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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 6 decembrie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politie Executiv al ~ 
P.C.R.

Comitetul Politic 
a examinat și aprobat 
PORTUL --------------
DRAREA
NORMATE DE MATERII PRI
ME. MATERIALE. COMBUS
TIBILI ȘI ENERGIE IN PE
RIOADA 1 IANUARIE 
SEPTEMBRIE
PARATIV CU ACEEAȘI
rioada din
ȘI STADIUL APLICĂRII MA
SURILOR DE REDUCERE A 
NORMELOR DE CONSUM DE 
CĂTRE MINISTERE, CEN
TRALE ȘI ÎNTREPRINDERI. 
Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că înfăptuirea sar
cinilor stabilite, a indicațiilor 
date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind valorifica
rea superioară și utilizarea 
judicioasă a bazoi materiale și 
energetice s-a concretizat 
in acțiuni de înnoire a produc
ției și modernizare a tehnolo
giilor, de reducere a pierderi
lor prin prelucrare, de extin
dere a 
refolosibile, 
țat pozitiv 
sumurilor 
le aplicate 
centrale industriale și 
nistere în primele trei 
mestre ale acestui an au dus 
Ia o reducere a consumurilor 
materiale și energetice, com
parativ cu aceeași perioadă a 
anului 1984, cu circa 3,4 mi
liarde Iei.

în același timp insă, pe an
samblul economiei naționa
le au fost înregistrate, în pri
mele 9 luni ale anului, depă
șiri ale consumurilor la o se
rie de produse, față de nor
mele aprobate, care au afectat 
cheltuielile materiale de pro
ducție, au creat dereglări în a- 
provizionarea tehnico-materia- 
lă, in desfășurarea ritmică a 
producției. A fost criticat fap
tul că in multe întreprinderi 
și ministere economice — și, 
îndeosebi, în metalurgie, chi
mie și petrochimie, construcții 
de mașini, 
lelor de 
tele — nu 
fermitatea cuvenită și nu s-au 
luat măsurile ce se impuneau 
pentru încadrarea riguroasă 
în normele de consum stabi
lite.

Comitetul Politic Executiv 
cerut ministerelor 
ce. centralelor 
întreprinderilor 
ferme pentru 
similării și __________ _
producție a unofr tehnologii și 
produse cu consumuri mate
riale și energetice reduse, în
cadrarea în consumurile plani-

C.C. al

Executiv 
RA- 

PRIVIND ÎNCA- 
ÎN CONSUMURILE

— 30 
COM- 

PE- 
1984, PRECUM

1985,

utilizării materialelor 
ceea ce a influen- 

diminuarea con- 
specifice. Măsuri- 

în întreprinderi, 
industriale 

in primele
mi- 
tri-

industria materia- 
construcții și al- 

s-a acționat cu

a 
economi- 

industriale și 
să ia măsuri 
urgentarea a- 

introducerii in

ficate a tuturor capacităților, 
modernizarea instalațiilor și 
utilajelor planificate, pentru 
îndeplinirea integrală a pro
gramelor de măsuri adoptate.

In scopul încadrării in con
sumurile normate. Comitetul 
Politie Executiv a cerut gu
vernului, Comitetului de Stat 
al Planificării și Consiliu
lui Național pentru Știință și 
Tehnologie, Ministerului A- 
provizionării Tehnico-Materia- 
le și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe să-și 
tensifice activitatea in 
domeniu, să controleze 
să urmărească permanent 
dul în care se 
fiecare unitate 
consumurile 
combustibili.
rii prime și materiale, cum se 
aplică măsurile stabilite in 
vederea diminuării lor.

In legătură cu aceste pro
bleme, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, a cerut ca în cel 
mai scurt timp, pînă la 15 de
cembrie, toate ministerele eco
nomice, împreună cu orga
nele centrale de sinteză — Co
mitetul de Stat al Planificării, 
Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, Ministe
rul Aprovizionării Tehnico- 
MateriaTe — să stabilească 
programe și măsuri concrete 
de încadrare strictă in consu
murile normate, care să fie 
temeinic cunoscute și însușite 
de toate unitățile, astfel incit 
să se evite pe viitor orice de
pășire a acestor consumuri, 
orice forme de risipă. S-a ce
rut să se acționeze 
cel mai ferm pentru 
rea unei ordini 
pline desăvîrșite în 
meniu, pentru aplicarea preve
derilor legale, ale 
Muncii, referitoare 
punderile pentru 
și rebuturile in producție. S-a 
indicat, de asemenea, ca 
aceste probleme să fie avute 
în vedere în ansamblul măsu
rilor de perfecționare a 
plicării noului mecanism 
conomico-financiar.

Secretarul general 
dului a subliniat că 
toate măsurile și 
gurat tot ceea ce este necesar 
pentru ca, 
pectării 
murilor 
bune < 
producției,

in- 
acest 

și 
mo- 

inrespectă,
de producție, 

prevăzute de 
energie, mate-

in modul 
introduce- 
șî disci- 
acest do-

Codului 
la răs- 
pierderile

a-
e-

al parti- 
s-au luat 
s-a asi-

în condițiile res- 
riguroase a consu- 
planificate, ale unei 

organizări a muncii și a 
” i, planul pe anul vii

tor să fie îndeplinit ritmic, incă 
din primele zile, la toți indica
torii.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv, continuînd 
practica de a analiza sistema
tic EVOLUȚIA PRETURILOR 
ȘI TARIFELOR, a examinat o 
informare cu privire la si
tuația înregistrată în acest do
meniu în primele trei trimes-

(Continuare în pao a t-a)

$

Duminică, ultima etapă a turului Diviziei „A" de fotbal
A

IN CAPITALA, DOUA ATRACTIVE DERBY-URI
STEAUA-UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl DINAMO-CORVINUL
9 In Ma liderului autoritar, studenții 
craioveni pregătesc o replică pe măsură. 
9 La Ploiești, un derby al promovatelor 
pe prima scenă, dar și in „optimi” ț La 
Slatina, F.C. Olt este conștientă de inten
țiile de reabilitare ale lui Hagi et comp. 
9 Dinamo — Corvinul, o partidă in care 
cel mai greu îi va fi lui... Mircea Lucescu 
# La Pitești, argeșenii mizează și pe scă-

derea de tonus a timișorenilor © La Ora
dea, față în față două echipe avide de 
puncte 9 Pe „Progresul”, Victoria țin
tește... victoria I 0 In „Zăvoiul” vîlcean, 
băcăuanii aspiră la primul lor punct in 
deplasare. Ce zici, Chimia ?... £ La Tg. 
Mureș, gazdele vor să-și întrerupă „seria” 
remizelor cu... albele

V"*
I

----- PROGRAMUL Șl ARBITRI!------------------
STEAUA - UNIVERSITATEA CRAIOVA
R. Petrescu — L. Măereanu (ambii Bv.) și V. Titorov (Dr.Tr.S.)

Stadion Steaua
PETROLUL - „U“ CLUJ-NAPOCA
D. Petrescu — V. Alexandru și T. Ionescu (toți din București)
F.C. OLT - SPORTUL STUDENȚESC
Fl. Popescu — I. Coț (ambii Ploiești) și Gr. Macavei (Deva) 
DINAMO - CORVINUL HUNEDOARA
S. Necșulescu — M. Ionescu (ambii T-viște) și I. Gherghell (B.M.)

Stadion Dinamo
F.C. ARGEȘ - „POLI" TIMIȘOARA
C. Teodorescu—N. Gogoașe (ambii Bz.) și M. Constantlnescu (Buc.)
F.C. BIHOR
Ad. Porumboiu (Vaslui)
VICTORIA
I. Tărcan (Tg. M.) —

I

DECEMBRIE,
LOTURILE

DE FOTBAL
pag. 2—3)

CHIMIA RM. VÎLCEA
M. Stănescu — Gh.
A.S.A. TG. MUREȘ
M. Axente — D. Vătran (ambii Arad) șl O. Ștreng (Oradea)

Toate meciurile încep la ora 13.

CLASAMENTUL

FINALA CAMPIONATULUI

Șl DINAMO BUCUREȘTI
așadar, în fața ulti- 
al campionatului na- 
box pe echipe : fi-

ÎNTRE STEAUA
NAȚIONAL DE BOX PE ECHIPE

I 
I
I
*

I
I
*

I
s

I

1. STEAUA 16 13 3 0 32- 6 29
2. Sportul stud. 16 9 5 2 32-14 23
3. Dinamo 16 9 3 4 26-13 21
4. Univ. Craiova 16 9 3 4 19-13 21
5. Corvinul 16 8 1 7 44-22 17
6. „U“ Cj.-Nap. 16 7 3 6 21-19 17
7. Gloria 16 7 2 7 23-20 16
8. Chimia 16 7 2 7 22-20 16
9. Petrolul 16 4 8 4 12-19 1«

10. „Poli“ Tim. 16 7 1 8 30-27 15
11. F.C. Argeș 16 5 5 6 13-18 15
12. F.C. Olt 16 5 4 7 16-22 14
13. Rapid 16 5 3 8 20-28 13
14. A.S.A. Tg. M. 16 5 3 R 14-23 13
15. S.C. Bacău 16 6 0 10 22-26 12
16. F.C.M. Brașov 16 5 2 9 9-32 12
17. Victoria 16 2 6 8 12-24 10
18. F.C. Bihor 16 2 4 10 11-34 8

la ora

- F.C.M. BRAȘOV
G. Vișinescu șl G. tonescu (ambii Buc.)

- GLORIA BUZĂU
P. Bogdan (Reghin) și V. Curt (Medgidia) 

Stadion Progresul
- S.C. BACĂU

Sllion (ambii Iași) șl •'N. Volnea (Buc.)
- RAPID

MARȚI, 10 I 
SE REUNESC 

REPREZENTATIVE 
(Amănunte în

sala Rapid

Iată-ne, 
mului act 
țional de 
nala. Ultima gală a întrecerii 
va avea loc duminică dimi
neața, de la ora 10, in sala 
Rapid din Capitală, și va pune 
față în față cele mai puternice 
formații, eternele rivale în 
disputa pentru supremație. 
Steaua și Dinamo București.

