
încheierea vizitei oficiale
DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI

MENGISTU HAILE MARIAM

Proletari din toate tSrtte: nnUl-tS ’

PREȘEDINTELE REPUBLICII POPULARE 1 
DEMOCRATE ETIOPIA

Joi dimineața, s-au încheiat tuful de. cercetare și inginerie jȘ 
convorbirile oficiale dintre **’ ‘
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Mengistu Haile 
Mariam, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc din Etiopia, 
președintele Republicii Popu
lare Democrate Etiopia.

In timpul ultimei runde . de 
convorbiri, cei doi președinți 
si-au exprimat satisfacția față 
de rezultatele vizitei, ale dia
logului purtat, care, prin re
zultatele sale, se înscrie ca 
un moment important în dez
voltarea colaborării și cooperă
rii reciproc avantajoase româno- 
etiopiene.

S-a subliniat faptul că ex
tinderea pe multiple planuri a 
conlucrării dintre țările, parti
dele și popoarele noastre esto 
în folosul reciproc, al cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale, A fost, totodată., 
reafirmată hotărîrea României 
și Etiopiei de a conlucra. tot 
mai strins în domeniul vieții 
Internaționale, adueîndu-și con
tribuția la soluționarea marilor 
probleme care preocupă ome
nirea, la afirmarea politicii de 
destindere și dezarmare, la in
staurarea unui climat de pace, 
securitate, încredere și colabo
rare în Europa, Africa și în 
întreaga lume..

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Mengistu Haile Mariam au 
iiotărît să continue dialogul la 
nivel înalt, care s-a dovedit a 
fi un factor esențial în dez
voltarea și întărirea continuă 
a bunelor raporturi dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

In legătură cu rezultatele vi
zitei, ale convorbirilor româno- 
etiopiene la 
adoptat un

tchnologică pentru mașini și 
utilaje agricole Bănoasa. S;

i

Tovarășul

nivel înalt 
Comunicat

*
Mengistu

a fost 
comun.

Haile 
Mariam, împreună cu oficiali
tățile care îl însoțesc au făcut, 
Joi dimineața, 6 vizită la Insti-

La încheierea vizitei, sein- 
nînd în cartea de onoare, to
varășul Mengistu Haile Mariam 
a apreciat rezultatele obținute 
de specialiștii români în dome- 
niul mecanizării agriculturii și 
le-a urat succese tot mai mari Sj 
în activitatea viitoare. g

I
Joi s-a încheiat vizita ofl- 

cială de prietenie întreprinsă Jî 
în țara noastră, la invitația g 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului gî 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, -5 
de tovarășul Mengistu Haile 
Mariam, secretar general al 
Comitetului Central al Părți- g: 
dului Muncitoresc din Etiopia, J; 
președintele Republicii Popu- 
lare Democrate Etiopia.

Ceremonia plecării înaltului g: 
oaspete a avut loc pe aeropor- g; 
tul Otopeni. g

Tovarășul Nicolae Ceaușescu -î 
și tovarășul Mengistu Haile 
Mariam au sosit împreună ia 
aeroport. g:

Numeroși locuitori ai Capita- g; 
lei aflați pe aeroport au sa- g: 
lutat cu căldură pe cei doi g: 
conducători de partid și. de 
stat, ovaționind pentru pricte- g- 
nia româno-etiopiană. . . g:

O gardă militară aliniată pe 0 
aeroport a prezentat onorul. 0 
Au fost intonate imnurile de J; 
stat ale Etiopiei și României, 0 
în timp ce, în senin de salut, 
au fost trase 21 salve de arti- g; 
lerie. gî

în continuare, șeful statului g: 
etiopian, celelalte persoane o- gg 
ficiale care l-au însoțit în vi- g 
zita în România și-au luat_ră-g 
mas bun de la ct!"îa,î,5tî’“ 
române aflate pe aeroport.

La scara avionului, pre- 
ședințele Nicolae Ceaușescu g; , 
și președintele Mengistu Haile gg 
Mariam și-au luat rămas bun, gg 
strîngîndu-și cu căldură mîi-ă 
nile. g-

La ora 12, aeronava oficială^ 
a decolat. s?

g
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ÎN INTIMPINAREA
CONFERINȚEI NAȚIONALE , 

A PARTIDULUI-®»*®
„Trebuie să pornim permanent de la faptul că socialismul și comunismul 

nu se pot realiza decît pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale cunoașterii umane din toate domeniile, că omenirea a reali
zat noi și noi descoperiri ale tainelor naturii, dar că procesul cunoașterii 
nu s-a încheiat și nu se va încheia niciodată**.

NICOLAE CEAUȘESCU
V

4 *
0 interesantă și mobilizatoare sesiune de comunicări științifice

în cadrul amplelor acțiuni în
treprinse de oamenii muncii 
din întreaga țară, de a întîmpi- 
na Conferința Națională a’ 
partidului cu noi și însemnate 
realizări și succese în muncă, 
recent a avut loc la Institutul 
de Educație Fizică și Sport o 
sesiune de comunicări științifice 
dedicată marelui eveniment po
litic.

Organizată de Ministerul E- 
ducației și învățămîntului, îm-' 
preună cu I.E.F.S- și Comisia 
centrală de coordonare a cer
cetării științifice în domeniul 
educației fizice și sportului a 

--------------- , C.N.E.F.S., sesiunea de comu- 
oficialitățile nicări științifice a reunit cadre 
—------- *_______ din învățămîntul superior din'

mari centre universitare:
București, Iași, Cluj-Napoca,
Timișoara, Craiova, Galați, Hu
nedoara.

Este știut că .integrarea or
ganică â procesului .instructiv- 
educativ cu cercetarea și pro
ducția asigură cadrul optim-

Sezonul sporturilor de iarna se apropie

■de racordare la necesitățile 
economico-sociale ale prezen
tului.

