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incitația tovarășului

Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 
președintele Republicii

— J ' dimi-
la București,

La
Nicolae 
general 
Român, 
Socialiste România, joi 
neața a sosit ’ “
într-o vizită oficială de priete
nie in țara noastră, tovarășul 
Sinan Hasani, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

Ceremonia sosirii i 
oaspete a avut loc la 
Bănoasa, împodobită 
torește.

La sosire, tovarășul 
Hasani a fost salutat cu 
bită prietenie de 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi 
președinți și-au strîns mîinile.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia și Repu
blicii Socialiste România.

în continuarea ceremoniei, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Sinan Hasani au trecut în 
revistă garda de onoare.

După încheierea ceremoniei, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Sinan Hasani S-au îndreptat 
spre reședința rezervată înal
tului oaspete pe timpul șederii 
în țara noastră. Aici, cci 
președinți 
ambianță 
prietenie.

înaltului 
i Gara 

sârbă-

Sinan 
deose- 

tovarăsul 
Cei

doi 
s-au întreținut intr-o 
de cordialitate și

★
noiembrie, au avut 

oficiale intre 
Ceaușescu, 

general al Partidului

Joi, 20 
Ioc convorbiri 
tovarășul Nicolae 
secretar ______ ;
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Sinan Hasani, 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat călduros vizita în 
țara noastră a tovarășului 
Sinan Hasani și a exprimat 
convingerea că schimbul de 
Păreri care are loc cu acest 
prilej va contribui la dezvol
tarea in continuare a tradițio
nalelor relații de prîetehie și 
colaborare dintre țările, parti
dele și popoarele noastre.

Tovarășul Sinan Hasani a 
mulțumit cordial pentru invi
tația de a vizita România, de 
a se intilni și a avea convor
biri cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a cunoaște ne
mijlocit realizările poporului 
român în construcția socialistă.

în cadrul convorbirilor,

Comisia de coordonare a ac
tivității științifice în domeniul 
educației fizice, sportului de 
masă si de performantă. s-a 
întrunit zilele trecute într-o 
ședință de lucru.

Dezbaterile acestei 
s-au desfășurat în 
ideilor, tezelor si orientărilor 
cuprinse în Documentele Con
gresului Științei și învățămîn- 
tului din 1985. precum și în 
Cuvîntarea tovarășei academician 
doctor inginer ELENA 
CEAUȘESCU la recenta Plena
ră a Consiliului National al 
Științei și Invățămintului. e- 
venimente de o deosebită im
portantă pentru întreaga viată 
social-politică a tării.

In acest context de emula
ție a cercetării științifice la 
scară națională, sarcini tot mai 
importante îi revin si cercetă
rii în domeniul educației fi
zice si sportului, cercetătorilor 
— metodiști care lucrează pe 
acest tărîm.

In cadrul ședinței au fost 
prezentate informări privind 
concluziile sl învățămintele 
desprinse din activitatea Cen
trului de cercetări științifice, 
precum și a Centrului de me
dicină sportivă pe anul în curs.

In cadrul dezbaterilor asupra 
problemelor prezentate, parti- 
clpanții — cercetători si ca
dre didactice de la I.E.F.S. — 
au dat o înaltă apreciere cu- 
vîntării tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
la Plenara Consiliului Natio-

reuniuni 
spiritul

și 
au

tovarășul 
tovarășul 
procedat 
reciprocă 
politică 
din cele

Examinindu-se stadiul rela
țiilor de colaborare pe multiple 
planuri dintre România și 
Iugoslavia, s-a apreciat că 
există largi posibilități pentru 
intensificarea, prin eforturi 
comune, a colaborării și coo
perării bilaterale, pentru spo
rirea și diversificarea schim
burilor de mărfuri, pentru ex
tinderea cooperării în produc
ție, inclusiv pe terțe piețe.

Tovarășii Nicolae 
și Sinan Hasani au 
în cadrul Comisiei 
mâno-iugoslave de 
economică să fie examinate po
sibilitățile existente în vederea 
impulsionării cooperării eco
nomice, infăptuirii înțelegerilor nate. 
si acordurilor convenite între g Les 
cele două țări.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Sinan Hasani, pre
ședintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via, s-au reîntîlniț joi după- 
amiază și au continuat convor
birile.

In acest cadru au fost abor
date probleme legate de dez
voltarea pe diverse planuri a 
relațiilor bilaterale româno- 
iugoslave.

In cursul noii runde de con
vorbiri au fost examinate, de 
asemenea, o serie dc aspecte

Nicolae Ceaușescu 
Sinan Hasani 

Ia o largă informare 
privind actualitatea 
și economico-socială 

două țări.

Ceaușescu 
stabilit ca 
mixte ro- 
colaborare

SPRIJIN ENTUZIAST PENTRU STRĂLUCITĂ
INIȚIATIVA DE PACE A ROMÂNIEI SOCIALISTE,

A TOVARĂȘULUI NICOLAE
Cu responsabilitate și consecvență

I

gi despre consecințele nefaste ale 
g cursei înarmărilor, despre ab- 

surda irosire de mijloace oen- 
g tru fabricarea unor arme de 
g distrugere tot mai perfecție- O

Ca sportiv fruntaș, am avut 
deseori prilejul să discut cu 
colegii mei de la clubul Stea
ua și cu cel din lotul național

s Legitimitatea demersurilor 
g pentru dezarmare si destindere 
g ale României, ale marelui iubi- 
ss tor de pace și de oameni care 
J; este genialul conducător al 

partidului și statului nostru, 
^tovarășul NICOLAE 
sg CEAUȘESCU, nu mai trebuie 
g; demonstrată. Această nouă si 

| Imens prestigiu

strălucită inițiativă reprezintă 
încă o dovadă a politicii clar
văzătoare, consecvente, și res
ponsabile pe care partidul nos
tru o promovează în arena in
ternațională. pentru reducerea 
treptată a riscului unei confla
grații mondiale, care ar 
ca rezultat distrugerea 
pe planeta noastră.

Alături de toți tinerii, 
sportivii 
oamenii 
noastră 
adîncul ........... .... .------ ---
în cadrul referendumului 
23 noiembrie.

avea 
vieții

de toți 
de toti 
scumpa

tării noastre 
muncii din 
patrie voi spune din 
inimii un DA hotărît 

din

NICU VLAD
triplu campion mondial si re
cordman al lumii la haltere

CEAUSESCU

I

în lume Chezășie a vieții
0 Ca tînără sportivă a României 
S; socialiste — care am reprezen- 

tat în numeroase rînduri patria 
sg scumpă în importante confrun- 
s- țări internaționale — am avut 

uv.*, v avne ue a-pivn. gg deseori prilejul să constat 
ale situației internaționale ac- g: imensul prestigiu de care 
luale. J? bucură politica externă de

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
tenie, de înțelegere 
reciprocă.

și
prie- 
stimă

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
oferit, joi, un dineu oficial in 
onoarea tovarășului Sinan Ha
sani, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Sinan 
Hasani au rostit toasturi, urmă
rite cu atenție și subliniate cu 
aplauze.

Ceaușescu, 
Partidului

! se 
jă bucură politica externă de pace 
§ promovată de tovarășul 
gNICOLAE CEAUȘESCU, 

secretarul general al partidului, 
președintele republicii, părinte- 
'' ..........................................român,

mîndră 
dat să

ji le iubit al tineretului 
g Am fost deosebit de 
g atunci cind mi-a fost

citesc în ziare sau să ascult la 
J; emisiunile de radio și televizi- 
g; une aprecierile elogioase la a-

dresa înțeleptului nostru con
ducător. marele Erou al păcii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care militează fără ostenire cn 
poporul 'român. întreaga omeni-

DANIELA STLIVAȘ 
campioană mondială 

de gimnastică

(Continuare in pag. a 4-a)

Și a viitorului planetei
23 noiembrie, po-Duminică, 

porul român va înscrie în fi
lele glorioasei sale istorii con
temporane un act politic de 
cea mai înaltă semnificație, ce 
ilustrează concret, cu forța de 
convingere a marilor fapte, 
voința de pace a poporului 
nostru, dorința sa de a contri
bui printr-un gest pilduitor la 
făurirea unei lumi în care să 
triumfe pacea, dreptul la via
ță al oamenilor, al popoarelor.

Dorința de pace, aspirația 
spre o existență pașnică pusă 
in slujba construcției și a pro-

greșului au fost dintotdeaiuna o 
constantă a vieții și a muncii 
poporului român. Cu atît mal 
mult acum inițiativele României 
socialiste, ale tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. consti
tuie -o dovadă grăitoare a 
voinței de pace a poporului

NICOLAE STANCU 
președintele Consiliului 

Municipal București pentru 
Educație Fizică și Sport

(Continuare in pag. a 4-a)

Ieri, în Divizia A de fotbal

DINAMO - OȚELUL GALAȚI 2-0

nai al Științei și învătămîn- 
tului din 30 octombrie a.c.. 
pentru orientările magistrale, 
de înaltă valoare teoretică și 
practică pentru cercetarea ști
ințifică din tara noastră-

Mișcarea sportivă este bene
ficiara activității de cercetare 
științifică. întrucît aceasta a- 
jută nemijlocit la dezvoltarea 
sportului de masă si de per
formanță. S-a apreciat că în 
momentul de fată avem o a-

în

Orac a șutat imparabil 
Dinamo — Ofelul 2—0 
Foto : Aurel D. NEAGU

(Citiți cronica acestui meci 
pag. 2—3)

vutie 
ce ar trebui 
valorificată, 
ideea unirii 
din punct de 
rii unei linii 
matioe comune în 
metodologiilor de cercetare și

Elena DOBINCA

științifioo-metodologică 
mai bine 
acreditat 
mai ales 
al folosi-

să fie
S-a 

forțelor 
vedere 
orientative si te- 

practicarea

■ — ■ —— . ■ . r
(Continuare in pag. 2-3)

Campionatele naționale de scrimă ale juniorilor I

SPADASINII ALBATROSULUI" DUC PRIMUL TITLU LA MAMAIA!
• Brașovul a ,,punctat" doar prin echipa exemplu.

de sabie • Floreta clubului militar

bucureștean — cele mai multe tușe

Si iată că peste multele sur
prize ale probelor individuale, 
cînd se părea că „stocul" fuse
se epuizat înaintea începeri* 
probelor pe echipe, desfășura
rea acestora din urmă avea să 
scoată în prim-plan cea mal 
mare surpriză a Campionatelor 
Naționale de scrimă ale junio
rilor I — ediția 1986: cîștigarea 
titlului la spadă de către Al-

batros Mamaia! Elevii antreno
rilor C. Lepădatu și 1. Nițulcs- 
cu au infirmat toate 
ticurile, 
a patra 
IEFS.
CTAS). 
vinsi o
studenților 
schimb, principalele lor adver
sare. nereușind să se deoarta-

pronos- 
care le acordau sansa 
(în -urma formațiilor 

Tractorul Brasov 
părăsind planșele 
singură dată. In 

bucuresleni.