Constantin Tițoiu, 
punct forte in 
echipa dinamoviști- 
lor, va încerca și 
de data aceasta să 
contribuie la suc
cesul formației sale

com- 
își 
în- 
re- 
ur- 
de

Azi, in cupele europene la volei (masculin)

IHYVIO (ia București) Șl STEAUA (la Madrid)
FAVORITE LA CALIFICAREA ÎN PENULTIMUL „ACE“

Astăzi, reprezentantele noas
tre în cupele europene Ia vo
lei, echipele masculine Dinamo 
și Steaua, susțin partide con- 
tînd pentru runda a doua a 
competițiilor.

După cum se știe, în „Cupa 
campionilor" Dinamo a susți
nut mai devreme decît data o- 
ficială meciul-tur cu campi
oana Angliei, formația „Polo
nia" Londra, de care a dispus 
cu 3—0 în fief-ul acesteia, as
tăzi fiind programat returul, în 
sala Dinamo, de la ora 16. Fi
rește, echipa noastră, pregătită 
de Corneîiu Oros și Marian 
Păușescu, nu are emoții în pri
vința calificării în penultimul 
act al competiției. De altfel, 
voleibaliștii englezi nu au obți
nut performanțe deosebite pe 
plan internațional, aflîndu-se la

început de drum. După cum ne 
mărturisea antrenorul principal 
dinamovist, echipa londoneză, 
care are în rîndurile sale 5 
internaționalî englezi și unul 
jamaican, nu și-a propus decît 
cîștigarea unui set în fața 
campionilor români, englezii 
declarînd, după meciul de Ia 
Londra (în care au jucat, în- 
tr-adevăr, din ce în ce mai 
bine, de la un set la altul), 
că vor încerca acest lucru la 
București ! Dar Enescu, Vrîn- 
cuț, Gheorghe. Pop, Ion, Dră- 
gușin, Rotar, Rădulescu, Bălan, 
Drăghici și Georgescu se și 
gîndesc Ia viitoarea adversară, 
Santal Parma, campioana eu
ropeană a cluburilor, cu care 
se vor întîlni în ianuarie...

Meciul de azi va fi condus 
de arbitrul sovietic O. Kova-

lenko, ajutat de arbitrul inter
național român Ion Armeanu.

tn „Cupa cupelor", Steaua 
(exceptată în prima rundă, fi
ind finalistă în ediția prece
dentă) debutează astăzi, întîl- 
nind, la Madrid, pe Sanitas, 
care a eliminat în faza prece
dentă pe Olympiakos Pireu, 
la... punctaveraj.

Echipa pregătită de G. Bar
tha și V. Dumitrescu a plecat 
ieri la prînz spre Madrid, cu 
următorul lot de jucători : lo- 
nescu. Macavei, Mina, Constan
tin, Dascălu, Pentelescu, Șoica, 
Pralea, Spinu. Pădurețu. Par
tida, dificilă pentru vicecampi- 
onii noștri, va fi condusă de 
arbitrul italian G. Paradiso, a- 
jutat de un arbitru spaniol.

Neînvinse de-a lungul 
petiției, cele două echipe 
vor măsura forțele într-o 
trecere deschisă oricărui 
zultat, în care sperăm să 
mărim meciuri interesante,
bună valoare tehnică și tac
tică, pe măsura valorii com- 
ponenților celor două secții în 
care, după cum se știe, acti
vează mulți 
cu frumoase 
nenumărate 
tării.

Pregătirile 
batante s-au 
ca mîine, la ora primului gong, 
antrenorii 
Năstac,

pugiliști cunoscuți, 
cărți de vizită, de 
ori campioni ai

celor două com- 
incheiat, urmînd

Dumitru 
Constantin 

(Steaua) și Teodor 
Vrînceanu 

numele
Valentin 
să anunțe 
sportivi din fiecare i 
tunci se vor vedea 
și... inspirațiile 
respectivi, care 
să-și surprindă 
„fără gardă".

Ion, Alee 
i Ciucă 
Niculescu, 
(Dinamo) 
celor 12 

echipă. A- 
i mutațiile 

tehnicienilor 
vor încerca 

adversarul

Din cele văzute în ultimele 
zile ale pregătirilor efectuate 
în calea Plevnei și șoseaua 
Ștefan cel Mare, ne-am convins 
de seriozitatea cu care a fost 
pregătită finala, de interesul 
sportivilor respectivi pentru un 
rezultat favorabil. Desigur, din 
ambele echipe nu vor lipsi a- 
tuurile, care Ia Steaua se nu
mesc Dumitru Șchiopu, Relu 
Nistor, Florian Vasile, Dumitru 
Senciuc, Ion Cernat și Gheor- 
ghe Preda, iar Ia Dinamo Con
stantin Tițoiu, Nicolae Talpoș. 
Florian Țircomnicu, ~ 
Ilie, Dănuț Lugigan 
Răcaru.

Iată 
pentru 
ora 10, 
încăpătoare pentru iubitorii 
boxului, dornici de a-i vedea 
la lucru pe unii dintre cei mal 
buni pugiliști ai țării în finala 
Campionatului național de box 
pe echipe.

Dragomir 
și Dorin

argumentesuficiente
ca mîine dimineață. Ia 
sala Rapid să fie ne- 

pentru

Paul IOVAN

SPORTURILE TEHNICO-APLICATIVE oferă posibilitatea practicării
unor activități de o utilitate deosebită, contribuind astfel la
pregătirea copiilor și tinerilor pentru muncă și viață

Aurelian BREBEANU
(Citiți In pag. 2—3 un grupaj pe această temă)



La Conferința F.A.I. de la New-Delhi

SPORTIVILOR AVIATORI ROMANI
DOUĂ NOI DIPLOME „PAUL TISSANDIER"

convorbire cu ing. av. Vasile SABÂU
#•

secretarul Federației Aeronautice Române

tovarășe Sabău, 
recent din capitala 
a avut loc, din

— Stimate 
v-ați intors 
Indiei, unde 
cite știm. Conferința generală a 
Federației Aeronautice Interna
ționale. Care a fost cadrul și 
de ce participare s-a bucurat 
acest eveniment de seamă din 
viața forului aviatic sportiv 
mondial ?

— în 
tot mai 
balonul 
treceri, 
aceasta ?

— Putem spune că a fost 
punct important pe ordinea 
zi a Conferinței generale.

ultimii ani se vorbește 
mult despre zborul 

și au loc numeroase 
S-au făcut referințe

cu 
in
ia

MICILE ȘANTIERE
ALE UNOR MODELISTI MARI

— Intr-adevăr, intre 17 ți 23 
noiembrie, la New-Delhi a 
avut loc cea de-a 78-a Confe
rință generală a F.A.I., la care 
au participat 173 de delegați din 
33 de țări din toate con
tinentele, intre care și Re
publica Socialistă România. 
Desfășurate intr-o atmosferă de 
lucru, de înțelegere reciprocă ți 
colaborare, lucrările Conferinței 
au fost onorate de prezența 
primului ministru al Indiei, Ra- 
jid Gandhi, care a rostit cuvin- 
tul de deschidere și s-a între
ținut cu fiecare delegație.

un 
de 
A 

fost apreciată dezvoltarea celei 
mai noi ramuri a aviației spor
tive, sub cele două aspecte ale 
sale : zborul propriu-zis și ri
dicarea pe 
lansări 
cum se știe, in 
primul salt cu 
Ion s-a făcut 
cenii...

verticală 
de parașutiști. 

țara 
parașuta 
acum șapte

pentru 
După 

noastră 
din ba- 

de-

federațiile inter- 
doresc

— Mai toate 
naționale doresc să-și 
sporturile în programul 
rilor Olimpice. Există 
F.A.I. o asemenea dorință ?

vadă 
Jocu- 

și la

— Care au fost principalele 
probleme de pe ordinea de zi ?

— Au fost dezbătute teme im
portante legate de continua dez
voltare a aviației sportive mon
diale ți au fost adoptate mă
suri și reglementări privind 
unele ramuri ale acestui sport.

— Există. La Conferința ge
nerală de la New-Delhi s-a 
hotărit să continue demersurile 
pe lingă Comitetul Internațional 
Olimpic, in vederea recunoaște
rii F.A.I. ca federație olimpi
că, cu dorința înscrierii parașu
tismului ți deltaplanismului intismului ți deltaplanismului 
rindul sporturilor olimpice.

fo-

— VFeți să faceți precizări ?

— O atenție aparte a fost 
acordată zborului cu planorul 
ultraușor (deltaplanorul). A fost 
subliniat nivelul ridicat de pre
gătire al acestor zburători ți s-o 
precizat că in zecile de mii de 
zboruri efectuate in țările in 
care această ramuri e deosebit 
de dezvoltată, ca țr in cele in 
care e pe cale să se răspândeas
că. nu s-a înregistrat nici un 
fel de evenimente deosebite. A 
fost apreciată amploarea mare 
pe care a luat-o zborul cu del
taplanorul in (ara noastră, ca 
urmare a sprijinului deosebit 
acordat de Uniunea Tineretului 
Comunist, prin secția Pregătirea 
tineretului pentru apărarea pa
triei

— Știm că la reuniunile_
rului mondial al aviației spor
tive sint decernate distincții ale 
acestuia. S-au aflat și sportivi 
români printre cei citați ?

— Da, un moment emo
ționant pentru noi a fost 
acela cînd, in prezența pri
mului ministru al ‘ " 
președintele F.A.I., dr.

Indiei, 
. -------- , _.. Cenek

Kepak, ne-a inminat Diplomele 
„Paul Tissandier" decernate
unor sportivi im patria noas
tră : pilotului Paul Cernîșev, 
comandantul Aeroclubului Su
ceava, pentru activitate deosebi
tă In domeniul planorismului 
(peste 7 000 de ore de zbor și 
pregătirea a mii de tineri pla- 
noriști) și primului constructor 
ri zburător de deltaplan din 
România. Arpak Kiss, din Arad.