„Trebuie să tragem toate 
concluziile din activitatea de 
pînă acum — sublinia tovarășa 
academician doctor inginer 
ELENA CEAUȘESCU în cu- 
vîntarea la recenta plenară a 
Consiliului Național al Științei 
și Invățămîntului — și să fa
cem ca cercetarea științifică — 
într-o strlnsă colaborare cu în- 
vățămîntul, cu producția — 
să-și sporească și mai mult con
tribuția Ia soluționarea proble
melor de bâză ale realizării 
sarcinilor economice, a planuri
lor de dezvoltare, la înfăptuirea 
programelor de organizare și 
modernizare a producției".

Aceste orientări prețioase, a- 
devărate idei-forță, reieșite din 
Cuvîntarea tovarășei Elena 
Ceaușescu, sînt deosebit de mo
bilizatoare pentru toți cei ce 
lucrează în domeniul științei, 
invățămîntului și culturii.

înscriindu-se în spiritul acestor 
orientări și cerințe actuale, se
siunea de la I.E.F.S. a prilejuit

prezentarea unor lucrări me- 
todico-științifice legate de pla
nul de cercetare departamental 
(integrat în planul unic de cer
cetate științifică al domeniului) 
în care beneficiari direcți 6înt 
M.g.I. șl C.N.E.F.S. Abordînd 
teme de interes major privind 
selecția, antrenamentul pentru 
sportul de înaltă performanță, 
modelarea antrenamentului, pre
cum și teriie politico-ideologi- 
ce, lucrările s-au ridicat la un 
înalt nivel științific.

De un deosebit interes s-a 
bucurat lucrarea prezentată de 
lector univ. Cornelia Costache: 
„Concepția Partidului Comunist 
Român cu privire Ia dimensiu
nile activizării maselor în con
ducerea vieții sociale". Demer
sul temei a urmărit să aducă 
în dezbatere teoretică aborda
rea de ansamblu — sistemică 
— a poziției și rolului forme
lor de activitate obștească în 
cadrul democrației muncito
rești -revoluționare.

O altă lucrare apreciată 
a fost aceea coordonată de

Elena DOBINCÂ

SCHIORII Șl BIATLONIȘTII AU DATORIA
SĂ CONFIRME Șl IN ARENA INTERNAȚIONALĂ
Discuție cu secretarul responsaLvil al F.R.S.B., Gheorghe Dunărințu
Mercurul termometrelor în

cepe să coboare spre cifra de 
înghețare a apei. La altitudini 
de peste 2 000 m albul imacu
lat al zăpezii și-a făcut apa
riția, mulți îndrăgostiți de 
sporturile de iarnă pregătin- 
du-și echipamentul și materia
lele. Deci, sezonul este aproa
pe. în perspectiva deschiderii 
lui, am avut o discuție cu un 
factor responsabil al schiului 
și biatlonului din țara noastră, 
respectiv cu secretarul F.R.S.B. 
Gheorghe Dunărințu care, a- 
mabil, a răspuns prompt soli
citărilor noastre.

— Deși se fac eforturi, cu 
unele rezultate vizibile, deca

lajul dintre performanțele 
schiorilor și biatloniștilor noș
tri și ale celor din elita in
ternațională persistă. Care este 
situația la. zi. tovarășe Dună
rințu ?

— Federația a întreprins 
măsuri ferme pentru a reduce 
acest decalaj față de nivelul 
international al performanțelor 
și a acționat prioritar pentru 
probele cu mai multe posibi
lități de afirmare. Am avut în. 
vedere schiul fond si alpin 
feminin și biatlonul. Măsurile 
luate au vizat : îmbunătățirea 
selecției și a'instruirii inițiale 
a sportivilor, schimbarea radi
cală a concepției de instruire,

înființarea centrelor olimpice de 
pregătire a juniorilor, reorgani
zarea și îmbunătățirea conținutu
lui activității secțiilor de schi- 
biatlon, în principal a celor de 
nivel internațional etc. Deci, 
putem spune că în perioada 
1985—1987 s-âu întreprins ac
țiuni ehergice în vederea do- 
bîndirii unui potențial olimpic 
mai bun în 1988 și în perspec
tiva J.O. din 1992—1996. în 
ceea ce privește decalajul din
tre schiorii noștri și cei din

Discuție consemnată de
Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3)

După meciul UN ADEVĂR ETERN VALABIL: 
de la Viena FOTBALUL SE JOACĂ PE GOLURI
• Partida de la Viena a inceput acum un an, la... Sevilla • Obsta
colul psihic nu a putut fi depășit • O sterilitate ofensivă care a 
anulat jocul deseori superior • Echipa Austriei a preferat anti- 
jocul și remiza pentru... al treilea • Cauzele de fond ale 
necalificării trebuie căutate — a cita oară ? - în nivelul scăzut al 

campionatului nostru
VIENA, 19 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). E- 
chipa României a ratat la Vie
na o nouă calificare. Regre-. 
tele sînt mari, mai ales pen
tru că — pe ansamblul „cam
paniei europene" — ea s-a do
vedit echipa mai valoroasă. 
Mai mult decît atît, necalifi- 
Carea se produce într-un mo
ment în care „tricolorii" au a- 
juns la o deplină maturitate,' 
cînd fotbalul românesc atră

sese atenția întregului conți-, 
nent. . ..,

Sigur că, acum, la destulă 
vreme după fluierul. final,- ne 
punem cu toții întrebarea : ar 
fi putut oare echipa României 
să termine ■ victorioasă meciul 
do pe stadionul Prater ? Anti- 
cipînd un asemenea- deznodă- 
mînt, să plecăm în analiza 
noastră ■ de la următoarele ar
gumente :

1. Echipa României a domi

nat-o pc cea a Spaniei în 150 
din cele 180 minute ale dublei 
manșe.

