile 
care au nimerit, deseori. în „pă
durea de picioare" ale fundașilor 
orădeni.

Gloria a Impresionat prin ra
piditatea acțiunilor declanșate, 
prin travaliu, prin spontaneitate 
și joc avîntat. F.C. Bihor, cu 
mici excepții, a fost mereu 
descumpănită, ea căutînd, ca la 
box, evitarea loviturilor decisi
ve, de care — pînă la urmă — 
n-a scăpat.

Stelian TRANDAFIRESCU

„ELEV" MULȚESCU

ESTE IN VERVA
tuit-o linia mediană (Vamanu — 
Vasilacbe — Berceanu), supe
rioară celei a oaspeților (Teodo- 
rescu — Julls — stan, aceștia 
nereușind să-i înlocuiască cu 
succes pe titularii Balaur, Șumu- 
lanschi, Tică și Cramer). Cel 
mal bun jucător de pe teren a 
fost Vamanu (care, lată, cînd 
vrea, poate !), el fiind artizanul 
victoriei. Vamanu a făcut pe te
ren tot ce a vrut: a driblat, a 
trimis utile baloane în adînci- 
me — mai ales spre Amarghioa- 
lei, o extremă rapidă, insistentă, 
deosebit de percutantă, dar, care, 
din cauza unei tehnici insuficient 
de bine puse la punct, nu reali
zează mai mult —, a efectuat 
„un-doi“-uri spectaculoase și a 
marcat un frumos gol, cu capul, 
în min. 90. Ceilalți doi mijlocași 
(Berceanu, autorul primului gol, 
și Vasilache) au pendulat, în 
permanență, între cele două ca
reuri de 16 m, reușind recupera
rea a numeroase baloane, trecute, 
apoi, prin „filtrul" Vamanu.

Paul ZAHARIA

ELANUL A ÎNVINS

Privită prin 
de eșalon, calificarea 
Jiul se încadrează în categoria 
surprizelor, actuala divizionară 
„B" din Petroșani materializîn- 
du-și cu succes ambițiile de a 
face o figură frumoasă în actu
ala rediție a „Cupei României", 
încheind cu fruntea sus stagiu
nea de toamnă și cu un moral 
dătător de speranțe în perspecti
va viitorului sezon.

Miercuri, prima tentativă a 
reușit, Jiul izbutind să treacă 
de vecina ei din județ, Corvinul, 
echipă care a întărit încă o dată 
regulă traseului ei: „lei acasă, 
mielușei în deplasare". Pentru 
că, fără a diminua meritele pe- 
troșenenilor, trebuie să spunem, 
din capul locului, că hunedore- 
nii au înregistrat din nou scă
deri de randament, de angaja
ment în joc, o oarecare resem
nare. Lipsa golgeterului Petcu 
nu este de natură să scuze în 
totalitate evoluția sub așteptări 
a echipei hunedorene, ea pier- 
zînd — în primul rînd tactic — 
duelul cu fosta divizionară „A". 
O superioritate tactică a echipei 
condusă de tînăr.ul antrenor Gh.

prisma diferenței 
echipei

Pentru cei care n-au văzut „pe 
viu" meciul de la Galați, victo
ria la scor a Oțelului asupra 
Sportului studențesc poale sur
prinde. In realitate însă, ea s-a 
„născut" logic, grație unui joc 
de excepție — cel mai bun din 
această toamnă, după spusele 
antrenorului Costică Rădulescu 
—, eohipa de la Dunăre fiind 
net superioară, pe toate planu
rile, formației bucureștene. Re
citind caseta tehnică, vom vedea 
că Oțelul a expediat 17 șuturi 
la poartă, dintre care 9 pe spa
țiul ei (4 soldîndu-se cu tot atî- 
tea goluri), în timp ce Sportul 
a tras numai L2 șuturi, doar 3 
atingînd „ecranul" porții apăra
te de Dinu. Care au fost atuu
rile divizionarei „B", prin care 
aceasta a obținut atît de sur
prinzătoarea victorie? In primul 
rând, un perfect echilibru între 
compartimente, dublat de o ex-

traordinară mișcare, „argintul 
viu" al echipei fiind Vaișcovici. 
Dar nu numai Vaișcovici a adus 
calificarea Oțelului Galați, pen
tru că ÎNTREAGA ECHIPA are 
merite in realizarea ei. Fundașii 
au Jucat bine, în special „cen
tralii" Anghelinei și Bejenaru, 
exacți și preciși în intervenții, 
Jocul lor la intercepție și depo
sedările prin alunecare anihi- 
lind încercările de pătrundere 
ale Iui M. Sandu și Coraș. Pes
te așteptări s-au comportat și 
mijlocașii G. Popescu, Burcca și 
Rotaru. Tehnicitatea celor trei 
mijlocași gălățeni, pregătirea 
gîndită a atacurilor, alternarea 

scurte cu „diagonale" de 
m au prins deseori, pe

picior greșit defensiva Sportu
lui, care, pînă Ia urmă, s-a re
cunoscut învinsă.