Si 
în-

ieze intra ele (de _ _____
IEFS a pierdut la ambele echi
pe brașovene.
Brașov n-a putut trece 
CTAS. care, la rîndu-i, s-a în
clinat în fata IEFS...), au fost 
nevoite să se mulțumească cu 
celelalte locuri de pe podium. 
Succesul juniorilor de pe ma
lul Mării Negre. (Staicu. Cio- 
banu, Pantelimon, Titincaua), 
De cit de nescontat pe atît de 
meritat, trebuie să constituie 
un imbold si un suport pentru 
cei care sprijină scrima pe a- 
ceste meleaguri unde. oină

Paul SLÂVESCU

dar Tractorul 
de

(Continuare In pag. 2-3)

CLASAMENTUL „LA ZI*
1. STEAUA 12 10 2 0 30- S 28
t. Dinamo 11 2 3 0 37- 8 18
3. Victoria 13 7 2 4 18-13 1$
«. Petrolul 13 3 5 3 13- » U
5. F. C. Oit 12 8 3 3 12- » u
$. F. C. Argeș 13 8 2 8 13-10 14
». F.C.M. a». 13 7 0 C 14-14 14
X S. C. Bacău 13 8 2$ 17-20 14
8. Sp. Stud. 12 8 2 8 23-10 12

10. Rapid 13 $28 15-23 18
11. Oțelul 13 3 $ S 11-12 11
12. Corvinul 13 4 3$ 18-20 11
IX Univ. CV. 12 3 4 $ 10-12 10
14. »U- Cluj 13 4 2 7 13-14 18
IX Chimia 13 4 2 7 18-24 18
IX Gloria U $08 14-34 18
11. Flacăra 13 3 18 8-2$ 1
11. Jiul 13 2 2 8 8-22 «



LA PRIMUL
START

Secvența olimpică la care 
ne-am referit rîndul trecut 
(alb — Kgl, Dai, Ta2, el, 
Nb2. dl. Cd4, 13. Pa3 b4. 
e3, 12. g3. h2 ; negru — 
Rg8. DI16. Tc8 e8. Nb8. g4. 
Cc6. e4 Pa6. b7. d5. f7, g7 
h7) îl prezenta pe campio
nul nostru Mihai Șubă cu 
negrele. în fata primului Ju
cător britanic Anthony Mi
les. Partida Miles — Șubă 
s-a iucat in cadrul Olimpia
dei ’84 de la Lucerna. la 
prima masă a intîlnirii An
glia — România. Englezii 
aveau să obțină argintul 
olimpic iar echipa noastră 
un meritoriu loc V. Așadar, 
o dispută între fruntașe ale 
prestigiosului turneu. dar 
aici eonsemnind o frumoasă 
victorie românească. Timo
nierul pieselor negre dislocă 
flancul de pioni advers, cu 
un sacrificiu de figură 1... 
C:f2 ! ! si jocul a continuat 
astfel : 2 R:f2 Ce5 ! 3. Dbl 
<3 C:e5 ? D:h2 + ) 3... C:f3 
4. C:f3 N:f3 5. R:f3 (N:f3 
D:h2+ 6. Ng2 N:g3+) 5-
D:h2 6. Ndl D:g3+ 7. Re2 
Dg2+ 8. Rd3 De4+. Aici, 
albul a depus armele.

Anul de naștere al Olim
piadelor de sah este 1924. la 
Paris. în această ediție-pro- 
log a seriei (startul oficial 
a avut loc Ia Londra ’27)

au fost prezente 18 târî, 
printre care si România. Tot 
atunci s-a ținut sesiunea de 
constituire a Federației In
ternaționale de Sah tara

Albul mută si ctștigă I
noastră fiind astfel membră 5 
fondatoare a acestui for. De " 
la acest prim turneu olim- ; 
pic este ales_stop-cadrul de ; 
pe diagrama de mai sus. Cu ■ 
albele ioacâ unul din echi- Z 
pierii României. maestru! J 
Ion Gudju. profesor univer- ; 
sitar, actualmente președinte ■ 
de onoare al F.R.Ș. Să re- Z 
constituim printr-o succintă J 
analiză, desfășurarea combi- ; 
nației care a încheiat spec- - 
taculos partida. »

Radu VOIA :
3»

(Urmare lin pap I)

interoretarea datelor investiga
te. Mai mult, există posibili
tatea reală ca si cadrele di
dactice din învătămîntul su
perior care sînt obligate să 
facă cercetare un anumit nu
măr de ere pe an să presteze 
activitate științifică centru 
sport. Pentru aceasta este ne
cesară o mai eficientă colabo
rare între C.N.E.F.S. si Minis
terul Educației si Tnvătămîntu- 
Iui. Astfel, vor fi mat multi 
cercetători în brigăzile de cer
cetare si se va realiza o impul
sionare si o stimulare a lor 
Derma nentă.

Un alt mijloc de atragere si 
de exprimare științifică a ca
drelor din mișcarea sportivă îl 
constituie Simpozionul Natio
nal al Daciadei care se orga
nizează din doi în doi ani 
oferind deopotrivă posibilitatea 
angrenării antrenorilor și pro
fesorilor de educație fizică din 
țoale îudetele tării.

Pe linsă realizările cercetării 
științifice în domeniul educa
ției fizice si sportului, asa cum 
sublinia tovarășul Haralambie 
Alexa președintele C.N.E.F.S. 
au existat si unele lipsuri care 
tin. în principal de stilul de 
muncă. Astfel nu au fost a- 
olieate asa ?»m se cuvine ce
rințele științifice ale selecției 
Si metodele cele mai înaintate 
în oreeătirea sportivilor seniori. 
Nu se realizează volumul de 
efort necesar si mai ales cali
tatea muncii de pregătire nu 
este ne măsura condițiilor crea
te. Aceasta tine de modul cum 
înțeleg să lucreze tehnicienii 
si antrenorii din cluburi aso
ciații sportive <d de la loturile

i DE CERCETARE
naționale, investiți cu respon
sabilitatea pregătirii soortivilor. 
Se face încă nutin pentru ge
neralizarea experienței pozitive 
care are menirea să aiute De 
cei chemați să pregătească 
snortivil atit la cluburi, cît si 
la loturile naționale.

Se impune. în acest sens, o 
colaborare mai bună între Cen
trul de cercetare. Centrul de 
medicină sportivă si Institutul 
de Educație Fizică și Sport. Ca
binetele metodice iudetene tre
buie și ele îndrumate și con
trolate corespunzător. avîn- 
du-se în vedere faptul că în 
iudete nu sînt angrenate toate 
cadrele de specialitate pentru 
selecție si dirijarea antrena-

fn etapa a 7-a a Diviziei A de baschet (f)
X

DUBLE VICTORII ALE GAZDELOR
In urma rezultatelor Înregistra

te miercuri și joi. In cadrul e- 
tapei a 7-a (intermediară) a 
Campionatului Național de bas
chet feminin — grupa valorică 
1—6, în clasament s-au produs 
cîteva modificări cea mai im
portantă fiind promovarea echi
pelor Politehnica Sportul Stu
dențesc București și Voința CSȘ 
2 București pe locurile 2 șl res
pectiv 3 (la egalitate de puncte, 
dar eu coșaveraj direct favora
bil primei formații). Rezultate și 
amănunte :

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC — CHIMISTUL CSȘ 
RM. VÎLCEA 2—0 : 79—72 (47—42) 
și 76—57 (39—33). Bucureșteneele
au obținut victorii clare la ca
pătul unor meciuri pe care le-au 
dominat datorită mai bunei pre
gătiri, plusului de experiență 
competițională, superiorității în 
în lupta sub panouri și preciziei 
în aruncările la coș, la ultimul 
capitol evidențiindu-se Maria Ro
șianu, Maia Zidaru, Carmen Mol- 
doveanu (miercuri). Doina Pră- 
zaru-Mathe. Maria Roșianu și 
Maia Zidaru (țol). Destul de a- 
gresive în apărare (fie în zonă, 
fie om la om), baschetbalistele 
de la Politehnica au clștigat și 
multe mingi prin intercepții, fruc
tificate după contraatacuri spec
taculoase. Fără a scădea din 
meritele învingătoarelor, se cu
vine să menționăm că sportivele 
de ia Chimistul au dezamăgit. 
Este drept că ele au avut pe
rioade în care au menținut sco
rul echilibrat (mai cu seamă 
miercuri) prin presing șl arun

cări la coș de 3 pur.cte (miercuri 
8, joi 4), dar numai prin sclipiri 
nu puteau obține mal mult. Au 
înscris : Roșianu 30+16, Zidaru 
16+16, Făgărășanu 0+2, Dâian 
0+4, Prăzaru-Malhe 10+22, Ne- 
loUțchi 8+6, Moldoveanu 15+8, 
Horea 0+2 pentru învingătoare, 
respectiv : Nicolescu 2+2, Petre 
18+8, Alioman 11+10, Nițulescu 
0+4, Manea 13+3, lonescu 14+8, 
Barbu 14+21, Rusăneseu 0+2. Ar
bitrajele au fost prestate — bine 
— de N. Constantinescu — D, 
Georgescu și M. Oprea — V. 
Barbu.