Interviu consemnat de
M. RAHOVEANU

Secția de Etodelism a Clubu- 
lui sportiv universitar Galați — 
navo și micromodele — cu 
meni pricepuți, posesorii unor 
performanțe și palmarese remar
cabile, are printre principalele 
merite pe aceia de a înscrie spor
tul preferat in circuitul învâță- 
mînt-cercetare-producție și de a 
asigura continuitatea * pregătirii 
celor ce trec de vîrsta cravatelor 
roșii, pînă după absolvirea cursu
rilor universitare. Dacă începutu
rile modelismului, aici ca pretu
tindeni, poartă amprenta lucru
lui în joacă, la Galați, pe măsu
ra înaintării în vîrsta modeliștii 
sint îndrumați spre o activitate 
policalificată, complexă, în care 
principalul atribut este UTILUL, 
pregătirea pentru muncă și via
ță. Dacă pe majoritatea practi- 
canților acestui sport util părin
ții — cum ar fi Ionel 
specialist în tot ce e 
categorii de viteză și telecoman
dă — i-au adus la Casa Pionierilor 
și Șoimilor Patriei, de unde clu
bul universitar își selecționeazii 
modeliștii, s-a intim plat ca pe 
unii părinți să-i aducă... copiii, 
cum e cazul lui Costică Botez, 
azi maestru al sportului și spe
cialist în modele de 
tare.

Șeful secției de 
Gheorghe Anghel, ne 
cutii, pe rastele sau . „ 
confecționate sau în diferite faze 
de lucru, modele care impresio
nează prin frumusețe și prin fi
delitatea cu care reproduc origi
nalele. Sînt roadele unei munci 
migăloase, de la tăiatul baghete
lor de lemn de tei — pe care $i 
le procură tot mai greu — 
pînă la lăeuire, totul pe baza 
nor calcule riguroase. Luni 
chiar ani de zile sînt investite 
ele, o experiență 
multiple meserii, 
dragoste tinerilor 
denți. Nu 
vim mai 
(maistru 
„militare" 
prototip ", 
șl „radiocomandă* 
flă pe „calele" 
navă port-container, un yaeht de 
agrement, un cargou, un dragor 
de radă, papuci zburători etc. 
Autori — maiștrii și, alături de 
ei, în colaborare sau indepen
dent, studentul Dorin Hulea, din 
anul V (cu o navă „x“ de con
cepție proprie, proiect de diplo; 
mă), asistenții universitari Do
rin Șerban și Daniel Pitulice, mai 
sînt Valerică Jalbă și Sorin Cos- 
tache, sau juniorii Puiu Constan- 
tinescu, Gheorghe Chiru, Costel 
Șerban și Mihai Huța nu. Sînt și 
fete la „nave", ca eleva Ileana 
Hapenciuc și studenta Constanța 
Lăcătușu.

Toate construcțiile reproduc fi
del originalul, indiferent scara, 
nu-i poate lipsi nici o parîmă, 
nici un zăvor de tambuchi, se 
mișcă tot ce se mișcă la vasul 
adevărat, dar mai ales trebuie să 
navigheze, cu performanță de vi
teză, stabilitate și precizie în gu
vernare. Pe apă sau la „expozi
ție", juriile sînt meticuloase

oa-

Aanei, 
mecanic.

nave mili-

modelism, 
arată fci 

mese, gata

de o viață 
transmisă 

elevi și s 
care să zăbo- 

i „nave civile- 
la

știm la 
mult. La
— Gh. Anghel), 
(C. Botez), „nave x 
„vele radiocomandate- 

“ (J. Aanei) se a- 
de construcție o

nimic, scad nota pentru te- 
ce. Se mai in timpi ă ca in

iartă 
miri __ _ _
concursul intern un arbitru care 
n-a pus în viața lui mina pe 
pilă să strîmbe din naS și să-ți 
dea „argint", iar la mondiale sa 
iei „aur", dar asta e altă po
veste.

D;n secția asta s-au ridicat (și 
cer în continuare să fie membri, 
vin și lucrează - in concediu) Do
rin Botez si Măricel Marin — o- 
fițeri mecanici îmbarcați. Marian 
Popa — ofițer „de cart sau Ro
mulus Popovici, directorul .NA- 
VIMPEX*-uIui.

Oamenii secției rezolvă... pe 
cont propriu marea majoritate a 
problemelor materiale (lemn, me
tale, lacuri, vopsele, scule ș.a.), 
soțiile sau părinții îi Înțeleg. Io
nel Aanei — de exemplu — con
cepe, construiește și probează 
motorașele cu ardere internă și 
elicele care echipează modelele. 
Un motor îi

Fe aeromodeliștl nu i-am vă
zut la lucru. Ni s-a spus că se 
mutau undeva mai bine (și na- 
vomodeliștilor li s-ar cuveni un 
spațiu mai luminos). -Dar am 
stat, de vorbă cu o veche cunoș
tință, Nicu Bezman, șeful atelie
rului, posesorul unui impresio
nant palmares, cu un titlu mon
dial și- o medalie de bronz, cu 

•echipa. Ia C.M. „Specialitatea ca
sei", nLcromodelele — niște libe
lule mai. ușoare de un gram care, 
în mîinile unor inițiați s-ar ri
sipi ca puful de păpădie — și 
„zborul liber", care se dispută în 
foste săli 
cum este 
va, gazda 
diăle.

Șl aici
cravatei roșii și ajung absolvenți 
de facultate. Iată, Cornel Man
galia și Dan Avrămiței sînt în 

„T.C.M.", cela-

de exploatare a sării, 
si Salina Slănic-Praho- 
unor campionate mon

copiii vin după vîrsta

I
I
h

I
I
I
I
I
I

Ionel Aanei a muncit doi ani numai la motorul acestui^ „papuc 
zburător" cu care speră să cîștige concursul la „clasă"zburător" cu care speră să

MOTOCICLISMUL
UN SPORT UTIL

IN PREGĂTIREA PENTRU
MUNCA SI

Despre alergătorii de viteză, 
dirt-track sau motocros • se 
spune că s-ar simți mai In 
largul lor pe motociclete decât 
pe picioare, afirmindu-se că ei 
pot conduce și cu ochii închiși. 
Frumos spus dar, in realitate, 
abordarea unei 
după un studiu amănunțit 
traseului, 
amănunt, 
lei sau a 
un urcuș 
avind o deosebită importanță. 
Iar ca să te poți număra prin
tre primii, trebuie să ai multă 
stă p:m re 
și. mai 
stăpînești 
finii.

Atrași de mirajul vitezei, nu
meroși tineri și-au pus in gînd 
să devină ași ai curajului și 
indesninării. Pentru aceștia, fe
derația de resort a inclus în 
programul diverselor competiții 
probe pentru juniori și tineret. 
In concursurile de motocros fi
gurează clase la 125 cmc — ti
neret, 80 și 50 cmc — juniori, 
in deschiderea reuniunilor de 
dirt-track se desfășoară, cu re
gularitate, etapele „Cupei spe
ranțelor", ' ‘ ‘ ‘
viteză pe .
tiietatea posesorii de motorete 
„Mobra" la 50 cmc — începă
tori. Sint întreceri care au a- 
slgurat un cadru stimulativ de 
afirmare a talentului, mulți 
dintre acești băieți (între 10 
și 18 ani) participînd Ia curse 
cu mașinile personale, prepa
rate pentru concurs de ei. sub

curse se face 
a! 

pînă și cel mai mic 
o denivelare a șose- 
pistei de dirt-track, 
in plus la motocros

de sine, ochi sigur 
presus de toate, să 
tehnica pilotării ma-

iar în circuitele de 
șosea își dispută în

Mure^xnui FL Pop 
— pe cea mai înal
tă treaptă a podiu
mului la clasa 
cmc — tineret, 
care a devenit cam
pion de motocros pe 

anul 1985

de al 
ziei „u 
Iată r 
nunti^

c.si 
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I
lalt la Mecanică. Doru Zonte3, 
multiplu campion, termină liceul 
auto, Vasile Nicoară e acum la 
Combinatul Siderurgic, iar ing. 
Daniel Frăteanu la „ICEPRONAV". 
Eugen Curea e inginer naval, 
iar Gheorghe Chingă subinginer 
la Combinat. De Ia micromodelul 
de nici un gram la giganții in
dustriali și navali 7 De ce nu, 
dacă aceste specialități se pregă
tesc la Galați !

Acești oameni minunați, cu 
mii ni de aur și minți sclipitoare, 
nu 
lor 
de 
de 
pal,

muncă și probe, timp în care nu 
se poate prezenta la concursurile 
oficiale, interne sau internațio
nale. Ultimul motor, la un papuc 
zburător a funcționat excelent Ia 
un concurs, dar o frunzuliță i-a 
astupat admisia apei de răcire și 
motorul s-a calat ! A pierdut, 
dar nu s-a dat bătut. Alte pla
nuri, alte soluții și acum va a- 
vea răcire cu două canale de ad- 
misie. Dar dacă în industrie re
gula e ca orice agregat să fie 
probat Ia banc în condiții de ex
ploatare, modelele de la Galați 
fac excepție. Constructorii „văd" 
rezultatul tocmai în concurs, 
cînd... Pentru că nu au un ba
zin, cît de mic. Au planul în
tocmit, tinerii modeliști sint gata 
să pună umărul. N-au amplasa
ment și ceva materiale. Bazinașul 
ăsta, de vreo 70 cm adîncime, 
putea servi vara și Ia inițierea 
copiilor în înot, iarna devenind 
patinoar natural. Apoi, să ne gîn- 
dim că probele și antrena
mentele ar stîrni curiozitatea co
piilor, i-ar atrage spre acest 
sport tehnico-aplicativ, după cum 
nu puțini ar fi și spectatorii 
maturi.

I
I
*

I
I
*

I
Îndrăznesc — din proverbiala 
modestie — să invite factori 
răspundere din Universitate, 
la Consiliul popular mtinicl- 
să le calce o dată pragul. O 

facem noi-, convinși că dacă vor 
fi eunoseuU „pe viu", nu dintr-o 
succintă relatare în ziar a suc
ceselor (că au multe) sau in
succeselor (au și din acestea) la 
concursurile oficiale interne sau 
mondiale, vor avea, eu siguran
ță, sprijinul atlt de necesar acti
vității lor de interes social, in 
domenii de vîrf, pe care unii le 
mai consideră o joacă.