2. Surclasase..selecționata Aus
triei cu 4—0 (scor care șe 
păstra și pentru, „nocturna" de 
la Viena).

3. Jucase, cel puțin Ia fel cu 
Șpanig și Austria, dubla, manșă 
în compania out-siderului gru
pei, Albania.

Și atunci 7
Două ni se' par cauzele de 

fond ale acestui eșec :
,a).Potențialul psihic care s-a 

dovedit insuficient pentru o 
partidă cheie’ ca cea de la 
Viena, un potențial pus sub 

loan CHIRILA

.(Continuare tn vag 2-3)
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Concursurile pe circuit echivalează, întotdeauna, cu un spectacol 
sportiv deosebit, gustat de mii și mii de spectatori

la încheierea campionatelor oc viteză pc circuit

FRUNTAȘII AU RĂMAS PE POZIȚII, 
DAR TINERII ACCELEREAZĂ

Concursul gălățean, recent 
disputat, a reprezentat „linia 
de sosire" a Campionatului Na
țional. de ’ automobilism-viteză 
pe circuit. O întrecere pe care 
am putea-o aprecia ca fiind 
nu doar eminamente a vitezei, 
ci și una a regularității i s-au 
desfășurat nu mai puțin de 
sase probe (Buzău, Baia Mare, 
Oradea, Reșița, Satu Mare și 
Galați), titlurile de campioni 
revenind, în final, acelor pi- 
loți care, pe lingă mașini bine 
puse la punct și „rnînă" sigu
ră, au dovedit și o remarca
bilă constanță. Ca o primă 
constatare — surprizele nu 
și-au făcut apariția nici în a- 
cest an competițional. liderii 
tuturor , claselor fiind desem
nați dintre valorile consacra
te. Același Nicu Grigoraș este 
campion absolut și probabil că

încă ani buni tot el va ră- 
mîne în fruntea listei, piteș- 
teanul probind cu fiecare oca
zie că este cel mai dotat pre
parator de mașini, excelent om 
de concurs și autentic condu
cător de formație. Grigoraș a 
realizat „marele șlem“, ciști- 
gînd la clasa sa (C 7). toate 
cele 6 concursuri amintite. și 
impunindu-se mai categorie ca- 
orieînd. Eternul său - secun- 
dant, Werner Hirschvogel, a 
avut un sezon mai puțin no
rocos, mal marcat de impedi
mente tehnice, dar, oricum, a 
fi vicecampion la... 56 de ani 
reprezintă o performanță mai 
mult decît meritorie. Cam a-

Sorin SATMARI

(Continuare in vag. 2-3)
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Campionatele naționale de baschet FINALELE CAMPIONATELOR

CHIMISTUL RM. VÎLCEA U" CLUJ-NAPOCA 65-62 Șl 72-69I
INDIVIDUALE DE ȘAH

Miercuri Și joi s-au desfășurat 
o serie de meciuri ta cadrul e- 
tapel a Vl-a a Campionatelor 
Naționale de baschet. Rezultate 
si unde amănunte :

MASCULIN, GRUPA 1-6
STEau* - I.C.E.D. C.S.Ș. 4 

BUCUREȘTI 2—0: 109—90 (57—47) 
și 126—99 (61—62). Referitor la
meciul de ieri, găzduit de sala 
Construcția I.C.E.D.. era greu, de 
presupus că la scorul de 39—22 
(min. 10) pentru Steaua se mai 
putea petrece ceva deosebit. în 
mod normal campionii trebuind 
să obțină în continuare majora
rea scorului. Dar, relaxarea pre
matura a steliștilor („completa- 
tă“ cu discordia dintre unii ju
cători) și acordarea unui plus 
de atenție apărării din oartea 
bascbetbaliștilor de la I.C.E.D. 
au dus la o incredibilă răsturna
re de situație. Cu C. Ioan (ex
celent). E. Toader (în sfîrșit. 
Uam văzut pe acest gigant de 
2,20 m evoluînd așa cum ar tre
bui să o facă întotdeauna). C. 
Pintea, P. Mihalcea și S. Păsă
rică în teren, echipa pregătită 
de S. Rotaru și L. Călin a refă
cut punct după punct, ajungînd 
chiar să ia conducerea ! Dună 
pauză, însă, chipa Steaua și-a 
dat seama că are de apărat 
prestigiul de campioană și, avînd 
în P. Brănișteanu, FI. Ermurache 
șl S. Ardelean jucători de bază, 
â preluat inițiativa, a egalat si a 
învins Ha o diferență edificatoa
re) o formație care trebuie să 
înțeleagă că doar prin aplicarea 
unui sistem defensiv permanent

combativ și prin necontenită a- 
tenție poate face față unor ad
versari superiori din punct de 
vedere tehnic, ta partida de joi 
au înscris: Ermurache 47, Cernat 
33, Brănișteanu 15, Ardelean 12, 
Opșitaru 10, Reisenbîichler 5, 
Cristescu 4, pentru Steaua, res
pectiv C. Ioan 38, Mihalcea 14, 
Pintea 13, Toader 10, Pogonaru 
9, Păsărică 3, Popa 2, Mădîrjac 
2. Costîn 6, M. Iacob 2. Compe
tent arbitrajul prestat de I. An
tonescu si M. Oprea. (D. STĂN- 
CULESCUl,