VOINȚA CSȘ 2 BUCUREȘTI — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 2—0:66—57 
(36—24) și 72—65 (47—29). Ne aș
teptam la un derby, dar pînâ 
la urmă am consemnat două vic
torii realizate de Voința, mal 
dare decit arată scorul. Aceasta 
a fost superioară la toate capi
tolele ca echipă, din care s-au 
detașat ștefania Borș (un exem
plu de dăruire pentru mai ti
nerele generații de baschetbalis
te), Rodica Jugănaru (din ee în 
ce mai sigură, atit in fazele o- 
fensive, cit șl in cele de apă
rare) și Elena Vasile (căreia îl 
reproșăm totuși că desele greșeli 
de tehnică ii umbresc aportul 
la impulsionarea jocului). O- 
limpla a avut In Mălina Marlna- 
ehe o jucătoare care a luptat 
cît zece, a și înscris (in două 
meciuri) 41 de puncte dar e- 
forturile ei nu au putut suplini 
dificultățile provocate de acțiuni
le șablon, de lipsa contraatacu
rilor șl de numeroasele ratări. 
Au înscris : Vasile 0+5, Gera 
5+8. Angheluș 2+0. Urogdi 2+2. 
Jugănaru 20+12, Fillp 6+17, Borș 
16+26, Cocîrlan 6+0 Pană 0+2 
pentru învingătoare, respectiv :

Marinache 22+19, Cristea 5+5, 
Stingă 8+10, Gavriliuc 6+7, Biră 
0+2, G, Szoke 2+2, Simioană 
4+8, Sipoș 8+12, Calrina 2+0 (in 
ziua a doua nu a jucat). Arbi
trajele cuplurilor C. George — 
I. Cemat și C. Dumitrache — 
B. Bădiiă au contribuit la buna 
desfășurare a partidelor.

Dumitru STANCULESCU
UNIVERSITATEA CSȘ VIITO

RUL CLUJ-NAPOCA — POLI
TEHNICA CSȘ TIMIȘOARA 2—0 : 
94—67 (45—33) și 116—51 (65—25).
Scorurile indică diferența de va
loare dintre cele două echipe. 
Au înscris : Mărginean 0+3, Mi- 
săllă 5+15, Kiss 12+17 Popa 9+6, 
Veres 2+10, Costanașiu 8+2, Dra- 
goș 6+4, Sandor 8+8, Vigh 0+3, 
Jerebie 39+41. Manasses 5+0, 
Dragoste 0+5, Șerbănoiu 0+2 
pentru învingătoare, respectiv : 
Rusu 0+2, R. Chepețan 0+5, Cze- 
gledl 13+8, Nagy 15+14, Grădi
narii 12+15, V. Chepețan 0+3,
Bede 12+2, Jitaru 4+0, Bodca
9+2, Neagoe 2+0. Au arbitrat
bine D. Crăciun și ȘL Toth. (Mir
cea RADU, coresp.).

10—12.

CLASAMENT

1. WU“ Cj.-N. 12 H 1 1127 : 895 23
2. Polit Buc. 14 8 6 969: 933 22
3. Voința Buc. 14 8 6 1878:1035 22
4. Ch. Rm. V. 12 6 6 845: 923 18
5. Olimp. Buc. 14 4 10 917: 960 18
6. Poți. Tmș. 14 3 11 923:1113 17

— •— •— •— — • - • — —
7. Rapid Prog. 12 10 9 905:751 22
8. Voința Bv. 12 8 4 954: 869 20
9. Comerțul 12 6 6 886: 895 18

Robotul Be. 12 4 8 851 : 940 16

Crișul Or. 12 4 8 821: 919 16
Mobila S.M. 12 4 8 872: 915 16

JUCA
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• E 
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simplu, t 
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noștri : 1, 
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ani).
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Maria Bi 
Vasile F 
Cristian 
Boboci că) 
de a 27-<

ȘTIINȚIFICA
mentului în mod științific si. 
de asemenea, nu sînt folosite 
condițiile materiale create — 
săli, stadioane — la capaci
tatea lor.

în cadrul ședinței s-a sub
liniat îndeosebi necesitatea exis
tentei unei forme organizate 
de valorificare superioară a 
inteligentei cadrelor de specia
litate. Totodată s-a cerut să 
fie valorificată mai rapid si 
mai eficient cercetarea științi
fică cu grad mare de aplica
bilitate. deoarece numai așa se 
va putea directions mai bine 
pregătirea superioară a spor
tivilor pentru viitoarele cam
pionate mondiale, europene si 
Jocuri Olimpice.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE
(Urmare din pag 1)

acum. în palmaresul perfor
mantei figura doar F-ifUl Con
stanta.

Scrima brașovean ă spera 
să-si ia o netă revanșă la „e- 
chipe“ pentru surprinzătoarele 
eșecuri de la ..individuale” N-a 
reușit însă deeît partial doar 
echipa Centrului de tineret 
Tractorul terminind învingătoa
re în disputa săbiei duoă ce 
sportivii antrenați de G. Dulia 
si D. Costin (Papp Găureanu. 
Costache. Dinu) au trecut leier 
de toti adversarii (9—3. de e- 
xemplu. cu Dinamo, unde cam
pionul Mcdragoniu a înregistrat 
doar 2 v). Cealaltă purtătoare 
a speranțelor juniorilor de la 
poalele Tîmpei echipa de flo
retă a fetelor de la Tractorul.

SCRIMĂ ALE JUNIORILOR I
n-a putut transa in favoarea sa 
meciul cu Steaua (5—9. R. La- 
zăr fiind din nou întrecută de 
campioana A. Moțeal). Astfel, 
echipa feminină a clubului 
Steaua (A. Georgescu, R. Du
mitrescu. A. Moțea, CI. Grigo- 
resco — antrenor T. Petru?), 
alcătuind un cvartet omogen si 
bine pregătit s-a impus cu 
autoritate. Colegii de club si 
armă ai fetelor din Bd. Ghen- 
cea. mai exact spus floretistii 
de la C.T.A. Sieaua (Ducu. An- 
ghel. Răduțu. Predescu — an
trenați de P. Kuki si M. Tiu), 
au urcat si ei ne prima treaotă 
a podiumului neînvinsi trecînd 
însă prin mari emoții în parti
da cu IEFS pe care au înche- 
iat-o în avantai doar la tușa- 
verai (67—61 tușe cate) De 
altfel in competiția echipelor

PRACTICAȚI ZILNIC GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCA >
Complexul nr. 9 (bărbați)

încheiem suita de exerciții 
privind gimnastica la locul 
de muncă la întreprinderea 
Electromagnetica din Bucu
rești. cu un Complex de 
exerciții fizice destinat celor 
care lucrează în profilul 
prelucrări lemn si tîmplărie. 
Studiul a fost efectuat de 
un colectiv de cadre didac
tice de la I.E.F.S.. sub con- 
duceree conf. univ Elena 
Firea, rectorul Institutului, 
și lector Tiberiu Foldvari 
(desenele de prof. Alexan
drina Ovezea).

în eșalonul secund de handbal m?

REIONUISĂVINEȘTI Șl „B“-C.U.O. CLUJ-NAPOCA, ÎS IBUNTEi
întrecerea handballțtilor di» 

eșalonul secund, după consuma
rea primei jumătăți a campi ma
tului. a adus In prim-plan două 
dintre echipele cil șansele cele 
mat mari ca în ediția următoare 
să activeze In prima Divizie1 
Belonul Sâvinești (seria 1) și U- 
niversitatea CUG Cluj-Napoca 
(seria a Il-a).

Prima echipă are un conforta
bil avans de patru puncte față 
de urmăritoarele sale — Petrolul 
C.S.U. Telcajcn șl Tractorul Bra
șov. care pot fi decisive în lupta

masculine de floretă, celelalte 
locuri pe podiumul de premie
re au fost decise doar la in
dice. trei candidate otntru ..ar
gint” și „bronz” (CSȘ Satu Ma
re. IEFS și Flacăra Satu Mare) 
avînd în final același 
de puncte — 6.

număr

înregis- 
finale :

1, Stind depărtat cu bra
țele sus : 1—4. Rotarea am
plă a trunchiului spre stin
gă : 5—8. Rotarea amplă a 
trunchiului spre dreapta.

2. Stind depărtat cu bra
țele lateral : 1. îndoirea
trunchiului înainte cu răsu
cirea lui spre stingă, brațul 
drept la piciorul sting ; 2. 
Revenire : 3—4. Aceeași miș
care spre dreapta.

3. Stind : 1. Ridicarea pi
ciorului sting îndoit la piept 
și apucarea lui cu oalmele : 
2. Revenire : 3—4. Aceeași 
mișcare cu piciorul drept.

4. Stind cu brațele sus : 1. 
îndoirea genunchilor cu ba
lansarea brațelor prin înain
te. inapoi : 2. Revenire.

5 Stind cu brațele sus : 
1. îndoirea ușoară a genun
chilor cu coborîrea brațelor 
prin înainte înapoi : 2. Sâ- 
ritu~ă dreaptă cu ridicarea 
brațelor prin înainte. late- 
ral-sus x

iI

pentru promovare, dacă fosta di
vizionară A va menține jocul de 
regularitate din turul competiției. 
Pe distanta a numai trei puncte 
sînt eșalonate șapte echipe, ceea 
ce denotă o echilibrare a valorii 
formațiilor de la mijlocul clasa
mentului. Intre care și recent 
promovata Hidrotehnica Constan
ța Cealaltă promovată MECON 
lași, ocupă penultimul loc. iar 
„lanterna" o poartă Celuloza 
Brăila, o echipă care a realizat 
prea puțin fată de edițiile ante
rioare

1. Relon.t
2. Petrol,
3. Tract.
4. ASA
5. IMU 1
6. Arctic
7. Calc.
8. Hidroi
9. IMP S

10. Moldot
11. meco:
12. Celulo

In seria 
apariție I 
chinei st
cipanțî 
Divizia 
rituos

Iată rezultatele tehnice 
trate și clasamentele 
Floretă fete — 1. STEAUA 10 p (9 
—5 cu Tractorul, 9—3 CS Satu
Mare, 9—4 CSȘ 1 Buc., 9—2 CSȘ 
Satu Mare, 9—0 Crișul), 2. Trac
torul Brasov 8 p (9—7 CS Satu 
Mare, 9—4 CSȘ 1 Buc, 9—2 CSȘ 
Satu Mare, 9—1 Crișul), 3. CS Sa
tu Mare 6 p (9—7 CSȘ 1 Buc., 9—5 
CSȘ Satu Mare, 9—2 Crișul), 4. 
CSȘ 1 Buc. 4 p (9—3 CSȘ Satu 
Mare, 9—2 Crișul), 5. CSȘ satu 
Mare 2 p (9—2 Crișul), 6. Crișul 
Oradea 0 p ; Floretă băieți — 1. 
CTA STEAUA 10 p (9—4 CSȘ Satu 
Mare, 9—5 Flacăra Satu Mare.
—6 CSȘ Constanța, 9—0 CSU Tg. 

Mureș. 8-8 IEFS), 2. CSȘ Satu 
Mare 6 p (4-15) (9—3 Flacăra, 9—0

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO

NOIEMBRIE: cat. 1: 2 
autoturisme Da- 
1 variantă 100% 
variante 25% a
11.25 variante a 
36,75 variante a

: 181.50 variante 
: 271 variante a
1.615.25 variante 

lei. Report la categoria 1:
lei. Autoturismele „Dacia 

de la categoria 1 au re- 
participantiloi: Bogdan N.