I
*

I
w

I
h
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Pat: 
iești 
ne c 
echip 
loric| 
• ™ 
CSM 
caries 
reș, 
Cons 
Tîrna

VIATA

Mircea COSTEA

Patinaj artistic

JUNIORII NOȘIIM,

Bob
revi-și plină de DIN SIN UI AȘTriPT iPlHTIA

de bob de pe muntele 
a fost supusă unor lu-

că din 
ocupate 
gînduri, 
intensă

de șapte 
juniori

a 
de

Și
de

lotului, 
și spe
tit mai 
eforlu-

fost 
pali

de
Me-

cit mai bune 
a apropiatelor con- 
Am anunțe despre lu-

exemple, nu au suferit 
multe defecțiuni meca- 
aceasta s-a datorat fap- 
că cei trei, adică piîo-

Îndrumarea atentă
dăruire a instructorilor sau an
trenorilor respectivi. „Cheia" 
succesului e, desigur, pilotul, 
dar izbinda este, în egală mă
sură, și a mașinii, care trebuie 
șă funcționeze ireproșabil,' im- 
presionind marea varietate de 
preocupări, de lucrări tehnice, 
cunoștințe de mecanică, sudură, 
electricitate, vopsitorie și alte 
deprinderi practice însușite de 
acești tineri. Apreciind utilita
tea practicării sportului cu mo
tor, numeroși părinți și-au În
drumat copiii spre practicarea 
mototidismului, făcînd eforturi 
pentru ca băieții lor să-și dez
volte aptitudinile in condițiile 
cele mai prielnice. Mecanici is
cusiți, mulți dintre acești pă
rinți Iși însoțesc copiii aproape 
duminică de duminică pe dife-

ritele trasee, constituind recu
noscute tandemuri sportivi-teh- 
nicieni. Și dacă cuplurilor FI. 
Pop, D. Pop (I.R.A. Tg. Mu
reș),- E. Moașa, _ Tr. Moașa 
(Steagul roșu Brașov), I. Vik
tor, A. Viktor (Voința Ora
dea), I. Milea, V. Milea (Mus
celul Cimpulung), D. Bogdan, 
Gh. Bogdan (Voința Sibiu), M. 
Pascu, I. Pascu (Locomotiva 
Ploiești), ca să dăm numai cî- 
teva 
prea 
nice, 
tului
ful, mașina și antrenorul se in
tegrează intr-o adevărată 
chipă. în cazul unora dintre 
cuplurile 
dutabilă, 
victoriei...

După o întrerupere 
ani, patinatorii noștri 
yor fi prezenți la startul Cam
pionatelor mondiale de la Sa
rajevo (Iugoslavia), 
avea 
brie, 
ni rea 
scena 
în vedere 
pozițiile 
mulți pe 
o muncă

ternatională de anvergură 
ne spunea antrenoarea 
Gabriela Munteanu — 
răm intr-o comportare 
bună, care să valorifice 
rile depuse, să ne arate ce va 
trebui . să facem in continuare 
pentru obținerea unor rezultate 
valoroase". (D. S.).

e-

menționate, una re- 
obișnuită cu laurii

Traian IOANIȚESCU

care vor 
loc intre 9 și 15 decem- 
Aceasta reprezintă reve- 
patinajului românesc pe 
marilor competiții, avînd 

1978, cînd 
au pus pe 
s-a trecut la 
pentru

talizarea acestui sport.
Cu un an în urmă 

creat Centrul olimpic 
naj, care beneficiază 
sprijinul tnireprinderii 
canică Fină, aici pregătindu-se 
cele mai talentate elemente, de 
la care se așteaptă acum, cu 
nerăbdare roadele.

La acest important examen 
vor fi prezenți Cornel Gheor
ghe (14 ani) și Codruța Moi- 
seanu (13 ani), ei fiind de
pistați Ia C.S.Ș. Galați și, res
pectiv. C.S. Triumf București 
perfecționindu-se apoi Ia Cen
tru olimpic. „Cei doi juniori 
se află Ia prima confruntare in-

Pirtia 
Furnica 
crărl de amenajare menite să 
o modernizeze și să faciliteze 
desfășurarea in 
condiții 
cursuri.
cfrările efectuate am aflat de 
la Pat:! Popa, președintele Clu
bului sportiv orășenesc Sinaia : 
„La copertinele de securitate de 
Ia virajele 8. 11 și 13 s-a proce
dat la eoborîrea lor cu aproxi
mativ 2,5 m și Ia intărirea cu 
console metalice ; la ieșirile din 
aceleași viraje a fost necesară 
schimbarea dulapilor, iar man
tinelele au fost ridicate eu 25

naia 
peni 
tatei 
lor.



Diviziarionar de baschet masculin

ocalitate 
le celui 
al Divi- 
lasculin. 
'a amă-

10, Costin 8, Gellert
4, Cristea 13, res-

punctul
Au inscris: Pascu

FARUL 
(46—38). 
ninat de 
enerilor 
iri, dar 
ficiență.
Bleahu 

Herbert 
Logofă-
Șerban 

anu 17»

c.s.u.
0): cu

toat« eforturile gălățenilor de 
a conferi intitnirii un oarecare 
echilibru (ei reușind acest lu
cru doar în debutul partidei), 
orădenii și-au impus 
<le vedere. ______ ____ ___
?» Kosa 7, Flaundra 8, Antochi 
26, Nice ară
12, Szabo 
pectiv Miriță 14, Moga 2, Hai
duc 2, Popescu 8, Scutaru 2, 
Ciochină 16, Cazanovschi 14, 
Fascu 2, Bușu 4.

DINAMO BUCUREȘTI — A- 
CADEMiA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 121— 
56 (59—24), I.C.E.D. — RAPID 
106—92 (52—48), POLITEHNI
CA IAȘI - „U‘ CLUJ-NAPO
CA 89—83 (50—32). 
Alexandru NOUR

I
I
I

coresp. I
Rl ANTRENANTE. I
IREGULARITĂȚI LA HOCHEI I

ULTIMELE 810 MINUTE

i). Par- 
a treia 
secun- 

chei pe 
un ni- 

au fost 
ite, în- 
j, lovi- 
primul 

— ME- 
-1, 3—4, 
zice și 
îrclasat 
reprizei 
istin 3, 
opovici 
Szoke, 
1, res- 
și Ha- 

T. Ena- 
l.
:ni — 
IE 3—2 
ci vioi, 

56 de 
marcat: 
Sergely, 
hăescti. 
>th, B.

lul Brașov — CSU Construcții, 
Petrolul Ploiești — Electromu- 
reș. • Marți: Timava — Petro
lul Brașov. CSU Construcția — 
Electromureș, Petrolul Ploiești — 
CSM Suceava. • Miercuri: Pe
trolul Brașov — Electromureș. 
CSU Construcții — CSM Sucea
va. Petrolul Ploiești — Tirnava. 
■ Joi: Electromureș — CSM Su
ceava. Tirnava — construcții, 
Petrolul Ploiești — Petrolul 
Brașov. înaintea acestui turneu, 
clasamentul arată astfel: 1. Tir
nava 1* p, -2. CSU Construcții 6 
p, 3. Electromureș 6 p, 4. CSM 
Suceava 4 p, 5. Petrolul ploiești 
4 p, 6. Petrolul Brașov 0 p.

I
I
I
I
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LOTUL 
2, 2—0).

„com- 
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Marți. 10 decembrie are loc 
reunirea loturilor reprezentative, 
pentru :

1) analiza participării echipei 
naționale la preliminariile C.M. 
’86.

2) asigurarea continuității in 
pregătire, o dată cu încheierea 
anuluj competițional, in pers
pectiva sezonului următor.

3) trecerea în revistă a unui 
număr de circa 80 de jucători 
din toate eșaloanele.

In acest scop, marți. 10 de
cembrie. pe stadionul Dinamo, 
la ora 14. va avea loc jocul 
dintre Lotul reprezentativ „A” 
și Lotul olimpic.

In cursul aceleeași zile, la 
ora 11. pe stadionul Automati
ca va avea loc jocul dintre Se
lecționata de tineret și cea de 
juniori U.E.F.A. 1986.

în vederea susținerii acestor 
două jocuri, menite să edifice 
conducerile tehnice asupra stă
rii generale a jucătorilor, au 
fost convocate următoarele 
loturi.
LOTUL REPREZENTATIV „A”

înaintași — Hagi, Coraș, Geol- 
gău, Gabor, Lăcătuș, Cămătaru, 
Pițurcă. Augustin.

LOTUL OLIMPIC
Portari — Ducadam, Mânu.
Fundași — Nicșa, Mihail Ma

rian, Movilă. Rada Bumbescu. 
Cireașă, Văetuș, Eduard.

Mijlocași — Balinț. Pană, 
Balaur. Popicu. Rotariu, Ma- 
jaru, I. Petcu.

înaintași — Orac, Damaschin I, 
Jur că, C. Cojocaru, Bicu.

LOTUL DE TINERET

Portari — Stîngaciu, 
lașko.

Fundași — Cirstea,
Baicea, Topolinschi. 
Weisenbacher.

Mijlocași — Sabou,
Ursu, Cristea, Bănuți, Pistol.’ 

înaintași — Tiro, Teodorescu, 
Bobaru, Bozeșan II, Soare, 
Muntean, Șoiman, Badea.

Ziotea,

Minea, 
Mihali,

Botezan,

LOTUL U.E.F.A. *86

Portari — Lung, Moraru.
Fundași — Iovan. Negrilă, 

Ștefănescu, Beîodedici, Ungu- 
reanu, Bărbulescu, Iorgnlescu, 
Andone.

Mijlocași — Mateuț, Țicleanu, 
Boloni, Klein. Bălăci.