Gheorghe NERTEA

PROGRESUL VULCAN
Drumul Progresului-Vulcan spre 

optimile de finală ale „Cupei 
României" n-a fost ușor. Dar a 
fost frumos. Divizionara „B“ a 
început jocul cu S.C. Bacău cu 
„complexul de inferioritate" 
scenei secunde, chiar dacă 
lo, în divizia a doua, 
bucureșteană se află în 
pentru 
eficace 
tea din 
tizat și 
tidei și 
tru că 
bucureștenii n-au reușit ____
trei șuturi la poartă (dintre care 
două pe poartă), în timp ce bă
căuanii izbutiseră nouă șuturi 
(cinci pe poartă). Cum a ajuns, 
totuși, echipa antrenată de

al 
aco- 

echipa 
lupta 

promovare și are cel mai 
atac al seriei. Timidita- 
prima repriză s-a concre- 
în caseta tehnică a par- 
în calitatea jocului. Pen- 
în primele 45 de minute *■—u _ — ------ • decît

CU MORAL DE
dută. Și experiența „bătrânilor" 
Beldie, stîlpul apărării, și Stoi- 

ofen sivei, a 
jocul, impri- 
și mai ales 
dus la 12 șu- 
6 pe poartă, 

oaspeții reușind numai 3 șuturi, 
dintre care doar unul la țintă. 
Cu deschideri pe aripa dreaptă, 
unde Dumitru Popescu, fundașul, 
fostul jucător al Sportului stu
dențesc, a urcat regulat, înscri
ind primul gol și oferind alte 
mingi de gol. Cu întoarceri ele
gante în preajma careului, mai 
tinerii Stoica, Niță, Ene și Zam
fir, intrat în min. 66, înțelegînd 

• de minune „ideile" versatului 
Stoichiță, ale cărui raiduri pe 
stingă au creat faze de mare ra-

chiță, „dispecerul*1 
schimbat din mers 
mînd o altă viteză 
alte trasee care au 
turi, dintre care

executată de atacantul Petrescu,
C. Bacău.

O spectaculoasă reluare din voleu 
tida cu S. "

de la Progresul-Vulcan, în par- 
Foto: lorgu BĂNICĂ

<

e pîrtiile de sub Bune

ară, de masă, cit și pentru depis- 
de tarea unor talente necesare 

lol- performanței.
arii Concluzia consfătuirii este a- 
'nă. ceea că toate reușitele înregis-
re- trate în activitatea sportivă de
de iarnă în județul Suceava, tra-

du- diția în schi, patinaj și săniuș
en- nu pot fi explicate numai prin
Cu existența unor condiții natu-
un rale adecvate practicării ramu-

îță. rilor specifice sezonului alb, ci,
:te, în același timp, prin pasiunea
ite- și spiritul de inițiativă ale ac-
m- tiviștilor sportivi, cadrelor di-
ive dactice, primarilor din acest
ine județ, ambiția tuturor de a
va, face din această frumoasă zonă
ita, a țării un model în materie
iii- de organizare a sportului de
ari masă, iarna în principal. Un
>ri— model care se cere urmat (și

și cei care au luat cuvîntul la
ic- consfătuire și-au manifestat a-

și . ceastă dorință), spre beneficiul
io- tot mai numeroșilor amatori
rul de mișcare, de exercițiu fizic,
lea de sport în aer liber.

OSPORT INFORMEAZĂ
— la sută sau cu patru variante a- 

>ra chitate în cotă de 25 la sută. In- 
fi diferent însă de cota jucată, fie- 
la care bilet are drept de cîștiguri 

►ra ia toate cele trei extrageri a cîte 
și patru numere care însumează 12 

►ra numere din totalul de 75. Aten- 
pă ție deci, numai astăzi și mîine
•a- vă mai puteți procura bilete cu 
ile numerele alese de dv. la trage

rea LOTO 2 de duminică 8 de- 
TA cembrie a.c.
or • Miercuri, 11 decembrie, se va 
la desfășura ultima tragere a Mari- 
ă- lor cîștiguri la Pronoexpres din 
•c. acest an. 3 extrageri în două fa- 

ze cu un total de 18 numere ex- 
ti- trase. Se atribuie autoturisme

2 „Dacia 1300" (la ambele faze),
îs. mari sume de bani, precum și
a- excursii în R.P. Bulgaria. Așa-
ia dar, încă o posibilitate de obți-
tă nere a unor noi cîștiguri !

MATURITATEA
Performanța proaspetei promo

vate in eșalonul secund al fot
balului nostru, Metalul Bocșa, 
este cu atît mal prețioasă, cu cit 
ea a fost obținută în fața unei 
divizionare „A", F.C.M. Brașov, 
o echipă tenace, care cuprinde 
în rîndurile el multi fotbaliști 
cu vechi state pe prima scenă 
fotbalistică a țării. Evident, bra
șovenii nu au făcut deplasarea 
la Bocșa fără intenția de a lupta 
pentru calificare, dar s-au lovit 
de o echipă bine orientată in 
teren, care a știut să depășeas
că momentele critice, trecind de 
la o apărare aglomerată la con
traatacuri rapide, punind in va» 
loare „explozia* celor două ex
treme, Mărgineanțu șl Plăvițu, ca 
șl experiența lui Roșea șl Oil
man. victoria gazdelor, materia
lizată prin golul înscris de Roșea 
(min. 21), este pe deplin meri
tată, ea fiind o consecință a 
efortului colectiv, demn de re
marcat. in care toate compar
timentele echipei s-au dovedit 
bine articulate, dispuse la un 
mare travaliu.