RAPID — DINAMO BUCUREȘTI 
0—2 : 58—103 (27—51) și 93—130
(49—59). Timp, de aproape 36 de 
minute meciul al doilea a fost 
destu. de echilibrat și, pe alocuri, 
chiar spectaculos deși dimamo- 
viștii se dovedeau superiori 
toate < 
norii i 
folosit ------ - _ -------
mulți jucători tineri care luptă 
cu ambiție pent u a intra în 
primii 5 jucători ai lui Dinamo, 
in această situație se află, In 
SDeeial, Sinevir și Hălmăgeanu, 
care confirmă investiția de în
credere acordată de antrenori. 
Rapidul, după ce a pierdut pen
tru cinci ereșeli personale De 
G Dumitru. G. Mi! ai și Ghiță, 
nu a mai făcut față sub panouri 
și scorul a luat proporții- Mar
catori : G. Mihai 7. Marinache 
16, M. Dumitru ’0, Ghiță 19, G. 
Dumitru 9. Stpoș 20, Tudor 2 
pentru Raoid. respectiv Vintvea- 
nu 24, Hălmăgeanu 13, Sinevici 
15, Bărbulescu 12, Nlculescu 25,

ta 
compartimentele, iar antre- 
G. Novac și V. Popa au 

: — și bine au făcut —

ULTIMELE REGATE LA YACHTING
Pe Lacul Herăstrău continuă 

frumoasele concursuri de yach
ting, veliștii participînd la 
diferite regate, ultimele două 
desfășurîndu-se în _ cadrul 
Campionatelor municipale și 
a'e „Cupei de toamnă". între
cerile, au reunit la stări 
sportivi din mai toate secțiile 
nautice bucureștene, cei mai 
buni dovedindu-se a fi tinerii 
de la A.S. Proiect (locul I în 
Campionatul municipal și cîști- 
gători ai „Cupei de toamnă").

Rezultate : clasa finn — An
drei Georgescu (Proiect); 470 — 
Petru Găitan, Dorin Pes- 
trițu (Proiect) ; F.D. — Mihai 
Lăzăreseu, Tudor Brînduș 
(Proiect). La juniori : clasa 
finn — Andrei Georgescu (Pro
iect) ; 470 — Bogdan și Liviu 
Doară (Proiect) ; 420 — C.
Boltaș, B. Boiîeanu (Electrica); 
cadet — Florin Boicu, Cristian 
Dumitrache (Proiect) ; O.K. — 
Cristian Pop (I.C.B.) ; P.V. — 
Mădălina Popa (Acro); optimist 
Cristian Alexandru (I.C.B.).

SEZONUL SPORTURILOR DE IARNA SE APROPIE
fUrmare din pag. 1)

alte țâri, pot afirma că au 
apărut unele semne încuraja
toare, că în scurtă vreme acel 
decalaj se va reduce simțitor. 
Chiar în competițiile sezonului, 
care urmează. Iată, spre exem
plu, Mihaela Fera a avut cîte- 
va curse de schi alpin cîști- 
gate în compania unor spor
tive valoroase din Iugoslavia, 
Polonia, Cehoslovacia. U.R.S.S. 
și altele, la fel ca și colega 
sa de la fond, Ileana Ilangan, de 
la care așteptăm noi rezultate 
bune. Și biatloniștii au mal 
realizat cîteva performante 
deosebite

— Da. Este ceva, dar parcă 
încă prea puțin față de ce se 
așteaptă de Ia sportul de per
formanță românesc. Nu cu 
mult timp în urmă, 
noștri, biatloniștii, 
rezultate destul de 
cînd 
cele 
sus, 
pine 
Iotul 
prea

— Obiectivele prevăzute pen
tru sezonul trecut au fost în
deplinite. Realizarea unor per
formanțe deosebite de către

Nu
schiorii 

înregistrau 
bune, pe 

acum ne bazăm doar pe 
două fete amintite niai 

plus Liliana Ichim la al- 
și cîteva sportive de la 

olimpic de fond Nu-i 
puțin ?

schiul și biatlonul nostru este 
legată de mai mulți factori pe 
care i-am analizat și disecat 
în mai multe rînduri. Cu <•- 
forturi sporite din partea tu
turor am mai îndreptat cîte 
ceva și, în continuare, vom 
face lă fel. Neîmplinirile sint 
legate și de faptul că atunci 
cînd aveam mai multă nevoie 
de zăpadă ea nu... a venit și 
a trebuit să fie modificat (si 
conturbat) întregul plan de 
pregătire. Avem o bază mate
rială cît de cit asigurată pen
tru performanță. Pe Valea Rîs- 
noavei dispunem de un com
plex modern pentru schi fond 
și biatlon, la Vatra Dornei a- 
vem pistă de fond pentru schi 
role. Pîrtiile din Poiana Bra
șov, care sînt singurele com
petitive pe plan internațional, 
trebuie reamenajate însă și 
îmbunătățite. în această vară 
s-a dat în folosință și pîrtia 
artificială de schi alpin. Ceea 
ce înseamnă ceva, nu ?

— Antrenorii noștri își scu
ză, în general, slabele rezul
tate în întrecerile internaționa
le prin «alitatea necorespunză
toare a echipamentului și ma
terialului de concurs. Ce pă
rere aveți ?

— Desigur calitatea echipa
mentului și materialului de

lonescu 9, Iacob 12, David 7, V. 
Co-nStantin 13

Au arbitrat foarte bine I. O- 
taru șl B. Bădila (P. IOVAN).
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C.S.U.
— FARUL 
(50—36) și 

RAMIRA 
BALANȚA 
(36-46) și

T.A.G.C. IND. BRAȘOV 
c.S.ș. 2—0 : -- -

85—73 (44—32). 
BAIA MARE -
SIBIU 0—2 :
83—83 (29—45).

89—81

C.S.U.
64—73

FEMININ, GRUPA 1-6
RAPID — OLIMPIA 0—2 î 55—fii 

(29—36) și 62—75 (23—40). In cel 
de al doilea meci rapidistele s-au 
mulțumit cu postura de învinse 
încă din startul partidei, iar ad
versarele lor s-au distanțat clar 
pe tabela de scor, cîștigînd le- 
ier. Au înscrir : Popa 5, Pîrvan 
11, Biduianu 10 Iancu 2, Cris
tescu 8, Lefter *3, Pinter 2, Ali- 
xandru 11 pentru Rapid, respec- 
pectiv Cristea 23, Stingă 13, szoke 
4, Marinache 15 Bădinici 10, 
m io ană 6. D. Popa 4.

Corect arbitrajul cuplului 
lonescu — A Je'«n.