Portari — Hristea, Șerban.
Fundași — Bejenaru, Petres

cu, Sedecaru, Somcșan, Stroia, 
Răducanu, Pojar.

Mijlocași — Oloșutean. Gh. 
Popescu, Dumitrașcu, Giurgiu.

Înaintași — D. Sava, C. Sava, 
Nuță, Jercălău. Costăcbescu.

E3

Finalele C. N individuale de tenis de masă

01 ILIA BADESCU, VASILE FLOREA
CONSTANTA, 6 (prin telefon). 

Uiumul act ai sezonului compe
tițional 
să a 
turilor 
nind la startul probelor indivi
duale de seniori ale Campiona
tului republican peste 100 de Ju
cătoare și jucători, mulți dintre 
el eu frumoase cărți de vizită, 
ceea ce explică in mare măsură 
și buna calitate a unor jocuri. 
Avind in vedere alcătuirea pro
gramului, atenția a fost captată 
de întilnirile de la dublu mixt, 
la această categorie fiind de
semnați și primii campioni: Oti- 
■ia Bădescu (Spartac C.S.Ș. 1 
Buc.), Vasite Florea (Universi
tatea — A.S.A. Craiova), pere
che care la ediția precedentă a 
urcat doar pe treapta a treia a 
podiumului. De altfel, trebuie să 
remarcăm că finala s-a dispu
tat intre „bronzurile” 1984, pen
tru că învingătorii au depășit în 
ultimul joc pe Liana Măcean 
(C. S. Arad). Simion Crișan (U- 
niversitatea — A.S.A. Craiova),

1985 la tenis de ma- 
lnceput In Sala spor- 

ciin localitate, reu-

CAMPIONI DUBLU MIXT

A 17-a rundă**. Miine, cele 
18 divizionare „A‘* vor intra 
„în scenă'* pentru ultima oară 
in acest sezon competițional. 
Se dispută ultima etapă a tu
rului campionatului 1985—1986. 
care ne oferă un program cum 
demult nu am mai avut Ia în
cheierea stagiunii, cu cîteva 
meciuri de mare interes, ori- 

, . Actuala 
clasamentului 

mult interesul 
respective.

UNIVERSITA- 
Steaua (cam-

metjiuri de mare inte 
cînd „capete de afiș”, 
configurație a 
sporește și mai 
față de jocurile

STEAUA — 
TEA CRAIOVA. __ ______
pioană) și Universitatea reedi
tează, dacă se poate spune așa, 
finala „Cupei României”, din 
vară. Nimeni nu se gîndea că. 
la ora meciului lor. Steaua va 
avea 8 puncte avans asupra 
formației craiovene, mereu pre
zentă în lupta pentru titlu. 
Dar și ața, ambițiile rămîn am
biții, componenții celor două 
formații vor să-și demonstreze 
valoarea și de la atîția jucă
tori internaționali, care vor fi 
în teren, se așteaptă o par
tidă pe măsura cerințelor.

DINAMO — CORVINUL. Alt 
meci mai mult decît interesant, 
tot în București. Mircea Lu- 
cescu față în față cu echipa 
„de lingă inimă”, pe care a 
format-o, Corvinul lui KIein, 
Gabor, Mateuț, tocmai intr-un 
moment cînd încearcă s-o 
(re)lanseze pe Dinamo. Corvi
nul vine recomandată de efica
citatea celor 44 de goluri în
scrise, dar și cu dorința, pro
babil, de reabilitare după in
succesul de la Petroșani (din 
„Cupă”) și cu obligația de a 
demonstra fotbalul pe care au 
avut plăcerea să-1 vadă doar 
spectatorii din Hunedoara. In

care au Împărțit, la Bistrița, lo
cul ni. Dar, pină la medul de
cisiv, am asistat la multe jocuri 
frumoase, mal ales in fazele su
perioare, cu schimbări de 
imprevizibile și 
muchie de cuțit.

Dar să urmărim drumul 
curs de dublurile finaliste. 
11a Bădescu, V. Florea au Între
cut fără 
Gabriela 
Slatina), 
Bistrița), 
(C.S.M. ___ . ..
(înfrățirea Tg. Mureș), pe Nela 
Stoinea (FAIMAR Baia Mare), 
Ciociu (Progresul I.LR.U.C. 
Buc.), pentru a avea im obsta
col ceva mai dificil in sferturi, 
ln fața tinerilor Maria Bogoslov 
(C.S.Ș. Metalul — 
Călin Creangă 
B-ța), 1 
2—1 (ÎS, _ . ..
che finalistă, Liana Măcean, S. 
Crișan, a avut o misiune mult 
mai grea, ea realizînd victorii 
muncite și meritate: 2—0 cu An-

încheiate
scor 

pe

par- 
Oti-

peemoții, cu 2—0,
Radu (C.S.Ș. - LP.C.
N. Pop (C.S.Ș. Sticla 

P“ Zita Ferencki 
Cluj-Napoca), vaida

Rm. 
(C.S.Ș.

Vîlcea),
Sticla 

pe oare i-au întrecut cu 
i, —22, 13). Cealaltă pere-

Pe Valea R snoavei, zăpada căzută In aceste zile a permis biatloniști- 
lor să se antreneze intens, ?trut fiind că fi da pregătirea în condiții 
specifice depind rezultatele viitoare. Vn punct important în progra
mul .1 antrenamente U constituie „poligonul”, ratările de aici fiind 
„egale" cu numeroase secunde in plus, și locuri in minus in clasa- 
mi nte, ceea ce... lati-i, deci, pe componența lotului național verif i- 

cind, după una din trecerile prin poligon, rezultatele obținute.
Foto: Aurel D. NEAGU

Schi

VALEA Hi M U LL I IN LlNIUIi
în vederea noului sezon, 

fescrii și antrenorii din cele 
centre de schi ‘ _* - •
trița-Năsăud au participat 
o consfătuire la 
diseutiiTe relevînd 
s-a realizat pînă _ _
zent și, mai ^les, direcțiile care 
trebuie urmate, astfel ca schiul 
fond bistrițean să ofere și în 
continuare elemente talentate, de 
perspectivă așa cum au fost, la 
rtnduJ lor, Ileana Hanganu sau 
Vasile Zaharia. Remarcînd pro
ductivitatea centrelor de pe Va
lea Eîrgăuîu» în această dificilă

pro-
_____ ____ ____ 14 

ale Județului Bis
au partidpat la 

„obiect", 
ceea ce 
In pre-

AL I0ND1ȘTIL0R
disciplină, să evidențiem munca 
depusă de profesorii de la școlile 
1 și 2 Bistrița, din comunele Șanț, 
Rodna, Maieru, Rebrișoara, Lun
ca IIvei, IIva Mare, Sebiș, Jose
nii Bîrgăului Rusu Birgăului, 
Mureșenii Birgăului și Lie. Prun- 
du Bîrgăului, m* prim-plan aflîn- 
du-se Ioan Vlad, Ioan Hosu, Lu
cian Creușteanu, Vasile Fiscu- 
teanu, Nicolae Pinticaru ș.a.

Cei peste 260 de copii și ju
niori selecționați și aflați în pre
gătire constituie, deocamdată, o 
_ rezervă" bogată pentru Centrul 
olimpic de schi fond, care func
ționează la Bistrița. (Em. F.)

da Gîrbină (C.S.Ș. Metalul Rm. 
v,), F. Fejer (C.S.Ș. Tehnoutllaj 
Odorheiu Secuiesc), 2—1 cu Ga
briela Gherman, Trandafir 
(C.S.M. Cluj-Napoca) șl Maria 
Losonczi (Constructorul Tg. Mu
reș), Naidin (înfrățirea Tg. Mu
reș), pentru ca In semifinală să 
elimine pe campionii de anul 
trecut, Maria Alboiu (C.S.Ș. Me
talul Rm. V.), A. Fejer (C.S.Ș. 
Tehnoutilaj Od. S.) cu 2—1 (—15. 
17, 24), un meci în care „tavo- 
rlții nr. 1“ au trecut pe lîngă o 
victorie, comlțînd uneori greșeli 
copilărești (la 24—24 Fejer gre
șește și un serviciu șl un atac 
decisiv). Finala a avut ,o desfă
șurare mai puțin echilibrată, O- 
tilla Bădescu și V. Florea obți- 
nlnd — la capătul unui Joc su
ficient de relaxat — un succes 
cu 2—0 (17, 19), el cucerind ast
fel pe merit titlul de campioni.

Sînt de evidențiat, de aseme
nea, victoriile realizate de cu
plul Maria Bogoslov, C. Crean
gă: 2—1 (27, —9, 17) la Kinga 
Lohr (înfrățirea Tg. M.), Toma 
(Univ. A.S.A. C-va) și, in sfer
turi, 2—1 (14, —10, 21) la Anca 
Cheler (Juventus M.LL.M.C. — 
I.M.G.B.), Moraru (Progresul 
I.I.R.U.C. Buc.), precum și meciul 
—* tot din sferturi — dintre 
Maria Alboiu, A. Fejer și Dani
ela Șerban, Dorcescu (C.S.Ș. 2
Știința UPIPS C-ța), cîștigat de 
primii cu 2—1 (11, 
care învinșii 
mult mai buni.

Programul primei 
prins șl primul tur 
simplu, victoriile revenind 
voriților. Sîmbătă, de la orele 9 
șl 16 șl duminică, de la ora 9, 
întrecerile continuă cu probele 
de simplu șl dublu.

Emanuel FANTANEANU

„Trofeul foir pliiij sporful*'
înaintea ultimei etape a turu

lui, clasamentul competiției spor
tivității divizionarelor „A“ — do
tată cu .Trofeul fair-play Spor
tul- — anunță un derby și la 
acest capitol. Este vorba de me
dul de la Oradea, unde se vor 
aha față în față primele două 
clasate, F.C. Bihor și F.C.M. Bra
șov, acum la egalitate de punetaj, 
semnul egal apărînd și in dreptul 
spiritului lor de combativitate, 
dominat de un mod relevant de 
a lupta pentru mărirea zestrei de 
puncte In tentativa evitării zonei 
.minate” a clasamentului Diviziei 
„A”. La polul opus, Gloria Buzău 
trece printr-o pasă neagră, după 
pierderea celor patru puncte pe 
teren propriu a preluat și „lan
terna” de la formația Sportul stu
dențesc, buzolenil deținlnd acum 
recordul cartonașelor

timp ce Dinamo, eu un Orac 
redat fotbalului, vrea sâ arate 
ascensiunea și în fața unui ad
versar mult mai bine colaj de
cît F.C. Bihor, să demonstreze 
că succesul 
temeiuri.