DIN z14 
variante 
cia 1300: 
a 31.903 
7.976 lei: 
8.507 lei; cat. 4: 
2.604 lei; cat. 5: 
a 527 lei; cat. 6 
353 lei; cat. X: 
a 100 
181.803 
1300“ 
venit 
din Tr. Măgurele și Paiu Gheor- 
ghe din Stănilești. județul Vaslui.
• AST AZI, vineri. 21 noiem

brie. are loc în București. în 
sala clubului din str Doamnei 
nr. 2. cu începere de la ora 
15.50. tragerea obișnuită Loto.
• Reamintim pârtiei panților că 

au mai rămas DOUA ZILE pînă 
la tragerea LOTO 2 de duminică, 
23 noiembrie, precum și pentru 
depunerea buletinelor Pronosport 
la concursul acestei săptămînl.

25%' - 
cat. 2: 

lei și 8 
cat. 3: 
cat.

; cat.

cat. 1:

ANUNȚ

I.D.M.S. BUCUREȘTI 
duce Ia cunoștință cumpără
torilor interesați că dumi
nică 23 noiembrie loate 
magazinele auto din tară 
pentru desfacerea autotu
rismelor vor fi deschise în
tre orele 7,30—16.

CSS, 9-2 CSU). 3. IEFS 6 p (+11) 
(9—7 CSȘ Satu Mare “ 
Constanța, 9—1 CSU) 
Satu Mare 6 p (+8)
Constanța, 9—0 CSU.
5. CSȘ Constanța 2 p
6. CSU Tg. Mureș 0 p ; Sabie —
1. CT TRACTORUL BRAȘOV 10 p 
(9—3 Dinamo. 9—2 cu Tînărui 
Tractorist, CSS Unirea și CSS 
Voința, 9—0 Progresul), 2. Dlnamo 
8 p (9—5 Tînărui Tractorist și 
Progresul. 9—7 CSS Unirea. 9—2 
CSȘ Voința), 3. CSS Unirea iași 
4 p (+1) (9—5 Tînărui Tractorist. 
9—1 CSS ............. ' — - ’
Tractorist 
(9—5 CSS

. greșul). 5. Progresul 
rești 4 p (—9) (9—6 CSS 
9—2 CSS Voința). 6. CS 
Slobozia 0 p ; Spadă — 
TROS MAMAIA 8 p (9— 
rul și CSS Olimpia. 9—1 
Tractorist. 9—3 CTAS), 
torul Brașov 6 p (+13) 
9—3 Tînărui Tractorist 
limpia). 3. CTAS 6 p 
Tractorul. 9—1 Tînărui 
9—6 CSS Olimpia).

9—4 CSȘ
4. Flacăra 
(9—5 CSS 

9—5 IEFS). 
(9—3 CSU).
; Sabie —

5.

Voința) 
Brașov

Voința.

4. Tînărui
4 p

9—3

Si
A
I 

din Cluj-
sează (cu 
structorul 
ediția tre 
fruntașele 
masculin, 
lupta per 
retrograd; 
mătates

Din î 
a între< 
la handb 
gistrat p‘î 
disciplin-.ă 
de fede.’r; 
dea de e 
că DOt s 
prin pre 
nedreptăț 
nare — 1

«u* c 
Constr 
Unio 
Com. S 
Autot 
Util. 
Met I

8. Met. I
9. CSM

10. Min. II
11. Met. C< 

♦) Echip
12. Mec. <

(-5) 
Pro- 

Bucu- 
Unirea, 
Voința 
ALBA- 
Tracto- 
Tînărul 

2. Trac- 
(9—5 IEFS. 
și CSS O- 
(4-6) (9—7
Tractorist. 
IEFS 6 p 

CSS Olim-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

. _ _ __ , 4.
(—1) (9—5 Albatros și

■ ■ ------- " CSȘ Olimpia
Craiova 2 p (—13) (9—7 Tînărui 
Tractorist). 6. Tînărui Tractorist 
Brașov 2 p (—19) (9—5 IEFS)

pla. 9—7 CTAS). 5.

>\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

3 LOCURI IN STAȚIUNI D

întreprinderea de turism, h 
TAURANTE BUCUREȘTI pune Io di 
teresați bilete pentru odihna, cu s 
3 zile (plecârî zilnice pînâ la data 
a.c.), în toate stațiunile din țara.

Informații și înscrieri la toate 
București

DUMINICĂ 23 NOIEMBRIE

tragere

se pol cîștiga autoturisme 
șl premii în bani



ȘTRIDE TENIS DE MASA,
r0RI ÎN UNGARIA
la „Internaționalele** Iugoslaviei © 
chihlimbar" @ De azi, prima fază 

seniori @ „Top 12" pentru juniori, 
23 decembrie, la Cluj-Napoca

iventus 
minin), 
Știința 

nstanța 
la un 

ational 
loc la 

iportivi 
ț. D. 
’olonia, 

noștri 
foarte 
femi- 

Ciosn, 
Savu) 
3 in 
Enu- 

Itadu). 
numai 
foarte 

mtanții 
a Năs- 
ireangă 
Emilia 
3 —
îș (ca- 

lC-12

ior Internaționale ale Iugo
slaviei.
• LA BUZĂU, în organizarea 

Consiliului județean al sindi
catelor, s-a desfășurat un con
curs de tenis de masă dotat cu 
,Cupa de chihlimbar", la care 

la 
di®

au participat sportivi de 
formațiile divizionare A 
București. B Mare. Constanța, 
Brașov, Rm. Sărat și Buzău. 
Pe podiumul competiției au 
urcat : Iulia Rișeanu (Buzău), 
Daniela Pădurarii (Constanta). 
Săndica Calcan (Rm. Sărat). 
Maria Vintilă (B. Mare), Cris-

imbrie, 
Alboiu,
Ciosu, 
Fejer, 
Mihai 

la cea 
ionate-

[[1(111
28
24
24
23
23
23
22
21
21
20
18
17

v ...Vi.» V/l
tian Dorcescu (Constanța), Au
rei Postolea, - -- -
nescu, Adrian Caidare (Buzău). 
Și o întrebare : avi nd in vedere 
că mulți dintre antrenori se
pling de faptul că există an
număr mic de întilniri, de ee, 
oare, nu au răspuns cu toții 
invitației buzoieniior
• LA IAȘI, în perioada 21— 

23 noiembrie, va avea loc Con
cursul I de calificare (masculin 
și feminin) pentru Campionate
le individuale de seniori (nu
mai probe de simplu), cei mai 
buni 16 
bune 12 
participe 
în zilele 
Arad.

• IN
decembrie, _  ______ ____
vor desfășura întrecerile tradi
ționalei competiții „Top 
pentru juniori și junioare, 
care vor participa primii 
jucători ai țării la această ca
tegorie de virstă.
„• LA SFÎRȘITUL săptăminii 

viitoare are loc ultima etapă a 
Campionatului Național pe e- 
chipe (seniori).

Cristinel Roma-

jucători si cele mai 
jucătoare urmînd să 
la finala programată 
de 5—7 decembrie la

ZILELE de 22 și 23 
-, la Cluj-Napoca se

>6-213 
>9-242
11- 252
12- 203 
19-223
18- 269 
>4-237 
S9-242
19- 272 
18-253
2-252 
9-223
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-195 
-258 
-266 
-250 
-261
-273 
-268 
-293 
-224 
-273 
-266

28
26
25
23
23
23
20
20
19
19 
19»

punct.
-265 18

ESA

DOAR 30 DE MINUTE DINAMO 2 (2)

capătul obișnuitului „sfert 
de oră" de tatonare, partida s-a 
aprins în triunghiul Bălăci — 
Cămătaru — Oraș, care a dat 
cursivitate viteză* și spontaneita
te meciului. Aveau să urmeze 25 
de minute spectaculoase, marcate 
prin faze de efect. în min. 
Varga, foarte activ la start, cen- 

I trează și Cămătaru trimite
capul, ‘
care >

I
I 16,

cu 
, la un pas de gol. Un gol 

care va veni în min. ÎS, cînd, la 
un corner impecabil executat de 
Bălăci de pe partea stingă, ace
lași CĂMĂTARU se înalță... im
ponderabil și trimite plasat, tot 

Icu capul. Forcingul dinamoviști
lor mai creează o fază fierbinte 
in min. 25, cînd Gh. Radu de
viază de pe linia porții, la o 
„foarfecă44 a lui Mihăescu. In
minutul următor, o nouă lovitură 
liberă, la un fault asupra lui
Cămătaru, care — în această pțir- 
te a partidei — a putut fi oprit 
mai mult prin faulturi ; Balacs 
trimite scurt spre ORAC, ca în 
faza neuitatului gol Boloni din 
meciul cu Italia, și „ll^-le dina- 
movist șutează formidabil, la 
vinclu, de la 25 de metri, înscri
ind imparabil : 2—0. Această pe
rioadă bună se va încheia peste 
trei minute, cînd Varga va avea 
prilejul de a majora sco-rul, dar 
șutul Iul puternic va trece peste 
transversală. Să menționăm că

I

I
I
I
I
I

în tot acest timp gălățenii s-au 
dovedit deosebit de tenaci în a- 
părare, suplinindu-se foarte bine 
și reușind demarcări inteligente, 
care i-au pus de cîteva ori 
bune situații de contraatac, 
ales pe partea lui Ralea, < 
lipsa de decizie la finalizare 
permis apărării mereu ____
a dinamoviștilor să execute re
plieri și deposedări de ultim 
moment.

La capătul acestei jumătăți de 
oră de joc bun, spectacolul sca
de treptat. Lipsa de mobilitate a 
mijlocașilor dlnamoviști Dragnea 
și Andone. scăderea fizică a lui 
Bălăci, precum și jocul mereu 
precipitat al lui Mihăescu — ab
sența lui Rednic s-a simțit mult 
în economia dinamicii acțiunilor 
de atac — permit jocului de 
pase al gălățenilor să echilibreze 
jocul.