CHIMISTUL RM. VILCEA 
„U** CLUJ-NAPOCA 2—0 : 65—62 
(37—34) și 72—69 (30—34). Victo
rii meritate ale vîlcencelor. 
Dacă în prima partidă gazdele 
au conduis majoritatea timpului, 
în cel de al doilea meci în min. 
16 din prima repriză clujencele 
conduceau cu 61—49 pentru ca 
în același minut, dar în repriza 
secundă, gazdele să egaleze la 
66, iar apoi, într-un final dra
matic să cîștige Au marcat î 
Pelițoiu 6+0, Sacerdoțeanu 0+2, 
P. Gabriela 13+16, Stocheci 2+0, 
Nițulescu 5+12 Manea 16+11, Io- 
nescu 5+6, Barbu 16+27 pentru 
învingătoare respectiv Misăilă 
10+0, Eniedy 0+3, Popa 9+0, Ve- 
reș 13+16, Costanașiu 2+0, Dra- 
goș 18+11, Manasses 4+6, Kiss 
6+33. Au arbr rat Al. Guță — C. 
Dumitrache și I, Breza — C. Du
mitrache. (D. GIORNOIU — CO- 
resp.).
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PREDEAL. în runda a cin- 
cea a turneului masculin au 
fost consemnate rezultatele : 
Armaș — lonescu 0—1, Șubă — 
Biriescu 1—0, Ștefanov — Nl- 
coiaide, ~ 
berg — 
Ghindă, 
remize, 
tatovici 
un rezultat din runda 
rioară : Ghindă 
remiză. în clasament: Armaș, 
Pavlov, Gheorghiu, Foișor cîte 
3 p, lonescu, Șubă, Ștefanov, 
Griinberg, Ghindă, Stoica 2,5 p.

INTR

Si-

N.

COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ
— VOINȚA BRASOV 1—1 1 75—77
(36—‘ și 80—71 (45—44).

METALUL I.M.P.S. SALONTA
— POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI
ȘOARA 2—0: 76—75 (33—31, 71—
71) și 82—63 (47—29).

concurs contează în marile 
competiții. Dar antrenorii noș
tri pun totul pe seama aces
tora, trecînd peste slaba pre
gătire pe care o asigură ele
vilor lor. Calitatea muncii de 
selecție și instruire în perioa
da de inițiere rămîne deter
minantă în progresul sportivi
lor. Cînd se ajunge la perfor
manță, la eshipa națională dis
punem de eahipament si ma
terial competitiv.

— Care este situația produc
ției indigene de materiale spe
cifice 1

— Cu toate eforturile care se 
fac, producția indigenă de e- 
chipament și materiale nu sa
tisface încă, la nivel ridicat, 
cerințele. Schiurile de fond 
sînt slabe, la ghetele de fond 
(la care s-au produs prototi
puri), producția de serie întîr- 
zle, schiurile alpine nu răs
pund corespunzător solicitări
lor, legăturile tip „Marker" au 
fost asimilate Ia „Balanța" Si
biu, dar nu s-a trecut la pro
ducție etc. etc. Aceasta ar fi 
situația cu materialele și echi
pamentul; Rezolvarea acestei 
probleme ar însemna un mare 
cîștig pentru schiul nostru de 
performanță. Antrenorilor nu 
le cerem decît muncă, muncă, 
muncă. Dacă acest deziderat 
va fi rezolvat, în principal, a- 
tunci altele vor fi și perfor
manțele schiului nostru. I

I

BASCHET. COLABORARE. Echipa mas
culină I.C.E.D. București are evoluții tot 
mai bune ta prima noastră divizie. In 
partidele cu Rapid, jucătorii respectivi au 
avut prestații notabile: o apărare combi
nată, eficace, ta care agresivitatea în pri
ma parte a momentului defenlsv este evi
dentă. combinații ta atac purtate în vite
ză cu demarcări surprinzătoare și apariții 
neprevăzute sub coș etc. etc. Folosirea e- 
flcientă a jucătorilor taajți este bună. c. 
Popa dă un randament superior. Rămîne 
ca șl integrarea lui E. Toader să fie mai 
eficientă și atunci I.C.E.D.-ui va face cli
pe grele multor echipe din campionat. 
Deci colaborarea celor doi antrenori ai 
echipe! S. Rotaru („practica") și L, Călin 
(„teoria") este cît se poate de rodnică și 
dă rezultate toarte bune. • ȘI RAPIDIȘ- 
Tll au jucat remarcabil: A. Popovicl, M. 
Marinache, V. Suciu și Gh. Ghlță fac to
tul. Pivotii se bazează însă, tot pe „vete
ranul" Gh. Dumitru și pe G. Mihai. Celă
lalt sportiv inalt, M. Dumitru, este Ieșit 
din formă și acest lucru se repercutează 
asupra evoluției întregii echipe. Antrenorii 
D. Colibaba-Evulet și D. Militaru au cu- 
vîntul. (P. iv.,

NATAT E. CHIAR DACA pregătirea l-a 
fost afectată de o îmbolnăvire, cea mal 
bună înotătoare de mixt a lumii, Noemi 
Lung, aflată acum în convalescență. își 
păstrează ...intacte speranțele pentru J.O.. 
convinsă fiind că după aurul C.E. de la 
Strasbourg va urma un trofeu la fel de 
strălucitor în marea arenă olimpică. Spor 
la treabă — atît el, cît și celorlalte mari

sportive ale noastre! • ÎN FIECARE din 
manșele' celui dintâi derby al poloului, cu 
Crișul, Dinamo a avut un jucător de prim- 
plan (Ardelean, respectiv Șerban Popescu). 
Pe ansamblu insă, campionul constanței 
s-a numit Moiceanu, care a înotat mult, 
a pasat ideal și a punctat exact cînd e- 
chipa sa avea mal multă nevoie de gol. • 
DE PARTEA CEALALTĂ, orădenii — cu 
un Illes în dispoziție deosebită la primul 
joc — au în trioul experimentaților inter
naționali Gordan — Fejer — Costrăș ace-

POST-SCRIPTUM

lași nucleu de evidență valoare, căruia I 
se adaugă, ca întotdeauna, Liviu Garofea- 
nu, jucătorul-antrenor. • APROPO DE e- 
ehipa bihoreană: „banca" sa este mult 
prea.... zgomotoasă. Or, noi știm că me
nirea rezervelor este alta decît permanen
tele proteste sau persiflarea partenerilor. 
• DUPĂ două prezențe apreciate în fa
zele precedente ale competițiilor continen
tale Intercluburi, clujeanul Radu Timoc a 
primit deunăzi foarte onoranta invitație de 
a arbitra și o finală, în Cupa Cupelor. 
Întâlnirea Posilippo Napoli — Jug Dubrov
nik. (G.R.).