F.C. OLT 
DEN ȚES C.
„tari” continuă. La Slatina, mi
siunea gazdelor nu va fi u- 
șoară, mai ales după „dușul 
rece” al studenților la Galați, 
în teren se vor afla mulți ju
cători de reala valoare și pal
mares (Donose. Bălăci. Crișan, 
Turcu, lorgulescu. Hagi, Co
raș, Țicleanu. Munteanu II. M. 
Sandu etc.). Atîtea argumente 
pentru o partidă reușită.

PETROLUL — „U“ CLUJ-
NAPOCA. Derbyul noilor pro
movate, pe stadionul din Plo
iești. „U" — locul 6, Petrolul 
— locul 9, ambele după o pre
zență mai mult decît onorantă 
în Divizia „A” în acest sezon.

F.C. ARGEȘ — „POLI" TI
MIȘOARA. Piteștenii s-au în
tors acasă cu frumosul punct 
obținut în „Regie”, iar echipa 
oaspe nu e alta decît revelația 
ultimelor etape, al cărei atac 
se situează pe poziția a 4-a ca 
eficacitate.

F.C. BIHOR - 
ȘOV, meciul... 
(locurile 18 
16), pentru eare 
peții, desigur) 
seamnă, de fapt, 
speranța rămînerii 
eșalon.

VICTORIA — GLORIA BU
ZĂU. Miercuri, buzoienii și-au 
menajat o parte din jucători. 
Să vedem în ce măsură „tac
tica” va da rezultate. Victoria, 
neliniștită de actuala clasare 
(locul 17), nu are decît varianta 
numelui său — .victoria.

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
S.C. BACAU. Vilcenii au pier
dut greu în deplasare (cu 
Steaua, cu Rapid), și au cîștigat 
lejer acasă (cu Universitatea 
Craiova, de pildă), in timp ce 
băcăuanii nu prea își găsesc 
cadența, cum au demonstrat-o 
și miercuri, cu Progresul-Vul
can, în meciul de „Cupă", 
gur, campionatul e altceva, 
avantajul terenului pare la 
de prețios pentru gazde.

A.S.A. TG. MUREȘ 
PID. Un meci echilibrat la 
prima vedere, avînd în vedere 
ultimele rezultate ale rapidiș- 
tilor (mai ales remiza de Ia 
Pitești) și inconstanța mureșe
nilor. Interesantă disputa din
tre ofensiva localnicilor și a- 
părarea oaspeților. De fapt, 
„cheia” meciului.

de Ia Buzău are

— SPORTUL STU-
Seria meciurilor

- F.C.M. BRA-
celor 

și. 
un 
sau

de jos 
respectiv, 

punct (oas- 
două în- 

oxigen în 
in primul

Si- 
dar 
fel

RA-

au
—16, 21), în 
fost uneori

zile a cu
ts proba de 

fa

galbene.

lată clasamentul „Trofeului
fair-plăy Sportul":

G R P’)
1- 2. F.C. Bihor 12 — 240

F.C.M. Brașov 8 2 240
3- 4. „U“ Cj.-Nap. 13 — 235

Petrolul 11 1 235
5- 6. Victoria 16 — 220

„Poli" Timișoara 10 3 220
7- 6. A.S.A. Tg. M. 17 — 215

Steaua 13 2 215
9. Chimia 19 — 205

16. F.C. Olt 20 — 200
11. Rapid 21 — 195

12-13. S.C. Bacău 22 190
F.C. Argeș 18 3 190

14-15. Univ. Craiova 22 1 180
Dinamo 13 3 180

W. Corvinul 20 3 170
17. Sportul stud. 25 2 165
13. Gloria 26 2 150

•) c: — cartonașe galbene. R —
cartonașe roșii. P —

DIN DOSARFlf
COMISIEI DL DISCIPLINĂ

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN

6 DECEMBRIE 1985

EXTRAGEREA 1:59 49 10 28145 63 70 22
EXTRAGEREA a Il-a :73 55 27 39 61 20 24 60
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 997.679 let 

lei. report la categoria 1.

n-au...
15
din care 214.282

• ASTAZI, SIMBATA, ESTE 
ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor la tragerea LOTO 2 ce 
va avea loc miine. duminică 8 
decembrie a_c., la care pot fi 
obținute Importante cîștiguri în 
autoturisme „DACIA 1300", pre
cum șl mari sume de bani, In- 
cercați-vă șansele la tragerea de 
mîlne cu posibilități de a vă în
scrie numele 
cîștigători în 
cestui an I

pe lista marilor 
ultima lună a a-

LOTO 2 de miine, 
decembrie a.c..

cu meciuri ce

• Tragerea 
duminică 8 
va avea loc în București, în sa
la clubului din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 
17,20. Transmiterea numerelor 
cîștigătoare la radio se va face 
IN DIRECT, pe programul I, Ia 
ora 17,30.
• TOT ASTAZI este ULTIMA 

ZI și pentru depunerea buleti
nelor la interesantul concurs

PRONOSPORT 
vor disputa miine. duminică 
decembrie.

Informăm participanții că l 
zultatele acestui concurs vor C 
transmise la radio șl luni 9 de
cembrie, la ora 8,55, pe progra
mul I, o dată cu numerele ex
trase la tragerea Loto 2 de du
minică.
• Așa după cum am mai in

format, miercuri 11 decembrie 
• 

la Pronoexpres 
care particlpan- 
Incă o posibiii- 
obțlne cîștiguri 

„DACIA 1306", 
de bani, pre-

8

va avea loc ultima tragere 
Marilor cîștiguri 
din acest an, la 
Iilor li se oferă 
tate de a putea 
In autoturisme 
Importante sume 
cum și excursii In R.P. Bulgaria. 
Atenție, tragerea se va desfășu
ra miercuri 11 decembrie, deci 
numai ptnă marți 10 decembrie 
vă mal puteți procura bilete Îs 
ultima tragere a Mania elțti- 
gurj Pronoexpres din acest an.

• Unii dintre spectatorii care 
au asistat la meciul dintre divi
zionarele „C“ Unirea Ocna Sibiu
lui și Unirea Cristuru Secuiesc 
i-au așteptat în fața cabinelor 
aproape o oră pe arbitri, nu 
pentru a le ura, ca niște gazde 
atente, „Drum bunl“, ci pentru 
a le cere socoteală pentru rezul
tatul... nemulțumitor de egalita
te cu care se încheiase partida, 
rezultat care neapărat ar fi tre
buit să fie favorabil gazdelor. 
Dar cel mai turbulent personaj 
a fost unul dintre «oamenii de 
ordine" (7!), care l-a și lovit pe 
delegatul echipei oaspe. în mo
mentul cînd acesta se îndrepta 
spre vestiare pentru a semna 
foaia de arbitraj. Nu sîntem în 
măsură să dăm numele huliga
nului, pentru că cei de la Uni
rea Ocna Sibiului pretind — lu
cru greu de crezut și. în once 
caz, inadmisibil — câ
reușit să-1 identifice! O amendă 
de 2699 lei. precum și ridicarea 
dreptului de organizare pe teren 
propriu pe o etapă vor deter
mina — sperăm! — conducerea 
echipei Unirea Ocna Sibiului sâ 
privească. în viitor, cu mai 
mult simt de răspundere orga
nizarea unui meci de fotbal, 
pentru a nu se mai întîmpla, 
cum se spune, ca lupul să pă
zească stina...
• Se pare, de altfel, că aceas

tă idee, potrivit căreia arbitrul 
are obligația să asigure victo
ria gazdelor, este atit de înrădă
cinată Ia unele echipe, tacit lor- 
dache Nini, delegatul ech pel 
Metalurgistul Sadu, s-a exprimat 
ta felul următor: „Eu n-am au
zit și na concep ca un arbitru 
să acorde un penalty împotriva 
echipei gazdă, ta minutul 34(3!).“ 
Și, pentru că la un meci dispu
tat Ia Sadu, cu Jiul Ravin art. 
s-a întîmplat, totuși, o astfel- de 
„minune", Iordache Ninl l-a 1q- 
vit pe arbitru, ceea ce i-a adus 
o suspendare pe 6 hmi.

Jack BERARII!
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PROGRAMUL PRI- 
DEZVOLTAREA PRO- 

PREPARATE 
PERIOADA 

Elaborat pe baza 
și orientărilor 

Nicolae Ceaușescu, 
stabilește pentru

tre ale anului. Din datele pre
zentate rezultă că în această 
perioadă prețurile și tarifele 
au evoluat în limitele preve
derilor de plan, că sînt asigu
rate toate condițiile în vede
rea menținerii in continuare a 
stabilității acestora.

De asemenea. Comitetul 
litic Executiv a examinat 
aprobat 
VIND 1 
DUCTIEI 
CULINARE 
1986—1990. 
indicațiilor 
tovarășului 
Programul 
industria alimentară și comer
țul interior sarcini importante 
pe linia dezvoltării și diversi
ficării producției dc preparate 
culinare și produse horticole 
prelucrate și preambalale, care 
să asigure satisfacerea în tot 
mai bune condiții a cerințelor 
dc consum ale populației. Pro
gramul are în vedere produce
rea in cadrai industriei ali
mentare și al altor unități, des
facerea Prin rețeaua comercială 
și de consumuri colective a 
unor meniuri diversificate, răs- 
punzind criteriilor de alimen
tație științifică, precum și va
lorificarea superioară a resur
selor agroalimentarc dc care 
dispune economia națională, 
prin concentrarea producției de 
preparate culinare în unități 
specializate. S-a stabilit orga
nizarea pe principii industriale 
a producției prin amenajarea 
de fabrici dc diverse capacități, 
care să asigure necesarul de 
produse pentru unitățile ali
mentare si consumurile colecti
ve. Desfacerea produselor 
culinare se va realiza Pe fie
care oraș, cartier și străzi, 
printr-o rețea de magazine și 
unități de alimentație publică 
specializate, situate cît mai a- 
proape de întreprinderi, astfel 
încit populația să poată bene
ficia cu ușurință și în perma
nență de aceste produse.