O remarcă în plus pentru li
nia mediană Ducbian — Otiman 
— Radu, foarte mobilă și foar
te utilă, inventivă și bine orien
tată pe un teren destul de greu, 
cane a solicitat, din plin, efortu
rile jucătorilor; iar atunci cind 
oaspeții sl-au dovedit plusul de 
tehnicitate, gazdele au știut să 
anihileze atacurile in valuri ale 
brașovenilor printr-o apărare 
grupată, bine dirijată de experi
mentatul portar Focșăneanu, 
care, in minutele 55 și 68, și-a 
demonstrat aptitudinile, sajvînd 
in ' extremis, prin reflexe ulu
itoare, la șuturile lui Cimpean 
din interiorul careului mare. Și 
astfel, elanul a învins maturita
tea...

Florin SANDU

CURS DE PERFECȚIONARE PENTRU ANTRENORI
Luni 9 decembrie, la ora 9, 

la sediul C.M.B.E.F.S. (din 
Piața Amzei) se va deschide 
Cursul de perfecționare pen
tru antrenorii de fotbal din 
București și Sectorul agricol 
Ilfov.

La acest curs vor participa, 
în mod obligatoriu, antrenorii 
și instructorii echipelor din 
Divizia „C“ (seniori, juniori și 
copii), campionatele municipale 
de categoria „Onoare*1 (seniori, 
juniori, copii) și „Promoție" 
(seniori și juniori), campiona
tul Sectorului agricol Ilfov la 

Mulțescu susținută de o mare 
putere de mobilizare, de o do
rință evidentă de autodepășire 
din partea tuturor jucătorilor, e- 
forturi care au avut și răsplata 
tribunei, cu meritate aplauze din 
partea celor 12.000 de spectatori, 
cifră record în acest sezon.

Surprizele tactice ale Jiului 
le-au constituit superioritatea 
numerică in zona celui care se 
afla In posesia mingii, cu schim
bări inspirate pe flancuri; „ro
cadele" permanente între fun
dași șl mijlocașul Szekcli, nu o 
dată ultimul apărător, și urca
rea alternativă a „centralilor" 
Florescu șl, mai ales. V. Popa 
in atac; „ruperi" de ritm de la 
„pozițional* la „un-doi“-uri rapi
de; folosirea extremei B. Popescu 
pe post de fundaș dreapta, el 
fiind primul care crea avantaj 
numeric la trecerea din ■ apărare 
în atac.

Fără îndoială, Mulțescu (foar
te util șl în teren, prin clarviziu
ne, dar și travaliu) a dorit foar
te mult să-1 impresioneze pe fos
tul său antrenor, Ion V. Ionescu, 
recunoscut tactician, care a avut, 
în final, tăria să-și felicite fostul 
elev pentru modul cum a pregătit 
„replica" la prima lor întîlnire 
în postură de... coleg.

Adrion VAS1LESCU

DUPĂ JDCDDIIt DE MIERCURI DIN „CUPA ROMÂNIEI»
(Urmare din pqp 1)

ne oprim asupra unui alt fapt, 
nu mai puțin important. Este 
vorba de eliminarea în bloc a 
șapte echipe divizionare „A" 
de către echipe din eșalonul 
secund. Singura divizionară „A" 
care și-a impus punctul de ve
dere în disputa' cu „B“-ul a 

categoria „Onoare" (seniori și 
juniori), precum șl campiona
tele de sector (primele șase 
clasate în sezonul de toamnă 
la seniori și juniori). De ase
menea, vor fi prezenți la curs 
și căpitanii echipelor de se
niori (cei în vîrstă de peste 
26 de ani).

Cursul este organizat de F.R. 
Fotbal, Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport 
și Centrul de perfecționare al 
C.N.E.F.S., în perioada 9—13 
decembrie a.c., între orele 
9—15.

Popescu și M. Moraru să se im
pună cu claritate 7

Prin schimbarea după pauză 
a... moralului 1 Progresul-Vulcan 
a început fără complexe repriza 
secundă, tși studiase adversarul, 
fusese stimulată de antrenori 
să-și facă jocul de pase și com
binații prin care să evite jocul 
de angajament în care era pier-

A FOST UN NOU START AL SIBIENILOR?
Pentru publicul spectator si- 

bian, prezent în număr destul 
de mare, ținînd cont de pozi
ția ocupată de favorita sa la 
sfârșitul turului (locul 17). vic
toria fără drept de apel obți
nută în fața timișorenilor a în
semnat o plăcută surpriză.