Partida va scădea 
după pauză, lăsînd 
Dinamo se gîndește 
etapele următoare, _
încearcă doar reducerea scorului 1 
le lipsește însă, puncher-ul, 
chiar dacă Hanghiuc îl înlocuieș
te pe Antohl la pauză. Să reținem 
că din cele 10 șuturi ale dinamo
viștilor cuprinse în caseta teh
nică după pauză a fost tras 
unul singur (min. 85, Cămătaru) 
și că gălățenii au fost aproape de

în 
mai 
cînd 
: a

avansate

și mai mult 
impresia că 
mal mult la 
iar gălățenii

3 ”
IȘI REGĂSEȘTE ELANUL

HECIIIl 1(1111*11011
T. (. I RAPID

SINTEZA DOLINA
ETAPA DE JUDO
Cele 18 echipe din Divizia A 

de judo susțin mîine Întrecerile 
penultimei etape. „Capul de 
afiș" î] detir.e meciul de Ta 
Oradea, dintre cele două for
mații locale. T.C.I. și Rapid 
Sinteza, După „calculul hîrtiei". 
prima șansă o are T.C.I.. care 
dispune de cîțiva sportivi valo
roși. eomnonenti ai lotului re
prezentativ Tot în grupa 
Ia Oradea vor jnai 
Nitramonia Făgăraș, __ ,___
Mîrșa, Oțelul Tîrgoviște si Pe
trochimistul Pitești.

în Capitală, in sala Rapid, 
de la ora 10 se vor întîlnî alte 
sase echipe: Dinamo București, 
Steaua, Politehnica Iasi, ASA 
Tg. Mureș, Metalul Pîopeni si 
Otelul Galați. Favorite stnt 
Dinamo și Steaua

La Brașov îsi vor disputa în- 
tîietatea Rapid București. Con
structorul Miercurea Clue. In
dependența Sibiu. Constructorul 
Alba Iulia, C.S.M. Borzești și 
Dinamo Brașov. Mai toate par
tidele din această grupă se a- 
nuntă echilibrata

de 
concura 
Carpati

ARBITRII ETAPEI
A 14-a
DIVIZIEI A

OȚELUL GALAȚI 0
Stadion Dinamo ; teren bun ; 

timp închis, friguros ; spectatori 
circa 9 000. Șuturi 10—2 (pe poar
tă : 6—1). Cornere : 5—2. Au mar
cat : CAMATARU (min. 19) șl 
ORAC (min. 26).

DINAMO : stelea — VARGA, 
Nicolae, Movilă, Stănescu — Mi
hăescu, Andone, Dragnea (min. 
72 B. Bucur), BĂLĂCI — CAMA
TARU. ORAC (min. 61 Văidean).

OȚELUL : Călugăru — DUMI
TRU. Anghelinel, AGIU, Gh. Ra
du — M. stan, Burcea, G. Popes
cu, — RALEA, Antohi (min. 46 
Hanghiuc). Stamate.

A arbitrat 
(Medgidia) ; 
(Ploiești) și 
ța).

Cartonașe 
NICOLAE.

La speranțe : 1—0 (1—0).

foarte bine V. Kurt 
la linie: A. Moroianu 
Gh. PSrvu (Constan-

galbene MOVILA,

■
golul de onoare in ultimul 
nut, cînd tinărul Bucur a __
ptos în corner, cu o bună intui
ție, o minge pe care Stamate ar 
fi putut-o transforma în gol. Vic
toria dinamoviștilor este, fără 
îndoială, meritată. Am avut im
presia că bucureștenii s-au me
najat după pauză, pentru... săp- 
tămîna care urmează, ceea ce nu 
știm dacă e chiar bine.

loan CHIRILĂ

mi- 
res-

Flacăra Moreni — Dinamo: 
Gr. Macavei (Deva) — C. Pc- 
povici (Cîmpia Turzii) I. Velea 
(Craiova).

Steaua — Chimia: TI. Popes
cu — Gr. D. Ioneseu (ambii 
din Ploiești). R. Petrescu (Bra
șov). Se dispută sîmbătă.

F.C. Argeș — „U“ Cluj-Napo- 
ca: Ad. Porumboiu (Vaslui) — 
I. Vîrlan (Orașul Gh. 
ghiu-Dej). 
Neamț).

Jiul —
Petrescu — P.D. Ma.-.oie (ambii 
din București). O. Gheorghe 
(Suceava).

Corvinul — S.C Bacău: G. 
Ionescu — E. Pătrașcu. G. Vi- 
senescu (toți din București).

Sp. Studențesc — Gloria: C. 
Corocan — A. Cuzrnanovici 
(ambii din Reșița). I. Tăi can 
(Tg. Mureș).

Universitatea Craiova — Ra
pid: O. Ștreng — T. Bone (am
bii din Oradea). M. Axente 
(Arad).

Petrolul — 
lățea — D. 
Pitești). V. 
Tr. Severin).

Otelul — F.C. Oit : D. Bu
ciumai! (Timișoara) — V. An- 
gheloiu (București). H. Cim
peanu (Arad).

A. Gheorghe
Ghaor- 

(P.

F.C.M. Brașâv: D.

Victoria: AI. Mus-
Ciolan iambii din 

Titorov iDrobeta

Rezultatul de egalitate (0—0) cu 
care s-a încheiat partida Chi
mia — Petrolul a adus formația 
vîleeană în situația neplăcută de 
a avea —4 în „clasamentul ade
vărului”. După desfășurarea jo
cului, mulți dintre suporterii 
Chimiei considerau că scorul ne
dreptățește echipa favorită, deoa
rece ea a dominat mult mai mult, 
uneori în careul oaspeților aflîn- 
du-se majoritatea jucătorilor din 
teren. Acesta-i adevărul. Local
nicii au hărțuit permanent apă
rarea adversă. însă ofensiva lor 
a fost fără orizont chiar șl a- 
tuncl cînd s-au aflat In superio
ritate numerică, deoarece cen
trările în careu au fost înalte, 
deci ușor de respins de cel doi 
fundași centrali petroliști, Bătu
tei și Ștefan. înaintașii Chimiei, 
spre neșansa lor, au avut in 
față un portar, liliac. în zi de 
vîrf.

După cum arătam șl In cro
nica meciului, scorul de egali
tate este. In special, rodul pres
tației deosebite a sistemului de
fensiv ploieștean. Elevii antreno-

rului Mircea Dridea acționează în 
defensivă cu multă siguranță, fac 
un marcaj strict la principalele 
piese adverse și Ia jucătorul cu 
balonul la picior. Iar după re
cuperarea mingii declanșează 
contraatacuri rapide. care 
miercuri s-au dovedit extrem de 
periculoase. La capătul unor a- 
semenea acțiuni, petroliștii s-au 
aflat In situații Ideale de fina
lizare șl doar execuțiile tehnice 
defectuoase ale lui Cr. Ene (min. 
39, 42 șl 60) și O. Grigore (min. 
41) au făcut ca tabela să ră- 
mînă neschimbată. Desigur că li
nul dintre atu-urile ploieștenilor 
din această toamnă îl constituie 
buna pregătire fizieă generală, 
care le permite să mențină a- 
celașl ritm în tot timpul unei 
partide, să fie primii in lupta 
pentru balon. De aceea, 
punct cîștigat de Petrolul 
plasare nu mai constituie 
priză, ci o confirmare 
struirii ce se desfășoară 
bul din Ploiești.

Pompiliu

Dată fiind suita absențelor din 
echipa „șepcllor-roșii” (urmare 

cartonașelor galbene 
t în campionat) 

nimeni din cei peste 20 000 de 
spectatori prezențl pe „Municl- 

1“ nu întrezărea egalitatea pe 
care echipa clujeană avea s-o 
obțină în fața multiplei cam
pioane Steaua. Jocul „roș-albaș- 
trllor” din prima repriză, con
struit cu dezinvoltură, cu pase 
dintr-o bucată șl cu fantezia-i 
cunoscută a pus mari probleme 
defensivei grupate locale, în care 
Feșnic, Neamțu, mal tinărul li
bero Meszaroș, „închizătorul” 
Bucur, Mujnai șl nu in ultimul 
rind Caval s-au descurcat 
rabil Sigur că au fost și 
mari ratări ale oaspeților, 
amintire doar pe, cele mai 
ale iul BâlOni și Pițurcă 
sumate înaintea înscrierii ____
lui de către Lăcătuș, în condițiile 
rar întîlnite pe un stadion). Su
perioritatea echipei Steaua era 
evidentă pe toate planurile, ea. 
lăsînd impresia că va cîștiga Ia 
pas acest joc

firească a carte 
și roșii primite nimeni riin
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Dar, în repriza secundă, rolu
rile s-au cam Inversat. Regăsin- 
du-și elanul șl simțind că Steaua 
este prea... sigură de victorie, 
„U“ a schimbat ritmul, a pus 
stăpînlre pe mijlocul terenului 
(cedat de adversar) mutînd jo
cul în zona porții apărate de 
Stîngaciu, acolo unde Mujnai și 
Bucur au început să-l caute pe 
Cimpeanu șl Boeru. Așa a pier
dut campioana frîiele partidei. 
Liderul a Început să se precipite 
(chiar și in propriul careu, vezi 
penalty ui). Nici contraatacurile 
sale n-au mai avut gradul de peri
culozitate cunoscut. Doar in 
timele trei minute Steaua a 
cut mari eforturi pentru a 
desprinde In dștlgătoare pe 
bela de marcaj (au ratat lovan 
și Belodediei), dar era prea tîr
ziu. Fluierul final al arbitrului 
vîlcean Gh. Constantin a dat... 
cîștig de cauză elanului clujean 
în această remiză de luptă.

uî- 
fă- 
se 

ta-
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o 
a 
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sur- 
ln-

VINTILA

RITM PREA LENT
Figlian TRANDAFIRESCU

Superioritate numerici clujeană (tricouri albe) in fata buturilor ste- 
liste, unde portarul Stîngaciu intervine prompt. Foto : loan LESPUC

După bunele aprecieri tăcute 
la adresa echipei F.C. Olt în urma 
meciului de la 
a 12-a, cînd a 
litate cu F. C. 
de așteptat ea __ ____ _____
tită de Gheorgbe Constantin să 
eîștige, miercuri, la Slatina par
tida cu Corvinul Hunedoara. Mai 
cu seamă că din ‘ ‘ 
nedorenllor lipsea 
meros de titulari 
Stroia, Mărginean,

Plteștl, din etapa 
terminat la ega- 
Argeș (0—0), era 
formația pregă-

erau foar- 
joc, unele 

în adinei me au 
apărarea hunedo- 

s-a clătinat în cîte- 
Dar era prea tîrziu 
mal poată întîmpla 

că dacă acest joc 
mal

rîndurile hu- 
un grup nu- 

(Tîrnoveanu. 
Nicșa, Petcu 

șl Cojocaru, toți accidentați). F. C 
Olt, in ciuda unei dominări te
ritoriale accentuate, n-a reușit 
să obțină victoria. Cauza 7 Una 
singură. Și anume faptul că, In 
proporție de 90 la sută, acțiunile 
de atac s-au desfășurat cu... în
cetinitorul, fiind pregătite înde
lung, ceea ce a permis funda
șilor hunedorenî (și nu numai 
lor) să se regrupeze. Această 
predilecție a jocului sub „tura
ție”, cu numeroase pase laterale, 
le-a convenit oaspeților, care au 
venit la Slatina cu un singur 
scop : obținerea remizei.