în cadrul 
prezentată o 
PRIVIRE LA 
LA PRAGA 
RILOR DE 
STAT AI TARILOR PARTICI
PANTE LA TRATATUL DE 
LA VARȘOVIA. Comitetul Po
litic Executiv și-a însușit pe 
deplin aprecierile și consi
derentele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitoare Ia rezul
tatele intilnirii de Ia Geneva 
dintre secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. Mihail 
Gorbaciov, și președintele 
S.U.A.. Ronald Reagan.

S-a apreciat că întîlnirea la 
nivel înalt de la Geneva s-a 
încheiat cu o scrie de rezultate 
pozitive, insăși ținerea ci. în 
actuala situație internațională, 
deosebit de gravă, renrezcntînd 
un fapt foarte important. S-a 
subliniat însemnătatea faptului 
că cei doi conducători au că
zut de acord că intr-un război 
nuclear nu pot exista învingă
tori. că nici una din părți nu 
aspiră Ia supremație militară. 
Este, de asemenea, pozitiv că 
s-au realizat unele înțelegeri 
asupra diferitelor probleme bi
laterale și -că s-a dat perspec
tiva continuării tratativelor în 
problemele armelor nucleare și 
Demilitarizării Cosmosului.

Avînd în vedere că proble
mele fundamentale continuă să 
i amină nesoluționate, se im
pune să fie intensificate si mai 
mult eforturile pentru a se a- 
junge. intr-un timp cît mai 
scurt posibil, la acorduri reci
proc acceptabile și pentru a se 
trece la măsuri concrete de 
dezarmare. în primul rînd de 
dezarmare nucleară. Comitetul 
Politic Executiv a evidențiat 
deosebita însemnătate Pe care 
o prezintă cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul Științei și Invăță- 
mîntului cu privire 13 poziția

fost 
CU
DE

ședinței, a 
INFORMARE 
ÎNTÎLNIREA 
A CONDUCĂTO- 
PARTID ȘI DE

TELEX TELEX © TELEX • TELEX £ TELEX • TELEX® TELEX £ TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a Concursul de la 

Barcelona pe 9 5 km a fost cîști
gat de englezul McLeod. în 26:06.0. 
L-au urmat spaniolii Jose Luis 
— 26:08.0 șt Abel Anton — 26:09,0. 
La .Întrecere a asistat președintele 
C.I.O., Juan Antonio Samaranch

baschet • In grupele semifi
nale (f) ale „C.C.E.", grupa „A": 
Partizan Belgrad — Prtmigi VI-

României socialiste ir aceste 
probleme, la necesitatea inten
sificării eforturilor tuturor țâ
rilor și popoarelor în vederea 
opririi cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare și pace. Comite
tul Politic Executiv a subliniat 
că pozițiile și aprecierile ex
primate de secretarul general 
al partidului întrunesc adeziu
nea și aprobarea întregului 
nostru popor, care, in spiritul 
politicii generale a Partidului 
Comunist Român, al orientări
lor Congresului al XIII-lca al 
partidului, este hotărît să ac
ționeze cu toată fermitatea, să 
conlucreze activ cu celelalte 
țări socialiste, cu toate națiu
nile lumii, cu forțele progre
sista de pretutindeni pentru a 
determina oprirea cursei înar- 
mărilor și trecerea la măsuri 
practice de dezarmare, in pri
mul rînd de dezarmare nuclea
ră, pentru asigurarea dreptului 
suprem al popoarelor la viată. 
Ia pace, la existență 
demnă.

In cadrul ședinței, 
Nicolae Ceaușescu a 
o INFORMARE 
VIZITEI DE LUCRU 
A EFECTUAT-O ți

liberă și

tovarășul 
prezentat 
ASUPRA 

___ _____________PE CARE 
A EFECTUAT-O ÎN ȚARA 
NOASTRĂ TOVARĂȘUL WOJ
CIECH JARUZELSKI. PRIM- 
SECRETAR AL COMITETU
LUI CENTRAL AL PARTI
DULUI MUNCITORESC UNIT 
POLONEZ. PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT AL 
REPUBLICII POPULARE PO
LONE. Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat că prin rezul
tatele sale, vizita șe înscrie ca 
un nou moment important in 
dezvoltarea raporturilor _ de 
prietenie și colaborare a dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez. dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Polonă. dintre po
poarele român si polonez. A 
fost relevat caracterul rodnic 
al convorbirilor dintre cei doi 
conducători de partid si de stat, 
care au evidențiat hotărîrea de 
a dezvolta în continuare colabo
rarea româno-polonă pe plan 
politic, economic. tchnico-ști- 
iuțific si in alte domenii de 
activitate. în mod deosebit s-a 
subliniat însemnătatea extinde
rii relațiilor economice dintre 
România și Polonia, a găsirii 
unor noi forme și modalități 
de colaborare economică reci
proc avantajoasă, de. promova
re largă a cooperării în pro
ducție, de sporire a volumului 
și diversificare a schimburilor 
comerciale.

în această privință a fost 
relevată importanța Protocolu
lui privind coordonarea pla
nurilor economiilor naționale 
ale României si Poloniei — 
semnat recent — care prevede, 
în viitorul cincinal, extinderea 
volumului de schimburi, a coo
perării și specializării în pro
ducție dintre cele două țări.

Comitetul Politic Executiv a 
reliefat. totodată. importanța 
schimbului de păreri pe 
cei doi conducători de 
și de stat l-au avut în 
bleme actuale ale vieții 
naționale, a reafirmării, 
cest prilej, a hotărîrii 
niei și Poloniei de a conlucra 
activ pe. arena mondială pen
tru soluționarea marilor proble
me ce confruntă omenirea, de 
a contribui la realizarea de
zarmării. in primul rind a de
zarmării nucleare, la instaura
rea unui climat de pace și 
securitate, de destindere. în
credere și colaborare în Europa 
și in lume.

Aprobind concluziile la 
s-a ajuns cu prilejul ’ 
Comitetul Politic — 
cerut guvernului, 
celorlalte organe ______ .
ia toate măsurile pentru reali
zarea in cele mai bune condi
ții a ințelegerilor convenite în 
legătură eu dezvoltarea colabo
rării si cooperării româno-po- 
lone.

tn continuare. Comitetul 
Politie Executiv a rezolvat pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.

care 
partid 

pro- 
inter- 
cu a- 
Româ-

i care 
vizitei. 

Executiv a 
ministerelor, 

centrale să

cenza 57—87; ,B“: Vysoke Praga 
— Stade Francais Versailles 56—64, 
Ț.S.K.A. Moscova — Agon Dtissel- 
dorf 62—63 ! *
culină: Real Madrid 
101—84,
Cibonta • Zagreb 
Aviv 90—86.

Katinas

în competiția mas- 
' “ 1 — Limoges

Milan 80—79. 
Maccabi Tel

HANDBAL • Amicale feminine, 
la Copenhaga: Danemarca — Sue-

național la 200 m liber
înotătorii români s-au nu

mărat printre protagoniștii pu
ternicului concurs internațional 
de la Brno, terminînd învin
gători în șapte probe, ocupind 
alte locuri fruntașe, unele din
tre rezultate fiind de bună va
loare. Dintre acestea se deta
șează noul record național sta- 

js bilit in proba de 200 m liber 
g| de foarte tînăra băimăree.nă 
g Stela Pura (14 ani), eleva lui 
gg Gh. Dimeca, înotînd în 2:03,18 
gg (vechiul record — Anca 
gî Pătrășcoiu, cu 2:04,4). Robert 
gg Pinter a terminat învingător la 
gg 200 m fluture — 2:03,29, Car- 
gg men Bunaciu la 100 m spate 
gS — 1:04,01 (pe locul 2, Anca

■ ■ 1 _ i :04,10, pe locul
Katalin Viragi, din Ungaria 

1:06,69), Flavius Vișan Ia 
100 m fluture — 56,92, Noemi 
Lung la 200 m mixt — 2:21,00, 
Maricica Culică la 200 m flu- 
ture — 2:17,14, iar Anca

gg Pătrășcoiu la 200 m spate — 
^2:16,07 (locul 2, Carmen Bu- 
g? naciu — 2:21,88, locul 3, Viragi 
Sg — 2:22,14).
gg Alte rezultate : 100 m bras f : 
| Annet Reks (R.D.G.) 1 -.13,30 ;
2 200 m liber m : Th. Fleming 
0 (R.D.G.) 1:52,42 ; 100 m spate 

m : Z. Balaszti (Ungaria) 59,34

g Pătrășcoiu

g BALCANIADA DE GIMNASTICA - JUNIORI
g: La Atena se desfășoară
îi Campionatele balcanice de gim-> 

nastică pentru juniori, între-
ș cere la care participă echipe 

feminine
g; România,

Grecia și

și masculine din 
Bulgaria, Iugoslavia, 
Turcia. în program** V r O

gg figurează atît gimnastica spor- 
gg tivă, cît și cea ritmică, ur- 
gg mind a se acorda trofee pri- 
gg mllor clasați pe echipe, la in- 
g; dividual compus și pe aparate 
gg (obiecte). în echipele țării 
gg noastre figurează. între alții, 
g---------------------------------------------------

Azi, la Aquila, meci de mare interes In C. E

ITALIA ROMÂNIA LA RUGBY

pină

AQUILA, 6 (prin telefon).
S; Această partidă Italia — Româ- 
g: nia, cu numărul 165 tn cartea 

rugbyului nostru, va avea o 
g; încărcătură specială și un ca- 
gî racter tradițional, jubiliar, fiind 
îg a 25-a întîlnire, dintr-un lung 