VOLEI. CAMPIOANA țării, Universitatea 
C.F.R. Craiova, dispune la ora actuală de

r — Ni-
Pavlov — Stoica, Griin- 
Ciolac, Dumitrache — 
Gheorghiu — Foișor 

Partida Marin — Tra- 
a fost întreruptă. Șl 

ante- 
Griinberg

• în Campionatul Republican 
feminin de șah, ce se desfă
șoară Ia Clubul I.T.B. (str 
Lipscani 21), după 4 runde, în 
fruntea clasamentului se află 
Gertrude Baumstark, 1 „arian., 
Duminică și Ligia Jicman. cu 
cîte 3 p, urmate de Margareta 
Mureșan — 2,5 p, (1). Rezultate 
din runda de aseară : Jicman 
— Boicu 1—0 ; Stanca — ”aum 
stark 0—1 ; Caravan — Lui 
0—1 ; Kosma — Stroe remiză 
Olărașu — Ganz 0—1 ; DumI 
nică — Popescu 0—1.

• Vineri, 27 noiembrie, 
la ora 8, m sala de sport 
Agronomia dta Capitală 
concurs de examinare șl 
reexaminare pentru tre
cerea normelor de con
trol la volei (jucătorii 
divizionari)

i Preferințele ,uU.lorilor de 
[ șah au mers parcă mai pu- 
i țin către Mihail Botvinnik, 
[ campionul mondial al anilor 

imediat postbelici, decît spre 
Paul Keres, unul dintre în
vinșii săi din meci-tur- 
neul pentru titlu. Stilul lui 
Botvinnik, un tehnician de- 

[ săvîrșit al jocului, era întra- 
i devăr mai sobru, mai puțin 
i pigmentat la fantezie, față 
i de cel al lui Keres. Și to- 

tuși — foarte interesant... — 
i în exemplul ales de noi (alb 
[ —Rgl. Dd4, Tfl, g5, Ncl, e2,

Cg3, Pa3, e4, f3 g2, h2; 
negru — Rg8 Db8, Ta8 e7, 
Ne6, Cd7, f6 Pa7, b7, f7, g7, 

[ h7) campionul mondial în-
i vinge pe „eternul șalanger" 
[ tocmai in maniera proprie 
i a acestuia, pe baza unei 
i seînteietoare combinații. Ia- 
! t-o, foarte pe scurt: l.T:g7 + i! 
[ (un sacrificiu de turn, sur- 
i prinzător dar perfect moti- 
| vat) l...R:g7 2.Ch5+ ! Rg6 
i (la retragerea 2...Rh8, albul 
' mărește breșa cu 3.C:f6 și 
i pătrunde decisiv în poziția 
| adversă) 3.De3 și aici Keres 
i a trebuit să cedeze, fiindcă 
! matul pe g5 este practic im- 
1 parabil.
i într-o lungă și strălucită 

carieră, Botvinnik a susținut 
un număr-record de 7 me
ciuri pentru cununa de cam
pion al lumii. De două ori a 
pierdut-o și de tot atîtea ori

Șl
a reintra- 
mu] său 
a fost Vs 
șef de p: 
șahiste s 
vîrsU ‘ de 
este pre: 
a fost fir 
ediție a 
ților, înv

Mat i

Dar prol 
reprodusă 
semnături 
nierului 
cînd ab'«! 
Să-i adm 
tă a cons 
in rezolv

LA ÎNCHEIEREA C.N. DE VITEZĂ PE
(Urmare din pag 1)

celașl lucru s-ar putea spune 
— de data aceasta la clasa— de
C6 — despre Stefan lancovici, 
pilotul cu tehnică 
proape ' . ‘ _ __ ,
cărui mașină nu poațe sta în 
linie dreaptă alături de cea a 
lui Victor Nicoară — campio
nul categoriei... Statu-quo și 
ia clasa E, a mașinilor de for
mulă, unde Eugen Peteanu nu 
are încă un contracandidat pe 
măsură. Reșițeanul a cîștigat 
5 din cele 6 etape ale campio
natului, într-una (la Satu Mare) 
fiind... descalificat. Decizie — 
scriam la vremea respectivă — 
contrariantă, motorul fiind, ni 
s-a spus, același la toate con
cursurile 71 în fine, la clasa 
A, am consemnat victoria fi
nală a lui Ovidiu Mazilu, un 
pilot afirmat încă din sezonul 
trecut, dar care urcă rapid și 
sigur în „top". Bine armat teo
retic, bun practician, Mazilu 
reprezintă, am spune, mai 
mult decît o promisiune.

O dată cu aceasta, am făcut 
trecerea și spre un alt aspect 
desprins din ediția ’87 a în
trecerii : fapt îmbucurător, pi- 
loții din generația tînără nu 
s-au mai limitat la a face 
„curse de pluton". Ei au apă
rut cu mai mult curaj în frun
tea diverselor clase, arătînd că 
au valoare și că nu peste mul
ta vreme vor putea asalta 
(cine știe ?) poate chiar titlu
rile naționale. Un Huria An- 
dronic. Dinu Silviu, Gheorghe 
Preoteasa, Constantin Ciucă 
(de aplaudat finalul său de se
zon) sau Dorian Igcscu sint 
numai citeva nume. Va impu
ne sezonul viitor si altele ? 
Ne-am bucura.