Spre final, cînd mai 
te puține minute de 
mingi trimise * 
descumpănit 
reană, care 
va rînduri. 
ca să se 
ceva. Poate 
frontal ar fl fost adoptat 
devreme el ar fi adus și vic
toria echipei gazdă, care a de
pus, ce-1 drept, mari eforturi. 
Am asistat. însă, la un joc de-a 
latul terenului prin fața unui 
baraj alcătuit din 8—9 jucători 
care era greu de străpuns, a- 
tlta vreme cit nimeni dintre 
înaintașii lui F. C. Ol» (nici 
Crișan, nici Pena, nici Geor
gescu) n-au Încercat pătrunderi 
frontale. Probabil că Gheorghe 
Constantin va îndrepta din... 
mers greșelile comise în meciul 
cu Corvinul. astfel ca jucătorii 
pregătiți de el să nu le mal 
repete.

Gheorghe NERTEA
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BOB. PROMIȚĂTOARE PERFOR
MANȚA a obținut echipajul Florin Ol- 
teanu — Valentin Ouatu la concursul
de închidere a școlii de pilotaj găzduită 
recent de pîrtia olimpică de la Inns- 
bruck-Igls. Evoluind în compania a 30 
de echipaje din 15 țări (printre care 
Belgia, Bulgaria, Canada, Elveția. Fran
ța, Norvegia, Olanda, S.U.A.) echipierii 
români — care au făcut cu schimbul 
la conducerea fiselelor în cele 
manșe — au obținut al cincilea 
deși au concura- cu un bob de 
oferit de organizatori. (D. St.'.
HANDBAL „ORGANIZARE LA NIVEL 
DE CAMPIONAT MONDIAL-, Aprecie
rea aparține lui Nicola Krastev. 
ducătorul ’ * —‘ ~
referă la 
„Trofeului 
Adevărată, 
afirmație, 
stănțeni au' reușit să nu scape din ve
dere nici cel mai mic detaliu îneît fie
care acțiune decurgea una dlntr-alta, 
totul fiind programat, parcă, pe un... 
calculator. Cine sînt autorii unui astfel 
de model de organizare ? c.j.e.f.s. 
Constanța (președinte : Dumitru Ivan), 
a cărui secretară o fostă mare handba
ll stă Elena Frîncu, s-a înconjurat de 
un corp de activiști obștești, iubitori a- 
devărați ai sportului formînd împreună

două 
timp, 
serie.

con- 
delegațlei Bulgariei și se 
cea de a XXV-a ediție a 
Carpați” la handbal feminin, 
pe de-a-ntregul, o astfel de 

pentru că organizatorii con-

ceea ce numim Comisia de organizare. 
Petre Ariton, Mircea Cristat, Constantin 
Constantinescu, Aurel Buinaru, Ion Du
mitrescu, Laurențiu Torlnghibel, Mir
cea Măgureanu, Victor Prelipceanu, 
Gheorghe Dumitrescu, Traian Bucovală, 
Ioan Matei, Constantin Sterian, Petru 
David — lată doar cîteva nume. Un 
alt oaspete al litoralului românesc. 
Marguerite Viala, conducătoarea delega
ției Franței ne spunea — în timp ce în 
turnul ecluzei de la Agigea a Canalului 
Dunăre — Marea Neagră așteptam ridi
carea nivelului apei pentru ca vasele 
să poată „aluneca” dinspre Cernavoda 
Înspre portul Constanța — că ar fl fe
ricită dacă și federația franceză de 
handbal ar putea organiza o competiție 
la un asemenea nivel. Să mal adău
găm doar că organele locale din Con
stanța au coordonat, cu deplină compe
tență șl înțelegere a fenomenului spor
tiv. buna reușită a competiției. (I. Gv.). 
HOCHEI. O IMPRESIE mereu mai bună 
lasă în ultima vreme arbitrul Emil 
Both, din Miercurea Ci-uc, alături de 
alți oficiali din generația tînără. Cu un 
patinaj remarcabil, cu ,.ochi“ — cum se 
spune —. cu o prezență discretă pe 
gheață Emil apare prompt tocmai unde
,se întîmpla ceva*4. deciziile sale fer

me fiind acceptate unanim O SE MAI 
ÎNTÎMPLA ca tabela electronică și sta-

ția de amplificare de la patinoarul ,23 
August” să... înghețe, pentru un timp, 
cum a fost la recentele turnee. Poate 
n-ar ... strica să mai fie verificate din 
cînd In cînd. • REGRETÎND că, după 
15 ani de hochei, a fost penalizat cu 
10 minute (pentru nesportlvitate), Nls- 
tor, de la Steaua, ne spunea că asta 
s-a tntimplat pentru o mănușă arunca
tă (cu ciudă, e drept) pe gheață, la o 
decizie a arbitrului Sigur, Nlstor nu e 
un „abonat” la pedepse, dar regula
mentul e clar (art 601, al. C) : pentru 
obiecte aruncate pe gheață — 18 mi
nute • deși disputat la o oră tîr- 
zie, meciul Dinamo — Steaua a adus 
In tribune circa 3000 de spectatori. Deci, 
tot „firma” contează. (C. T.). 
RUGBY. CIND, spre finele meciului 
Farul — Dinamo fundașul oaspeților, 
M. Toader, a rămas căzut la pămlnt 
(faza a „curs” rapid spre butul bucu- 
reștenllor), primul care a alertat ar
bitrul șl medicii a fost eonstănțeanul 
Gh. Dinu, intervenția acestui „veteran” 
al echipei campioane dovedlndu-se 
promptă și falr-play. Cum avea să fie 
de altfel și atitudinea unui alt ex-lnter- 
națlonal. C. Vasile • ÎNAINTEA der- 
byulul desfășurat duminică pe Litoral, 
fostul cunoscut și apreciat rugbyst 
Florin Constantin (cel mai tînăr mem
bru al Biroului F.R.R.) a înmînat crai
nicului stadionului un text din partea 
secției clubului Farul, care reprezenta 
un apel adresat spectatorilor la com
portare sportivă civilizată. Intenție lău
dabilă dar din păcate neînțeleasă de 
o parte a prea pătimașului, public con- 
stănțean. cu un limbaj de neacceptat.

Singurele încurajări autentice s-au au
zit, timid, din partea unul grup de... 
copii. • „CEA MAI BUNA achiziție 
pentru Farul”, astfel este socotit, una
nim. Vlad Pădureanu. Despre fostul ju
cător al Sportului Studențesc, cunoscu
tul antrenor Tr. Doiciu afirmă : „De 
mult nu am mal văzut un deml cu un 
joc atit de curat I" • PÎNA In minu
tul 48, transformerul Bieă li făcuse pe 
suporterii constănțeni să se ia cu mîi- 
nlle de cap, ratînd lovituri de pedeap
să, inclusiv de la 15 metri i In acel mi
nut, arbitrul a sancționat o Infracțiune 
dinamovistă lingă centru. .Schimbă 
transformerul I”, i s-a adresat antreno
rului Farului unul dintre înfocațil iu
bitori al rugbyulul, Mlhal Oprea, și in 
teren am văzut pregătiri In acest sens, 
numai că M. Naea s-a ridicat de pe 
bancă strigînd un singur euvlnt — nu
mele lui Bică. Și mijlocașul ia deschi
dere a Izbutit, neașteptat. transfor
marea..: (G. R.).
SCRIMA. ORGANIZARE IREPROȘABI
LA la Satu Mare . cu ocazia Campio
natelor Naționale ale juniorilor I. la 
aceasta contribuind organele sportive 
locale (CJ.E.F.S. șl C.S. Satu Mare) șl 
directoratul tehnic (condus de fosta flo- 
retistă internațională Geta Sachelarie). 
• DOI REPUTAȚI antrenori dedicați 
creșteri! speranțelor scrimei noastre, Tu
dor Petruș (Steaua) și Șerban Vlad 
(Tractorul Brașov), pînă de curînd și 
colaborator! în cadrul colectivului de 
tehnicieni a! lotului reprezentativ fe
minin de floretă s-au șicanat reciproc 
pe chichițe „regulamentare". Intreru- 
pînd inutil concursul și contribuind la 
o rivalitate rău înțeleasă. (P. SI.).



lilTIMM BE PACE
A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Cjs S©ată convingerea, cu toată mîndria
ukregal nostru popor trăieș

te. în aceste zile, un sentiment 
de înălțătoare mindrie patrioti
că si de profundă satisfacție, 
deoarece urmează să participe, 
la chemarea președintelui tării 
adresată întregii națiuni. la 
concretizarea unuia din mo
mentele de referință ale luptei 
neobosite pe care România so
cialistă. tovarășul NICOL.AE 
CEAUSESCU o duce pentru 
pace si dezarmare: referendu
mul din 23 noiembrie. _

Pacea poate că este „războiul 
cel mai greu de cîstigat; si toc
mai de aceea, pentru a dura 
pacea, noi toti. indiferent tl° 
profesiune sau virstă. nil _ tre
buie să avem nici o clipă de 
odihnă.

Aidoma tuturor oamenilor 
muncii din patria noas’ră si cei 
din colectivul întreprinderii de

Chexășie a vieții
(Urmare din pag. 1) 

nostru. Iată de ce în aceste zile 
din ajunul referendumului ne 
exprimăm totala adeziune față 
de noua și strălucita inițiativă 
de pace prin care România le
giferează măsura de reducere 
unilaterală cu 5 la sută a ar
mamentelor. efectivelor și chel
tuielilor militare.

Alături de întregul . nostru 
popor, și noi, sportivii și acti
viștii sportivi din municipiul 
București, ne vom pronunța cu 
hotărîre. la referendumul de la 
23 noiembrie, pentru dezarmare 
și pace. întărind această op
țiune istorică cu noi și noi 
strădanii de a spori, prin re
zultate și performanțe de va
loare internațională, faima 
României socialiste și de a 
contribui la înflorirea ei con
tinuă. Pentru a realiza ceea ce 
ne propunem este nevoie de 
pace, chezășia vieții si a viito
rului fiecăruia dintre noi, a 
tuturor locuitorilor planetei !