șir de confruntări, început în 
g; 1934. Dintre ele, trei au avut 
$ loc la Aquila (0—3 în 1964, 
| 17—24 în 1980, 6—12 în 1984), 
gg aici neînregistrîndu-se, 
g; azi, nici o victorie românească. 
0 Așteptăm s-o consemnăm sîm- 
sj bătă după-amiază ! De altfel, 
g; în Italia rugbyștii tricolori nu 
g; au cîștigat decît o dată, acum 
gg 15 ani, la Rovigo (14—3), apoi 
;g în 1977 au făcut 10—10 la Re- 

ggio Calabria. Și totuși, obiec- 
g; tiv vorbind, toată lumea e de 
g; acord că rugbyul românesc are 

o clasă peste cel italian. O 
;g spun rezultatele vizavi de terți 
g; (Franța, Scoția, Țara Galilor, 
g; Irlanda)., o probează victoriile 
gg multe și categorice realizate în 
g; țară. Iată de ce nu ne putem 
g; împăca cu realitatea unui pal- 
gg mares negativ cu Italia. Spe- 
gg răm, alături de antrenorii Va- 
gg Ieriu Irimescu șl Mihai Naca, 
g: care au pregătit echipa. în- 
gg tr-un rezultat favorabil : „A- 
gg eordăm încredere tuturor celor 
gg tineri, capabili să revigoreze 
gg rugbyul nostru — ne spunea 
gs antrenorul federal Valeriu Iri- 
g; mescu. Ei au avantajul de a 

nu suferi de «complexul ița-

dia 21—16 și ta Dtisseldorf: R.F.G.
— R.P. Chineză .23—20 • Turneu 
(f) la Vilnius: Avtomobilist Baku
— D.V.S.C. Debrecen 30—22: ERT.E 
Vilnius — Erfurt 25—15.

ȘAH • Serghel Kallnicev 
(U.R.S.S.) s-a clasat pe primul 
loc in turneul de la Dresda cu 
8,5 p.

Bulgaria: SPORIUL Dl MASA, UN SUPUliT SOLID

• însemnări de reporter la Plovdiv
vecină și 
poate, nu

Un periplu prin țara 
prietenă. Bulgaria, nu , 
trebuie să ocolească Plovdiv-ul, 
așezare a cărei tentă urbanis
tică modernă impresionează de 
la prima vedere. Centru indus
trial dintre cele mai puternice, 
sediul — printr-o statornică 
tradiție — al unor prestigioase 
tirguri internaționale, Plovdiv-ui 
atrage atenția, in același timp, 
printr-o intensă viață cultural- 
sportivă, susținută cum e și fi
resc — de numeroși copii și 
tineri, preșcolari, elevi aparți- 
nind școlilor de toate gradele, 
studenți (aici ființînd un centru 
universitar) sau proaspeți an
gajați ai unor întreprinderi și 
instituții.

De bună seamă că reporterul 
sportiv a fost tentat să-și în
drepte atenția către spațiile pe 
care sute de amatori de mișca
re, de exercițiu fizic organizat, 
sistematic, își petreceau o par
te din timpul liber, pe amena
jări simple, aflate în perimetrul 
cartierelor de locuit, in vecină
tatea unor instituții de învăță- 
mint, în zona parcurilor sau a 
spațiilor verzi care înconjoară 
orașul și, desigur, a stadioanelor 
și sălilor de sport.

„Este de-a dreptul cuceritoa-

Aurelia Dobre, Augustina Ba
dea, Mădălina Tănase, Mirela 
Sidon, Liliana Stanciu, Cătălina 
Bucur și Diana Bostan, res
pectiv Marius Tobă, Nicolae 
Bejenaru, Marian Stoican, Ma
rian Teodorescu, 
Claudiu Vinerean. 
și Radu 
sportivă). 
Adriana 
Sălăgean,
Petruța Dumitrescu și Monica 
Bîtu (ritmică).

Adrian Gall, 
Radu Bora

Sideris (gimnastică 
Florentina Butaru, 

Stoenescu, Valentina 
Francisca Dumitrescu,

liane, de care trebuie să ne 
debarasăm". Echipa este schim
bată față de Brașov, unde a 
avut loc ultima întîlnire 
directă (7—6). doar șapte din
tre jucătorii români de atunci 
fiind probabili titulari și acum. 
Dacă tinerețea își va justifica 
prezența în teren, prin circu
lație și dăruire totală ; dacă și 
„capul de grămadă" — cu un 
Bucan abia refăcut după un 
accident — nu va ceda teren ; 
dacă șl linia a treia (neexpe
rimentată) va ști să blocheze 
culoarele înaintașilor adverși și 
va Încerca să plece pe lingă 
grămadă, placînd decisiv ; dacă 
și „oamenii inalți" (Răducanu, 
în primul rînd, Galan, Giuglea) 
își vor depăși condiția de de- 
butanți, alăturîndu-se lui L. 
Constantin și asigurîndu-și 
„muniția" în margini ; dacă 
treisferturile vor juca crea
tor. iar fundașul Marin va 
repeta evoluția plină de curaj 
din fața rugbyștilor sovietici — 
atunci vom putea, credem, să 
consemnăm al doilea succes 
românesc pe teren italian.

Ambele echipe au efectuat 
antrenamente pe stadionul 
„Tommaso Fattori", pe o vreme 
frumoasă, cu cer senin și o 
temperatură de 10—12 grade. 
După antrenamentele de vineri, 
antrenorii ne-au comunicat ur
mătoarele formații probabile : 
ITALIA : Troiani — Mascio- 

TENIS • Comitetul de organi
zare a Campionatelor lnternațlo- 

a 
de 

cauza

nale de tenis ale Australiei 
hotărtt amtnanea partidelor 
vineri pe slmbătă, din 
ploii care a Început tn timpul 
semifinalei dintre Mats Wllan- 
der si Slobodan Zivojlnovlci, În
treruptă la scorul de 7—5, 6—1. 
0—1, pentru Wilander. 

re această avalanșă de copii și 
tineri din patria noastră spre 
sport" — Îmi mărturisea, 
într-una din „ferestrele" Cam
pionatelor balcanice de scrimă, 
găzduite de sala Akademik, pro
fesorul de educație fizică 
Gheorghi Ghenov. $i spre edi
ficare, m-a invitat pe salba de 
terenuri de sport aflate in ju
rul sălii, pină in apropiere de 
gara orașului.

Am înțeles că și la Plovdiv, 
ca peste tot in lume, ^fotbalul 
are cei mai mulți și mai cre
dincioși practicanți. La Plov
div, in acea zi de octombrie 
mohorîtă și rece, erau aproape 
300. De la micul Asen (5 ani
șori) venit cu bunicul său, fost 
mecanic de locomotivă, și pină 
la Grișa Naidenov, student la 
Litere ; in cadrul unor forma
ții create ad-hoc, copiii și ti
nerii din Ploydiv trăiau din 
plin bucuria mișcării, driblind, 
șutind cu sete la poartă, de- 
monstrind — foarte multi din
tre ei — afinități convingătoare 
cu sportul cel mai popular pe 
glob.

La concurență, amatorii de 
baschet, de asemenea, in număr 
impresionant. „După fotbal, 
aici, la Plovdiv, baschetul are 
cei mai mulți adepti. Poate fi 
aceasta și o explicație de ce 
forul de specialitate găsește în 
localitate multe talente pentru 
lotul reprezentativ...", ne expli
că prof. Ghenov. Un adevărat 
flux de mingi in jurul coșuri
lor de baschet, cu aruncări din 
cele mai imposibile unghiuri.

Indiferent de vocație sau de 
preferințe, tineretul din Plovdiv 
îndrăgește sportul nu numai în 
ideea devenirii unor mari cam
pioni ci, înainte de toate, pen
tru că exercițiul fizic practicat 
sistematic înseamnă — și acest 
lucru este lesne de înțeles — 
sănătate și vigoare !

Tiberiu STAMA

letti, Gaetaniello, Zorzi, Ghiz- 
zoni — Bettarello, Fusco — Ar- 
tuso, Inoccenti, Appiani (Pa- 
vin) — Colella, Gardin — Cuc- 
chiella, Morelli, Rossi ; ROMA
NIA : Marin — Voinov, Lungii, 
Tofan, Copil — V. Ion (Podă- 
rescu), Paraschiv — Giuglea, 
Răducanu (Giucăl), Moraru — 
L. Constantin, Galan (Stroe) — 
Petru (Pașcu), Moț, Bucan.

Meciul va avea loc sîmbătă 
(n.r. azi) la ora 14,30 (15,30 la 
București) și va fi condus de 
arbitrul francez Yves Bressy.

Dimitrie CALLIMACHI

• La Porto s-a desfășurat re
turul meciului pentru „Super- 
cupa" Portugaliei, dintre cam
pioana țării, F.C. Porto, și ciș- 
tigătoarea „Cupei", Benfica Li
sabona. Meciul s-a încheiat la 
egalitate: 0—0. învingătoare in 
prima manșă cu 1—0, Benfica a 
intrat tn posesia trofeului a tn 
grupa a 4-a a c.E. de juniori, 
la Neapole echipa Italiei a dis
pus de selecționata Maltei ou 
4—0 (2—0). In clasament, după
patru etape, conduc Italia și 
Austria, cu cîte 6 p. Prima are 
golaveraj +10, în timp ce Aus
tria +4. Italia are cele mai mart 
sanșe de calificare avînd de 
jucat ultimele două meciuri pe 
teren propriu: cu Portugalia și 
șt cu Austria. • Reprezentativa, 
Irakului, calificată pentru tur
neul final al C.M.. va face două 
stagii de pregătire în America 
de Sud: tn Brazilia șl în Mexic. 
• Meciuri restante în campio
natul R.F. Germania: Mannheim
— K51n 1—0, Hanovra — Kaiser
slautern 3—2, Stuttgart — Lever
kusen 2—2, Eintracht Frankfurt
— Hamburg 3—0 a Milne. la 
Tokio are loc finala „Cupei in
tercontinentale", dintre Juventus 
Torino și Argentines Juniors.