Și acum citeva cuvinte des
pre regulamentele de întrece
re : nu puține voci afirmă 
acestea trebuie revăzute, 
nalizate cu atenție și aduse 
mai aproape de cerințele

aflată a-
de perfecțiune, dar a

ternaționale — In special cît 
mai aproape de litera regula
mentelor „Cupei Păcii și Prie
tenia". Competiție în care, 
iată, anul acesta nu prea am 
strălucit... “ ' 
cialitate a 
pe această 
ele să fie 
cuvine.

Ne-am permite, tu finalul a- 
cestor rînduri, și o sugestie : 
includerea în calendarul com- 
petițional al anului viitor a 
unor probe disputate în chiar 
„fief“-ul constructorilor de au
toturisme românești ; un „Marc 
Premiu Dacia", disputat la Pi
tești sau un „Trofeu Oltcit" la 
Craiova nu s-ar acorda per
fect cu strădaniile meșterilor 
auto de acolo ? Parcă da, „ma
șina de curse aleargă pentru ca 
aceea de serie să devină me
reu mai bună" reprezintă un 
slogan în lumea automobilis
mului...

Federația de spe- 
și inițiat dezbateri 

temă, rămîne ca 
finalizate cum se

Iată ci:
Gr. A
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3. D. Sil 
N. Baban 
earu (Ol 
(IDMS). < 
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ȘCOALA AIWLWCII, AIUVĂIÂMHI
(Urmare din pag. 1)

că 
a- 
cît 
in-

un lot remarcabil format din 12 fete ta
lentate, majoritatea cu multă experiență 
eompetițlonală. „De nu știi pe cine să 
alegi pentru formația de bază- — spuneau, 
pe bună dreptate, spectatorii la partida 
cu A.E.L. Limassol. Sint de așteptat — 
acum — șl rezultate pe măsură (mai ales 
în C.C.E.)... • TRANSLATORUL pentru 
formația cipriotă a fost jucătoarea Haroula 
Katsambi, cu studii, pentru a deveni pro
fesoară de educație fizică, în România (la 
Cluj-Napoca șl București) • ARBITRUL 
principal, turcul Ozer Aydinol (internațio
nal din 1972; a condus 125 partide), a ofi
ciat ta țara noastră pentru a opta oară. 
(M. Fr.).
TIR. RECENT DISPUTATA „CUPA JO- 

ITA" la talere a fost organizată nu in 
localitatea giurgiuveană cum era normal, 
ci la poligonul Tunari. De ce 7 Iată expli- 
'cația furnizată de antrenorul Anatolie Săl- 
ceanu: „Lucrările de extindere ale poligo. 
nului nostru stat ta curs de efectuare. S-au 
pus la punct cele 15 mașini de aruncat 
talere din șanț, facem eforturi pentru in
stalațiile electronice necesare, cu ajutorul 
Liceului profesional Electronica din Bucu
rești, cel care a efectuat lucrări similare 
de bună calitate șl Ia poligonul Tunari. Am 
tmnrejmult, de asemenea, întreaga supra
față destinată talerelor cu un gard de be
ton. De la anul, dta primăvară. Joita va 
avea din nou un poligon, mai funcțional, 
mai frumos". Să mai menționăm că a- 
ceastă localitate este singura rurală dta 
tară la care se face tir de performanță la 
înalt nivel. (Rd. T.)

1

conf. univ. Elena Firea — rec
torul institutului: „Elaborarea 
conținutului și metodologiei ac
tivității copiilor selecționați in 
grupele de pregătire sportivă 
in vederea promovării in sec
țiile de performanță”. Prezcn- 
tînd rezultatele testării a peste 
1500 de elevi din școlile bucu
reștene și din diferite, orașe ale 
tării (Craiova, Iași. Galați și 
Petroșani). în vederea promo
vării lor în secțiile de perfor
manță ale unor asociații și 
cluburi sportive, studiul iu 
prinde o perioadă mai lungă, 
dar și în aceste condiții rezul
tatele parțiale (prezentate) sînt 
edificatoare.

Alte lucrări care s-au bucu
rat de o largă audientă au fost: 
„Reglarea și autoreglarea stă
rilor psihice ale sportivilor" 
(realizată de prof. univ. dr. 
Mihai Epuran și colaboratorii), 
„Sistem de acționare pentru 
pregătirea individualizată a ju
cătoarelor de handbal selecțio
nate în lotul național, în eta
pele de pregătire la club" (au
tor: conf. univ. Nicolae Gui- 
dea), „Studiu privind perfec
ționarea sistemului competițio- 
nal Ia nivelul localităților din 
județul Hunedoara" (autori: 
lectori univ. Gheorghe Irimie 
și Gheorghe Popa), „Obiceiuri 
și deprinderi privind progra
mul de viață al sportivilor, in 
raport cu activitatea competi- 
ționaiă" (autor; lector univ.

• Federația Română de 
Turism / lpinism în CO- 
labora.ra cu Centrul de 
Pregătire a Cadrelor din 
Mișcarea Sportivă organi
zează în perioada 23—28 
noiembrie a.c. la Cabana 
„Lunca. Florii** (Petroșani 
— Petriia) cursuri de 
reciclare și consfătuirea 
de calendar a antrenori
lor de Alpinism și Orien
tare.