Asemenea unul boxer care a- 
cuză lovitura decisivă, „Poli" a 
Început furibund partida, dînd 
impresia că vrea să termine re
pede cu adversara sa. Acest 
simplu „foc de paie" a durat 
doar 5 minute, după care slbie- 
nli și-au revenit și au punctat 
prin CoIdea — de două ori și 
Mărginean, primul dintre aceș
tia un adevărat „argint viu", cel 
mal bun Jucător de pe teren. De 
altfel, atacantul sibian, autor al 
primelor două goluri șl coautor 
la cel de al treilea, a hărțuit în 
permanență defensiva adversă

fost Dinamo București, la care 
se simte dorința de revenire 
în prim-planul fotbalului ro
mânesc.

Ce ne demonstrează acest 
succes al divizionarelor „B“ în 
disputa Cu „A“-ul ?

Fără îndoială că scorul de 
7—1 vorbește de la sine. Dar 
e bine să nuanțăm.

Dacă performanța Oțelului le 
depășește pe toate celelalte, 
multe din restul rezultatelor 
sînt, paradoxal, aproape firești. 
Eliminarea lui S.C. Bacău de 
către Progresul, echipă în 
plină ascensiune, nu ni se pare 
chiar o surpriză. în aceeași si
tuație se află și meciul Jiul 
— Corvinul, ținînd seama și de 
slabele performanțe ale hune- 
dorenilor în deplasare. Chiar 
și eliminarea lui F.C.M. Bra
șov la Bocșa este un fapt o- 
bișnuit, dată fiind „pasa nea
gră" a echipei de la poalele 
Tîmpei. Exemplele ar putea fi 
continuate. Mai importantă ni 
se pare ideea că între echipele 
fruntașe din Divizia „B“ și cele 
din a doua jumătate a primei 

finament, una dintre ele (lucind 
la al doilea gol. mult aplaudat. 
Progresul-Vulcan a ajuns în 
„optimi" uitind în repriza se
cundă că este divizionară „B“ șl 
vrînd să demonstreze că se gin- 
dește serios la promovarea pe 
prima scenă !

Mircea M. IONESCU

prin presing, intercepții reușite 
și pase utile date coechipierilor. 
O evoluție bună a avut și libe- 
roul echipei gazdă, „bătrlnul" 
Barna care', prin plasament și o 
bună orientare tactică, a destră
mat orice tentativă a timișore
nilor. De altfel, întregul compar
timent defensiv al gazdelor a 
funcționat Ireproșabil, ca șl cel 
median (Giugiumică — un ade
vărat „metronom" al echipei și 
Mărginean — cu apariții în atac).

De partea cealaltă, evoluția ti
mișorenilor a fost o deziluzie. 
Cele mal slabe linii au fost 
acelea ale fundașilor (la care 
marcajul a fost foarte... aproxi
mativ) și înaintașilor, Oancea și 
Bolba fiind mereu ultimii la in- 
tîlnirea cu mingea.

Evoluția de miercuri a sibienilor 
poate să însemne un nou start!

Ștefan DUMITRU

divizii diferența este foarte 
mică. Cu alte cuvinte, in acest 
moment, in ierarhia fotbalului 
românesc cele 13—14 echipe 
care urmează „cvartetul" in 
clasamentul Diviziei „A“ nu 
sint — ca urmare a diluării 
diviziei — mai valoroase decit 
cel puțin același număr de di
vizionare „B“. Și cînd spunem 
asta, ne gîndim la fruntașele 
celor trei serii, începind cu 
Oțelul, cu Politehnica Iași, cu 
Gloria Bistrița, continuînd cu 
Morenii, cu Tirgoviștea, cu Pro
gresul Vulcan și sfirșind cu 
Jiul Petroșani sau F.C. Mara
mureș. Se impune — încă o 
dată — o reconsiderare a pira
midei de elită a fotbalului nos
tru, astfel incit întrecerea să 
fie cu adevărat profitabilă pen
tru creșterea calității.

★
O ultimă observație. Destule 

echipe continuă să subaprecieze 
„Cupa României". Această op
tică ni se pare cel puțin ciu
dată în cadrul unei competiții 
în care patru victorii consecu
tive te-ar putea duce în... 
„Cupa cupelor".

Cine are urechi de auzit, 9ă 
audă.



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IN UNITĂȚI INDUSTRIALE

REPREZENTATIVE DIN CAPITALĂ

ALE AUSTRALIEI CU ECHIPA ROMÂNIEIMECIUL DE RUGBYÎNAINTEA FINALELOR
Campionatele internaționale 

de tenis ale Australiei se a-

(Urmare din pag. 1)

g________
g propie de sfîrșit. Ivan Lendl 
g a dispiis, în sferturi, de bri-

rugby cu echipa 
așteptat totdea-

ducerea consumurilor specifice, 
de materii prime, energie și 
combustibili.

Pe parcursul vizitei au fost 
prezentate unele dintre liniile 
tehnologice moderne de fabri
cație, care permit mecanizarea 
și automatizarea operațiunilor 
din procesul de confecționare 
a articolelor de îmbrăcăminte.