Rulmenți din Birlad. citadelă 
a industriei românești, in ca
drul căreia își desfășoară ac
tivitatea foarte multi tineri iu
bitori de sport, vor spune un 
DA. cu toată convingerea.

Dorim să facem din întreaga 
noastră muncă, din activitatea 
De care o desfășurăm in toate 
secțiile si sectoarele pentru 
transpunerea in viată a gran
dioaselor programe de dezvol
tare multilaterală a patriei, un 
durabil însemn al păcii. Fap
tele si realizările remarcabile 
din producție înscrise în croni
ca fiecărei zile să constituie un 
DA unanim pentru viată, pen
tru pace, pentru colaborare si 
înțelegere cu toate popoarele 
lumii!

Ins. DIOMID NĂSTASE 
director general al întreprin
derii de Rulmenți din Birlad

Imens prestigiu

(Urmare din pag 1)

re să trăiască in liniște si pace, 
să-si făurească după propria 
voință viitorul, fericirea.

Și iată că mă aflu acum în 
perspectiva de a mă pronunța 
eu însămi în mod concret asu
pra politicii de pace a patriei 
noastre. Prin Decretul Consi
liului de Stat, s-a stabilit că si 
tinerii între 14 și 18 ani vor 
participa la referendumul de la 
23 noiembrie. recunoscindu-se 
astfel maturitatea noastră, a 
tinerei generații.

Pentru că-mi iubesc patria, 
pențru că doresc din toată ini
ma ca părinții mei să se bucu
re de împlinirea frumoaselor și 
cutezătoarelor mele visuri tine
rești. alături de întregul nostru 
ponor voi spune și eu un ferm 
și hotărît DA Ia referendumul de 
duminică, pentru că numai în 
condiții de pace se vor outer 
înfăptui mărețele idealuri ale 
construcției societății socialiste 
si comuniste.

Un mare turneu internațional în ccl de <11 doilea meci

DOM MfLINTf, DE DOUĂ
BERLIN, (Agerpres). — In 

clasamentele celor mai bune 10 
atlete din lume pe anul 1986, 
clasamente publicate de ziarul 
..Deutsches Sportecho" (R.D. 
Germană), sportiva română 
Doina Melinte ocupă locul întîl 
la două probe : 800 m. cu 
1:56,20. Si 1 500 m — 3:56,07.
Maricica Puică este a doua la 
1 500 m — 3:57,29 și a patra la

Ol PE PRIMUL IOC!
3 009 m — 8:35,92. în „primele 
zece" figurează si alte atlete 
din România — Daniela Cos- 
tian — locul 4 la aruncarea 
discului. Cristieana Cojocaru
— locul 7 la 400 m garduri. Mi- 
haela Loghin — 8 la arunca
rea greutății. Mariana Stănescu
— 8 la 3 000 m. Mitica Junghia- 
tu — 8 la 800 m, Văii Ionescu
— 8 la săritura în lungime.

MASTERS-UL CONTINUĂ CU REZULTATE SCONTATE
Greu debutul numărului 2 din 

Masters-ul feminin Slefi Graff, 
în sala Madison Square Gar
den. ea a întrecut, doar după 
un meci de o oră și 45 de mi
nute, pe Lori Mc Neill. Scor — 
7—5 4—6 6—2 — după o evo
luție plină de greșeli în primele 
două seturi. într-o altă parti
dă, Helena Sukova (nr. 4) a 
invins-o în două seturi (cite un 
break de fiecare dată !) pe tî- 
năra argentiniancă Gabriela 
Sabatini : 6—4, 6—4. In fine in 
cea de a treia partidă a zilei, 
Claudia Kohde-Kilsch s-a im
pus tot în două reprize înain
tea argentinienoei Zina Gar
rison : 6—3, 7—5.

• NEW YORK, 20 (Ager
pres). — în turneul de la Hous
ton, concurs oontind pentru

„Marele premiu", jucătorul 
iugoslav Slobodan Zivojinovici 
l-a învins cu 7—6, 6—1 pe a- 
mericanul Mike Leach, iar Ri
chey Reneberg (S.U.A.) a dis
pus cu 6—4. 4—6. 6—3 de Rus
sell Simpson (Noua Zeelandă).

® OSLO, 20 (Agerpres). — 
In turneul de la Bergen (Nor
vegia), suedezul Ronnie Bath
man l-a întrecut cu 6—3, 6—T, 
6—1 pe cehoslovacul Jaroslav 
Navratil, iar americanul Dan 
Goldie a dispus cu 7—6, 6—2
de vest-germanul Uwe Steer.

© NEW YORK. 20 (Agerpres). 
In clasamentul computerizat al 
ATP continuă să conducă tenis- 
manul Ivan Lendl, urmat de 
Boris Becker, Mats Wilander, 
Ștefan Edberg, Yannick Noah, 
Henri. Leconte și Jimmy Co
nnors.

Olimpiada (ic șah

La tenis de masă:

de popice in Capitală
Muu ■ l li. ,.i ■ ii~AJ1IW*

A XX-a EDIȚIE 
A „CUPEI CARPAȚI“ 

iubitorii sportului popicelor 
din Capitală vor avea prilejul să 
asiste, mîine și duminică, la o 
atractivă întrecere internațională, 
turneul individual și perechi 
mixte dotat cu „Cupa Carpați“, 
competiție tradițională aflată la 
cea de a XX-a ediție. An de an, 
întrecerile „Cupei Caipați“ au 
constituit o importantă manifes
tare internațională, Bucureștiul 
fiind locul de întîlnire a popica
rilor fruntași din numeroase țări. 
Si la această ediție jubiliară a 
prestigiosului trofeu, pe arena 
Olimpia vor fi pfezenți sportivi 
și sportive din Bulgaria, R. D. 
Germană. Iugoslavia, Polonia,
Ungaria si, evident, Romania.
Printre concurenți vor fi nume 
sonore din sportul , popicelor,
campioni ai țărilor respective.
Dintre reprezentanții țării ^noas
tre îi amintim pe Elena Andre- 
escu. Octavia Ciocîrlan. Doina 
Țegean, Maria Zsizsik, Margare
ta Cătineanu, respectiv Iosif 
Tismănar. Stelian Boariu — cam
pioni mondiali. Marton Farkas, 
Silviu Belivacă și Marian Andrei.

întrecerile sînt programate mîi
ne de la ora 14 (turneul indivi
dual) si duminică de la ora 8,30 
(perechi mixte). Arbitru princi
pal al turneului va fi Ferdinand 
Poneșcu.

amical de hochei

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ - 
DYNAMO WEISSWASSER 2-6

Ca urmare a numeroaselor 
indisponibilități (Șofron, Nistor, 
Hălăucă. Gerczuj, Daia. porta
rul G. Huțan și alții), Selec
ționata noastră divizionară de 
hochei nu a rezistat aseară for
mației Dynamo Weisswasser și 
a pierdut cu 2—6 (0—3, 1—3, 
1-0).

Oaspeții au condus cu fi—0 
în min. 36- și doar diferența 
mare de goluri cu care condu
ceau și care nu mai lăsa dubii 
asupra cîștigătoarei a făcut ca 
în ultima parte a meciului se
lecționata divizionară să com
bine ceva mai bine și să în
scrie prin Burada (min. 38) și 
K, Antal (min. 53). iar E. An
tal să expedieze pucul în bară 
in ultimul minut de joc.

Punctele formației Dynamo 
Weisswasser au fost realizate 
de: Huntscîike (min. 4), Frenke 
(min. 18 și 31), Peschke (min. 
18 și 36) și Balzer (min. 21). 
Minute de penalizări: 22—30.

Au arbitrat foarte bine Fi. 
Gubernu, ajutat de M. Dinu și 
M. Presneanu.

IUGOSLAVIA - POLONIA 1-6!
La Leskovac (Iugoslavia), în 

meci pentru „Cupa Ligii europe
ne** la tenis de masâ, echipa Po
loniei a întrecut cu 6—1 forma
ția Iugoslaviei !

Din formația învingătoare s-a 
evidențiat cunoscutul/ campion 
Andrzej Grubba, care a dispus 
cu 2—0 (21—12. 21—14), de Kali- 
nici și a cîștigat cu 2—0 (21—10, 
21—16) partida cu Primorak. în- 
tr-un alt meci, la Vlasim : Ceho
slovacia — Bulgaria 5—2.

PE SCURT
AUTOMOBILISM • înaintea ul

timei etape, în competiția ce se 
desfășoară în Anglia, probă con- 
tînd pentru C.M. de raliuri, con
duce pilotul finlandez Timo Sa
lonen („Peugeot"). îl urmează în 
clasament compatriotul său Mark- 
ku Alen („Landa Martini") — 
la 9 seo șl suedezul Mikael 
Ericsson („Landa Martini'1) — 
la 1:05.

HOCHEI PE GHEAȚA • Dis
putat la Oslo, medul internațio
nal amical, prima întîlnire, din
tre echipele reprezentative ale 
Norvegiei și Olandei s-a încheiat 
la egalitate : 3—3 (1—2, 1—o, 1—1). 
tn cel de al doilea joc, gazdele 
au cîștigat cu 5—2 (1—0, 3—2, 1—0).

0 RUNDĂ
CU SURPRIZE

In runda a 5-a a Olimpiadei 
de șah, echipa feminină a Ro
mâniei a avut de înfruntat pe 
cea a R.P. Chineze, una din re
velațiile actualei ediții. La pri
ma masă. Margareta Mureșan a 
fost învinsă de Liu Sheian, 
la a doua Dana Nuțu a remizat 
cu Wu Ming, iar Elisabeta Po- 
lihroniade a pierdut la An Yang, 
scorul general al întîlnirii fiind 
2,5—0,5 în favoarea formației 
chineze. în alte meciuri ale run
dei: U.R.S.S. — Iugoslavia 2—1 
(Nana Aleksandria a pierdut la 
Zorica Nikolici); Ungaria — Po
lonia 2,5—0,5; Anglia — R.F.G.
2— 1; Franța — Spania 2—1; Bul
garia — S.U.A. 1.5—1,5. în clasa
ment: U.R.S.S. și R. P. Chi
neză 12 p, Anglia 11 p, Iugo
slavia 10.5 n. Ungaria 10 n (1), 
România, Elveția 10 p. R.F.G., 
Franța, S.U.A., Scoția 9,5 p.