Secretarul general al parti
dului a apreciat rezultatele 
obținute și a cerut, totodată, 
specialiștilor să acționeze în 
continuare pentru creșterea 
productivității muncii la nivelul 
rezultatelor obținute in acest 
domeniu pe plan mondial și, in 
anumite direcții, intr-un ritm 
mai înalt, prin extinderea li
niilor tehnologice moderne, de 
mare eficacitate.

In fiecare secție vizitată, 
muncitoarele l-au intimpinat 
cu deosebită dragoste și căldură 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ovaționind îndelung pentru 
partid și secretarul său general.

La încheierea vizitei. în în
treprinderea de confecții și 
tricotaje București, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat

calde felicitări întregului co
lectiv pentru realizările obți
nute pînă în prezent, urîndu-i 
noi succese în îndeplinirea sar
cinilor noului plan cincinal.

Noua vizită de lucru în
treprinsă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în aceste mari în
treprinderi ale Capitalei, dia
logul rodnic purtat cu făuri
tori de bunuri materiale dau 
noi și puternice impulsuri ac
tivității ce se desfășoară cu 
intensitate sporită in aceste zile 
de sfîrșit de an și început de 
cincinal in întreaga economie 
națională.

Puternic mobilizate de apre- T„o_________ _____ ,, ______...
cierile și îndemnurile tovarășului g s-o învingă pe Claudia Kohde- 
Nicolae Ceaușescu, colec- g Kilsch cu 6—1, 7—6, după ce

g tanicul John Lloyd, cu 7—6, 
g 6—2, 6—1, califieîndu-se, astfel, 
g pentru semifinale. Cel de al 
g 4-lea semifinalist este Stefan 
g Edberg, care a stopat ascen- 

siunea lui Michiel Schapers 
g (cel care îi eliminase pe Bec- 
g ker și pe Gullikson), învingîn- 
g du-1, fără probleme, în 3 se- 
g turi : 6—0, 7—5, 6—4. Ceilalți 
g doi semifinaliști : Wilander și 
0 Zivojinovici.
g Disputa feminină se află îna- 
g intea finalei, în care se vor 

re-re-întîlni Chris Evert-Lloyd 
g și Martina Navratilova. Evert- 
g Lloyd, deținătoarea titlului (mai 
g cîștigase și în 1982), a reușit

iivele celor două unități indus
triale, în mijlocul cărora s-a 
aflat secretarul general al 
partidului, au exprimat hotă- 
rirea acestora de a depune in 
continuare eforturi susținute 
pentru ridicarea întregii munci 
la un nivel superior de cali
tate și eficiență, de a-și spori 
contribuția, alături de întregul 
nostru popor, la înflorirea con
tinuă a României socialiste, la 
ridicarea ei pe noi trepte de 
civilizație și progres.

SELECȚIONATA DIVIZIONARA A CIȘTIGAT

ruiscn cu o——î, i—o, aupa ce 
g aceasta avusese minge de set 
g la tie-breack. Martina Navrati-

iova (cîștigătoare în ’81 și ’83) 
g a învins-o pe Hana Mandli- 
g kova, luîndu-și, astfel, revanșa 
g pentru înfrîngerea de la „In- 
g ternaționalele" S.U.A., din sep- 
g tembrie. A fost un meci foarte 
g disputat, cîștigat la limită, un 
g joc care a primit toate super- 
g lativele din partea specialiști- 
g lor. Scor final : 6—7, 6—1, 6—4. 
g Navratilova și Evert-Lloyd 
g se vor întîlni pentru a 
g oară din 1973. Prima are la 
g activ 34 de victorii, iar a doua 
g — 32. Invingătoarea va deveni

67-a

„tenismena nr. 1“ a anului.

COMPETIȚIA DE BASCHET (f) DE LA SATU MARE
SATU MARE, 5 

fon). Competiția 
nală de baschet feminin „1 
morialul dr. Florian Ulmeanu' 
aflată la cea 
diție, s-a încheiat 
Selecționatei 
țării noastre.
6 p și a fost urmată în clasa
ment de : 2. R. D. ~ 
p. 3. Mobila CSȘ 
4 p, 4. Combinata 
Progresul București

Rezultate : Sel.
României — R.D.G.

(prin tele- 
internațio- 

,Me-

de a IX-a e- 
cu victoria 

divizionare a 
Ea a totalizat

Germană 5 
Satu Mare 
Voința — 
3 p.

div. a
66—62

DIN NOU VICTORII
LA POPICE

(30—34). Joc echilibrat ; for
mația română a egalat în min. 
26 și a cîștigat în fața unei e- 
chipe caracterizate prin ta
lie deosebită și tenacitate. Au 
marcat : Ștefan 15, Marinache 
13, Filip 12, Măringuț 11, Va
sile 9, Jugănaru 4, Alixandru 
2, respectiv Libon 16, Hubner 
17, Klemmt 10, Strebrlaw 6, 
Blauert 13 ; Sel. div. — Mobi
la 69—65 (35—30), R.D.G. —
Comb. Voința — Progresul
75— 62 (36—29), Sel. div. —
Comb. Voința — Progresul 
88—76 (52—32), R.D.G. — Mo
bila 71—60 (31—32), Mobila — 
Comb. Voința — Progresul
76— 42 (33—21).