Și-au ameliorat punctajul e- 
ehinierii formației masculine a 
României, după o victorie cu
3— 1 în fața Greciei. Gheorghiu 
l-a învins pe Skembris, Ionescu 
ne Grivas, iar partidele Kotro- 
nias — Șubă si Ghindă — Ga- 
vrilakis s-au încheiat remize. 
Derbyul rundei a fost U.R.S.S. 
— Iugoslavia, terminat cu 2—2, 
nrimul meci egal al favoritelor, 
șahiștii sovietici. Karpov a pier
dut la Liubojevici. Sokolov a e- 
galat scorul. învingind pe Fo- 
novici, iar două partide au fost 
remize. Un alt meci important: 
Anglia — Ungaria 2.5—1.5 (Mi- 
i°s l-a învins ne Sax. restul re
mize). Alte rezultate, din care 
nu linsese de asemenea surnri- 
zele : R. P. Chineză — Cuba 1—3 : 
Franța — Bulgaria 1.5—2.5; Fin
landa — Islanda 1—3: Cehoslova
cia — Chile 2—2; Polonia — 
Spania 1.5—1,5 (1); S.U.A. — in
donezia 2,5—1,5: R.F.G. — Ar
gentina 0,5—3,5. în clasament: 
U.R.S.S. 15,5 n, Anglia, iugosla
via 15 p. Argentina, Bulgaria
14.5 n. Ungaria, Scoția 14 o. 
Spania 13,5 p (1), România, 
S.U.A., Cehoslovacia, R.P. Chi
neză, Indonezia, Chile, Franța
13.5 p.

Urmează o zi de odihnă, îna
intea celei de a 6-a runde.

ÎN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI EUROPEAN

Azi, In sala Olimpia din Timișoara

ROMÂNIA - II. D. GERMANĂ IA BOI (tineret)
După o întrerupere de câțiva 

ani se reiau întîlnirile de box 
dintre reprezentativele de tine
ret ale României si R-D. Ger
mane. Astfel, astăzi, la Timi
șoara. speranțele pugilatului 
din cele două țări vor fi din 
nou fată în fată într-o partidă 
ce se anunță fără îndoială in
teresantă.

Antrenorii lotului nostru re
prezentativ Relu Auraș. Fran- 
cisc Bala și Gheorghe Ene au 
la dispoziție un grup numeros 
de boxeri. în frunte cu cam
pionul european din acest an, 
Francisc Vaștag. Alături de a- 
cest pugilist talentat se află si 
alti participant! de la C.E.. cum

sînt Nicolae Aliuță, Sorin Timof- 
(e ș.a.
în afara celor enumerati. din 
echipa noastră vor mai face 
parte, printre alții. Mihai Leu, 
Ion Dudău, Atilla Vereș, Arpad 
Antigero, Ilarion Coman.

La rîndul lor. oaspeții au a- 
nunțat că vor prezenta în Ro
mânia o formație puternică, 
pe care o pregătesc pentru vi
itoarele competiții de anvergu
ră.

Gazdele acestei întîlniri au 
luat toate măsurile pentru o 
organizare fără cusur. Sala O- 
limpia din Timișoara fiind gata 
pentru a-și primi oaspeții...

Miercuri seara s-au desfășurat 
trei partide din preliminariile 
Campionatului European pentru 
seniori. Iată rezultatele și cîteva 
amănunte.
R.D. GERMANA — FRANȚA 0—0

La Leipzig (în grupa a 3-a), 
meciul dintre cele două repre
zentative, ale R. D. Germane și 
Franței, s-a încheiat cu un scor 
alb (0—0). Jocul a fost echili
brat și ambele formații au avut 
ocazii de gol. Papin, de la oas
peți, spre sfîrșitul primei repri
ze și Richter, de la gazde, în 
finalul partidei, au Irosit cele 
mal mari situații de a înscrie. 
In fața a 52 000 de spectatori, 
arbitrul Courtney (Anglia) a con
dus următoarele formații : R. D. 
GERMANA : Miiller — Schdssler, 
Stahmann, Rohde, Diischner — 
Stiibner, Liebers, Steinmann (min. 
63 Richter), Pastor — Kirsten 
(min. 77 Sammer), Thom; FRAN
ȚA : Bats — Ayache, B. Boli, 
Battiston, Amoros — Poullain, 
Le Roux, Țigana, Platini — Sto- 
pyra, Papin (min. 83 Bellone). In 
urma rezultatelor de pînă acum, 
prima șansă de calificare o are 
reprezentativa U.R.S.S. 
samentul, la 
lalte meciuri 
anul viilor) :

ora 
sînt

Iată da- 
actuală (cele- 
programate în

POLONIA : Kazmierskî — Paw
lak, Krol, Woclcki, Wdowczyk — 
Karas, Boniek, Pruszik, Rudi 
(min. 45 Tarasiewicz) — Dzicka- 
nowski, Smolarek. OLANDA : 
Van Breuklen — Silooy, Rijkaard, 
Spelbos, Van Tiggelen — Van’t 
Schip, Wouters, Koeman (min. 
45 Bosman), Tahamata (min. 73 
Van de Gijp) — Gullit, Van 
Basten.

Iată clasamentul înaintea celor 
două jocuri din acest an (restul 
vor avea loc în ...............
decembrie, 
decembrie,
1. Polonia
2. Olanda
3. Grecia
4. Ungaria

Echipa Ciprului 
nici un joc.
BELGIA — BULGARIA 1—1 (0—0)

La Bruxelles, în grupa a 7-a, 
echipa Bulgariei a obținut un 
punct extrem de valoros. Scorul 
a fost deschis de Janssen (min. 
48). după care Tanev a egalat 
(min. 62). In continuare, gazdele 
au dominat, dar Grun și Vercau- 
teren au ratat. Echipa Bulgariei, 
care a obținut al doilea scor e- 
gal în deplasare, s-a apărat bine,

oortarul Mihailov fiind unul din
tre cei mai buni de pe teren. 
Jocul, urmărit de 22 000 specta
tori, a fost condus de spaniolul 
Sanchez. BELGIA : Pfaff — Ge- 
rets, Demol, Clijsters 
Renquin), Vervoort ____ ,
Ceulemans, Janssen, Vercauteren
— Claesen, Desmet ....... 
Grun) ; BULGARIA : Mihailov — 
Nikolov, Dimitrov, Iliev, Petkov
— Sienov, Kolev, Satkov, Ale
xandrov (min. 59 Tanev) — Sira- 
kov, Iskrenov (min. 87 Voinov).

Iată cum arată clasamentul 
grupei la ora actuală :

(min. 4G
Seif o,

(min. 53

Cipru 
Cipru

anul viitor) : 
— Grecia ;
— Olanda.

2
2
2
2 

nu

1 
1 
1 
0 
a

3
21

102-1 3 
101-0 3 
013-3 2 
0 2 1-3 0
susținut

3
3
3
3
2

2 1 
1 2 
0 2 
0 2 
0 1

0 
0
1
1
1

7-1
2-0
1-S
0-2
0-4

0—0

1. Belgia
2. Scoția 

Irlanda 
Bulgaria 
Luxemburg

3.
4.
5.

3
3
2
2
2

1
1
0
0
0

2
2
2
2
0

0 
0 
0
0
2

4
4
2
2
0

ALTE MECIURI

(gr. 2),
— Elveția 1—1

• ÎN C.E. DE TINERET 
la Empoli : Italia ___ _
(1—0). Au marcat Onorați (min. 
42), respectiv Stoll (min. 80). • 
IN PRELIMINARIILE J.O. : la 
Madrid, Spania — Suedia 1—1 
(0—0) ; la Dublin, Irlanda — Un
garia 1—2 (0—0) • în ziua a
doua a turneului de sală de la 
Budapesta : Ungaria — Belgia
4— 1, Ungaria — Spania 6—4, Spa
nia — Peru 4—0, Belgia — Peru 
2-1, S.U.A. — Italia 7-3 1, O- 
landa — Brazilia 2—1, Italia — 
Olanda 2—1. Brazilia — S.U.A.
5- 4. • ÎN SUPERCUPA PORTU
GALIEI (meci tur) : F. C. Por-

Benfica 1—1.to —
c.

Antrenorul Lobanovschi : „STEAUA O ECHIPA VALOROASA*

5
4
2
2
1

1. U.R.S.S.
2. R. D. Germană
3. Islanda
4. Franța
5. Norvegia

OLANDA — POLONIA
In grupa a 5-a, la Amsterdam, 

Olanda și Polonia au terminat 
1a egalitate : 0—0. Rezultat bun 
pentru polonezi, care s-au apă
rat excelent. în timp ce gazdele 
au ratat numeroase ocazii : prin 
Van Basten de două ori, Van’t 
Schip șl apoi prin Bosman, care 
nu a reușit să înscrie de la nu
mai 3 metri 1 Arbitrul Quinlou- 
(Franța) a condus acest joc în 
fața celor 57 000 de spectatori.

MOSCOVA, 20 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat cores
pondentului sportiv al agenției 
T.A.S.S.. antrenorul principal al 
echipei Dinamo Kiev, Valeri Lo- 
banovski, a declarat, printre al
tele : „La sfîrșitul Icnii decem
brie vom începe pregătirile în 
vederea meciului pentru „Super- 
oupa Europei" in care urmează 
să întîlnim la 24 februarie, la 
Monte Carlo, formația Steaua 
București. Campioana României 
este o echipă valoroasă, lucru 
confirmat de succesul remarca
bil obținut într-o comnetitie 

cum este „Cuna Cam
pionilor Europeni", tn care nu 
există învingători întîmplători".

părerea lui LobanovskLDupă _ _____
cea mal mare experiență din e- 
chipa sa o ‘ —
Demianenko

au Blohin, Besonov, 
și Zavarov.

• Potrivit 
gentiniene, 
nu va mai . _ __
proiectatul turneu în Anglia, pre
văzut pentru prima sâptămînâ a 
lunii decembrie. Fotbaliștii ar
gentinieni urmau să intilnească 
formațiile Tottenham și Man
chester United. Aceste partide ar 
fi constituit o verificare a echi
pei River Plata în vederea fi
nalei 
care 
brie, 
rești.

relatărilor presei ar- 
echipa River Flata 
Întreprinde probabil

Cupei intercontinentale, pe 
o va susține, la 14 decern* 
la Tokio, cu Steaua Bucii-

NICOL.AE