L. KOVACS coresp.

5

g

I
(Urmare din pag. I)

Din formația noastră mascu
lină ‘ "
riu 
gol.
340 
fost 
de excepție, de către Ilic Hosu 
— 965. Ceilalți componenți ai 
echipei au obținut următoarele 
rezultate : I. Tismănar 962 — 
cu nici o bilă în gol. M. An
drei 908, V. Donos 907 și Al. 
Szekely 893. La femei s-au re
marcat, din nou. Elena Andre
escu 432 (cu nici o lovitură 
ratată) și Doina Țegean, tot cu 
432 p. Restul echipei a punctat 
după cum urmează : Margareta 
Cătineanu 411, Maria Zsizsik 
409, Octavia Ciocirlan 407 și 
Elena Pană 397. De la oaspeți 
s-au evidențiat : B. Szanyi 954, 
L. Pete 908, respectiv Iudith 
Szencsi 430 și Erika Kiss 427.

Scorul general al dublei în- 
tîlniri : ROMÂNIA — UNGA
RIA 4—0. (T.R.)

s-a remarcat Stelian Boa- 
cu 967 p — cu o bilă în 
627 la manșele „pline" și 
la manșele „izolate". El a 
urmat, tot cu un punctaj

Un meci de 
României este 
una cu interes în Italia. Așa 
este și de această dată, tra
diționala întîlnire urmînd a fi 
găzduită, sîmbătă, la Aquila. 
Ambele echipe au jucat pînă 
acum, în „Cupa F.I.R.A.", cîte 
un meci, cu același 
adversar, „XV“-le 
Uniunii Sovietice. 
Dacă românii au 
cîștigat la Bucu
rești cu 16—12
italienii au ce
dat la Moscova

fi :

Corespondență din Italia

cu 13—15 
(după ce au condus cu 9—0 
la pauză). Față de această întîl- 
nire de la 10 noiembrie, cei 
doi noi antrenori ai „squadrei 
azzurra** — Marco Bollesan, 
fost cunoscut internațional (47 
de selecții) și Giani Frances- 
chini, de asemenea fost com
ponent al naționalei (11 pre
zențe) — au efectuat unele mo
dificări în formație. Astfel, în 
Importantul rol de fundaș va 
fi încercat tînărul Troiani, de 
21 de

' madă 
Alți
Zorzi
Lipsesc centrul Rino 
cato, care se căsătorește chiar 
in ziua partidei de la Aquila, 
și înaintașul Zanon, indispo
nibil. Cu ocazia jocului cu e- 
chipa României, aripa Serafino 
Ghizzoni (31 de ani) va depăși

ani, iar mijlocaș la gră- 
apare Fusco (24 
debutanți sînt
și flankerul

de ani), 
centrul 

Appiani. 
Frances-

Ieri, la Sofia, In C. C. E. la baschet feminin

EEVSKI-SPARTAK - „U“
SOFIA, 5 (prin telefon). Intîl- 

nirea Internațională de baschet 
feminin dintre echipele Levski- 
Spartak Sofia șl Universitatea 
Cluj-Napoca, desfășurată joi 
seară în cadrul grupei „A" a sfer
turilor de finală ale C.C.E., s-a 
încheiat cu victoria formației 
gazdă la scorul de 83—61 (38—32). 
Baschetbalistele sofiote, dețină
toare ale unul impresionant pal
mares (au cîștigat două ediții ale 
„Cupei Liliana Roncheti", fiind 
și semiflnaliste ale ediției pre
cedente a C.C.E.), au întîmplnat 
o dîrză rezistență timp de 25 de

PARTIDE MODESTE ÎN TURNEUL
DE HOCHEI DE LA GALAȚI

GALAȚI, 5 (prin telefon). In 
etapa a doua a Campionatului 
republican de hochei, grupa a 
doua valorică, desfășurată pe pa
tinoarul din localitate, s-au des
fășurat trei partide modeste ca 
nivel tehnic și spectacular, iar 
una dintre ele. Viitorul Gheor- 
gheni — Metalul Rădăuți, chiar 
ou excesive durități. Iată cîteva 
succinte notații pe marginea lor:

DUNĂREA GALATI — LOTUL 
DE JUNIORI 10—4 (4—2, 3—0,
3—2). Echipa găiățeană a obținut 
o victorie facilă, în ciuda faptu
lui că s-a menajat evident. Cu 
totul nejustificată a apărut ner
vozitatea manifestată de localnici 
(a „excelat" Berdilă), din care 
cauză timp de 24 de minute ei 
au jucat în inferioritate nume
rică. Au marcat: Dinu 3, Berdilă 
2, Dima, Marcu, Pascaru, Bujo- 
reanu și Zaharia. respectiv Popo- 
vici 2, Cicu și Geru. Foarte exi
gent arbitrajul lui Șt. Enciu,

ajutat de N. Enache și E. Both. 
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE —

LOTUL DE TINERET 2—4 (1—1, 
1—1, 1—2). O partidă foarte echi
librată, dar care — din păcate — 
s-a caracterizat prin durități. Din 
această cauză, jucătorii Erdss 
(I.M.A.S.A.) și Andreescu (Lot) 
au primit pedeapsă de meci. Abia 
în ultima treime tinerii hocheiști 
ai lotului au reușit să obțină 
victoria, pe deplin meritată. Au 
marcat: Szvitlak 3, Burada pen
tru învingători, respectiv Ugron, 
Sandor șl Degoiu. A arbitrat Gh. 
Mîcu, ajutat de S. Dinu șl B. 
Hajdu.

VIITORUL GHEORGHENI — 
METALUL RĂDĂUȚI 18—2 (2—1, 
9—0, 7—1). Andras 3, Csada 4, 
Tibor 2, Becze 1, Gali 2, Gergely 
4. K6116 și Korpos, respectiv
Coca și Halus. A arbitrat D. 
Trandafir, ajutat de Gh. Mîcu și 
E. Both.

T. SIRIOPOL, coresp.

@ TEI EX © TEI EX • TELEX • TELEX ® TELEX © TELEX • TELEX •
BASCHET 0 Sferturi de fina

lă în „Cupa Ronchetti": Novosi
birsk — Lokomotiv Sofia 96—79; 
Montferrand — Lanerossi Schio 
90—85; BSC Budapesta — Viterbo 
58—55; Vozdovac Belgrad — Kre- 
mitovici’ Sofia 71—69. • Sferturi 
de finală si In „Cupa Koraci": 
Breogan Lugo — Varese 72—79; 
Villeurbanne — Steaua roșie Bel
grad 97—87: PAOK Salonic — To
rino 100—92; Zadar — Antibes 
101—78; Hapoel Tel Aviv — Ban
co Roma 92—82; Chalans — Bos
nia Sarajevo 106—95; Partizan 
Belgrad — Caserte 98—96; Grano- 
lers Barcelona — Orthez 75—91.

șui suedez Malfhoe, selecționata 
Suediei a întrecut cu scorul de 
25—15 (11—10) formația Danemar
cei. _

SANIE • După disputarea pri
melor două manșe, în concursul 
masculin de la Jgls (Austria) con
duce Michael Walter (R. D. 
Germană) — 1 :24,49, secun
dat de Paul Hildgartner (Italia)
— 1 :43,56. In proba feminină, pe 
primul loc se află Marie-Luise 
Rainer (Italia) — 1:24,61, urmată 
de Șteffi Martin (R.D. Germană)
— 1:24,67.

guay) l-a eliminat cu 6—0, 6—2 
pe Eleuterio Martins (Brazilia), 
brazilianul C ?sar Kist a dispus 
cu 0—6, 6—4, 6—1 de compatriotul 
său Alberto Kirmayr, iar argen
tinianul Gustavo Tiberti l-a în
vins cu 6—4, 7—5 pe spaniolul 
Javier Sanchez.

HANDBAL © Tntr-un meci a- 
mical masculin disputat în ora-

TENIS • tn turneul de la Rio 
de Janeiro, Victor Pecci (Para-

TENIS DE MASA • La Bo'rga 
(Finlanda), în meci contînd pen
tru „Cupa ligii europene", echipa 
Finlandei a întrecut cu 4—3 for
mația Italiei. In partida decisi
vă, Joklnen l-a învins cu 2—1 
(15—21, 21—14. 21—14) pe Con
stantini.

CLUJ-NAPOCA -61
minute (în min. 25 scorul era 
43—42 pentru clujence), după 
care s-au desprins datorită mal 
bunei pregătiri fizice și remar
cabilei precizii în aruncările la 
coș de la distanță (ele au fruc
tificat, printre altele, cinci arun
cări de cite 2 puncte). Studen
tele din Cluj-Napoca, deși vădit 
timorate de „cartea de vizită" a 
partenerelor de întreceri, au ți
nut pasul, dar în ultimele 15 
minute rezistența lor fizică s-a 
dovedit deficitară, ceea ce a per
mis adversarelor detașarea netă. 
In plus, trebuie menționat că a- 
runcările la coș de la distanță 
au fost ca șl inexistente, iar 
contraatacurile rarisime. Singura 
jucătoare care a corespuns a 
fost Mariana Bădinicl.

Au marcat : Bădinicl 20, Je- 
rebie 18, Lefter 10, Kiss 2, Măr
ginean 2, Enyedi 7, Misăilă 2 
pentru „U“, respectiv Hadjian- 
kova 18, Makaveeva 15 (a jucat 
doar în repriza secundă), Banova 
13, Staneva 9, Golceva 8, Va- 
silieva 4, Radkova 18. Au arbi
trat bine I. Berky (Ungaria) șl 
V. Kalapodas (Cipru).

Echipa Universitatea 
următorul meci joi 
brie, la Vicenza, în 
formației Primigl.

va susține
12 decem- 

compania

Paul IOVAN

recordul de selecții în repre
zentativă,’ fixîndu-1, acum, 
la 51.

Formația probabilă ar 
Troiani (Scavolini Aquila)
Mascioletti (Scavolini), Gaela- 
niello (Parma), Zorzi (Benetton 
Treviso), Ghizzoni (Scavolini)

— Bettarello (Be
netton). Fusco (A- 
matori Milano) 
— Artuso, Ino- 
ccenti (Petrarca 
Padova), Appiani 
(Calvisano) — Co- 

lellț (Scavolini), Gardin (Pe
trarca) — Rossi (Benetton), 
Morelli, Cucchiella (Scavolini).

în Italia, unde se discută a- 
prins despre tragerea la sorți 
a „Cupei Mondiale" (Italia face 
parte din grupă cu Noua Zee- 
landă, Argentina și Insulele 
Fidji), campionatul se joacă, 
ca și în România, pe două 
serii, la ora actuală situația în 
frunte fiind următoarea — „A“ : 
Petrarca 19 p, Rovigo 16 p, 
Parma și Amatori Milano 14 
p ; „B“ : Scavolini 22 p, Be
netton Treviso 20 p, Amatori 
Catania și Fracasso San Dona 
16 p. Toate privirile sînt, însă, 
acum, spre meciul cu repre
zentativa României,..

LUCIANO RAVAGNANI, 
directorul revistei 

„II Mondo del rugby"

în C. M. de șah

TIMMAN TAL 2-1
Marele maestru olandez Jan 

Timman a luat conducerea în 
meciul pentru calificarea în 
semifinalele candidaților la 
titlul mondial de șah, pe care-1 
dispută la Montpellier (Franța) 
cu fostul campion al lumii, 
marele maestru sovietic Mihail 
Tal. Cîștigînd (cu albele) par
tida a 2-a și remizînd, apoi, în 
a 3-a, Timman conduce acum 
cu scorul de 2—1. Mai sînt de 
disputat trei partide.

CONCURS
ARTISTIC

DE PATINAJ
LA MOSCOVA

5 (Agerpres). — 
internațional de

MOSCOVA,
In concursul _ . 
patinaj artistic de la Moscova, 
în proba masculină, după exer
cițiile obligatorii, conduce cam
pionul mondial Aleksandr Fa
deev (U.R.S.S.) cu 36,4 punc
te. urmat de coechipierul său 
Vladimir Kotin 35,6 puncte. 
Patinatorul român Vasile An
drei se află pe locul 14, cu 
24,2 puncte. La competiție par
ticipă 96 de concurent! din 16 
țări.

FOTBAL meridiane
CELE 24 DE PARTICIPANTE LA 

TURNEUL FINAL AL C.M.
al celor 

pentru

zentativele Danemarcei, Irakului 
și Canadei participă pentru pri
ma oară la turneul final.

Iată tabloul complet 
24 de echipe calificate 
turneul final al C.M., care se va 
desfășura, anul viitor, între 31 
mai șl 29 iunie, în mai multe o- 
rașe din Mexic.

EUROPA : Italia (calificată
direct ca deținătoare a titlului), 
Anglia, Belgia, Bulgaria, Dane
marca, Spania Franța, Ungaria, 
Irlanda de Nord, Polonia, Portu
galia, R.F. Germania, Scoția, 
U.R.S.S.

AMERICA DE SUD: Argentina, 
Brazilia, Paraguay, Uruguay.

AMERICA DE NORD ȘI ZONA 
CARAIBELOR: Mexic (calificată 
direct, ca țară organizatoare), 
Canada.

AFRICA: Algeria, Maroc. 
ASIA: Coreea de Sud. Irak.
Tragerea la sorți pentru alcă

tuirea celor 8 grupe (de cîte pa
tru echipe) va fi efectuată la 15 
decembrie, la Ciudad de Mexico. 
Dintre echipele calificate, repre-

ȘTIRI, REZULTATE

• In etapa a 14-â a campiona
tului Bulgariei: Beroe Stara za- 
gora — Vitoșa 1—0, Sredeț — Lo
komotiv Plovdiv 3—0, Trakia 
Plovdiv — Cerno More Varna 4—1, 
Botev Vrața — Sllven 2—0, Spar
tak Varna — Akademlk Sofia 
2—0, Lokomotiv Sofia — Dunav 
Ruse 3—1, Etăr Trnovo — Pirin 
Blagoevgrad 2—0. Pe primele 
locuri: Beroe Stara Zagora 20 p, 
Trakia Plovdiv 18 p. ■ .

S După terminarea turului 
campionatului vest-german, pe 
primul loc se află echipa Werder 
Bremen. In ultima etapă a tu
rului ea a dispus cu 6—0 de 
v.f.B. Stuttgart, care de peste un 
deceniu nu a suferit o aseme
nea înfrîngere ! Werder candi
dează, desigur, la titlu (pe care 
l-a cucerit ultima oară acum 20 
de ani !).