.1
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REPREZENTATIVA DE TINERET
CONSECVENTĂ ÎN...
VIENA, 19 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). După ce 
ne dăduse o rază de speranță în 
întilnirea de la Berat, favorabil 
comentată de cei prezenți. ca fi
ind una dintre cele mai reușite 
apariții ale echipei de tineret 
iată că marți, la Stockerau. tine
rii noștri fotbaliștf n-âu reușit să 
completeze tabloul favorabil în 
acest final al preliminariilor C.E. 
Infringerea lor ni se pare cu atît 
mal regretabilă, cu cît ei 
avut perioade numeroase in care 
și-au dominat adversarii, 
deschis, de altfel, și scorul, cum 
se știe, prin Badea, și au avut 
la începutul reprizei secunde 
două mari situații de marcare 
care, transformate, ar fi rezol
vat, chiar din minutul 52 al par
tidei. problema învingătoarei. 
Dar așa a urmat un „forcing" 
al gazdelor pe care echipa noas
tră l-a plătit, este drept, prin 
goluri destul de anoste. La pri
mul, fără acea schimbare de 
traiectorie a balonului de către 
fundașul Dumitrașcu, probabil 
că Heraf n-ar fi aiuns pe tabe
la marcatorilor, iar punctul vic
toriei (autor Sauseng) este în 
principal urmarea erorii tînăru- 
lui nostru apărător Hristea. care 
a avut, de altfel, în rest, inter
venții reușite. Aceasta spre a re

an
Au

inconstanta
veni asupra modulul cum s-a 
materializat succesul gazdelor în 
ultima partidă de calificare a e- 
chipelor de tineret.

Rămin însă cîteva probleme 
privind modul de completare a 
lotului, știut fiind că înaintea în- 
tîlniril de la Stockerau au inter
venit unele absente notabile în 
grupul de iucători care au făcut 
deplasarea probitatea profesio
nală obligîndu-ne să le reamin
tim. A lipsit titularul postului de 
portar. Voicilă, jucător cu expe
riență Indiscutabilă față de 
Hrlstea. si au lipsit chiar autorii 
golurilor de la Berat. Ralea și 
Mirea. în asemenea condiții, 
s-au făcut mișcările pe care le 
cunoaștem, dar. din 
cuitorii, poate cu 
E. Săndoi, nu s-au 
înălțimea titularilor, 
pune problema --------
lor doi jucători, care, conform 
regulamentului, ' - - •
regulamentară 
de tineret. Nu 
menea situații 
să se apeleze ... 
mai mare rutină, 
cel care figurează 
zerve la loturile
ale seniorilor, decît să se facă 
apel la fotbaliști de o vîrstă a-

păcate, înlo- 
excepțla lui 
prezentat la 

. Acest subiect 
utilizării ee-

pot depăși vîrsta 
pentru echipele 
știm dacă în ase- 
nu 
la

este mai bine 
jucători cu o 
chiar dintre 

ca posibile re- 
reprezentative

propiată cu a restului compo- 
nenților lotului. In felul acesta, 
fiind vorba 
ultimă oră. 
noi, o mal 
comportare 
glndim, de _ 
dinamo vistului 
piteșteanului Dorel Zamfir pen
tru posturile de atacanțl. iar 
pentru acela de „goal-keeper" 
poate că nu era rău să fie che
mat stmgaclu. Sînt simple su
gestii. Dacă regulamentul per
mite prezentele unor fotbaliști 
cu experiență, atunci este cazul 
să fie chemați cei mai reprezen
tativi dintre aceștia. In rest, pă
rerea noastră rămîne aceea că 
actualul lot are o bună bazâ 
de continuare a activității. Mo
dificări structurale în grupul de 
seleeționabili reprezentat de foș
tii component! ai selecționatei 
de juniori nu tși au rostul și 
anulează o acțiune care demara
se, destul de bine. Acestea ar fi 
cîteva din observațiile privind 
Insuccesul de la Stockerau. al 
formației noastre de tineret, în 
perspectiva sezoanelor viitoare.

de selecționări de 
se asigură, credem 
mare stabilitate în 

a înlocuitorilor. Ne 
pildă, la utilizarea 

Mihăescu sau a

ln cea de-a doua partidă amicala

dintre selecționatele de juniori U.E.F.A. '88

ROMANIA BULGARIA 4-4 (3-1)

Eftimie IONESCU

KM. SAEAT, 13 (prin telefon). 
Pe stadionul din localitate s-a 
disputat joi după-amiază cea de 
a doua partidă amicală dintre 
selecționatele de juniori U.E.F.A. 
’88 ale României șl Bulgariei. A 
fost o întîlnire a marilor ambiții, 
ardoarea cu care s-a jucat de
pășind cu mult cadrul amical de 
desfășurare. Șl era normal de 
vreme ce juniorii bulgari vizau 
o reabilitare după înfrîngerea 
din prima partidă de la Focșani 
(3—0 pentru „tricolori”), in timp 
ce elevii pregătiți de N. Pantea 
șl V. Kraila erau animați de do
rința de a reedita frumoasa e- 
voluție de acum două zile Bl.

FOTBALUL SE JOACĂ PE GOLURI
(Urmare din pag. 1)
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semnul întrebării mai ales in 
primele 45 de minute, cînd, 
așa cum afirma și trimisul zia
rului l’Equipe, „s-a creat im
presia că echipei României îi 
convino și rezultatul ega!“.

b) Constanța lipsei de efica
citate a „tricolorilor" în depla
sare : un singur goi, la Vlora. 
(O lipsă de eficacitate deter
minată și de insuficiența teh
nică reală).

Să dezvoltăm puțin ldeca 
condiției psihice.

E adevărat, apăsarea era for
midabilă. ~ 
fotbalului 
reau la o mare dorință 
revanșă a echipei lor, ideea u- 
nei „antante" între naționalele 
Austriei și Spaniei domina șl 
gindurile „tricolorilor". înain
te de meci, fostul mare inter
național italian Bulgarelli, so
sit la Viena pentru a comenta 
la TV Monte Carlo și care 
și-a manifestat deseori^ de-a 
lungul anilor, admirația pen
tru „tocul mereu variat" al 
„tricolorilor", era și el scep
tic, „ținînd seama de marele 
interes care domină astăzi fot
balul mondial și cel european". 
Să mai amintim că meciul a 
fost transmis de televiziunea 
spaniolă și de nu mai puțin 
cinci posturi de radio din Spa

Deși conducătorii 
austriac se refe- 

de

nia pentru a sugera febrili
tatea cu care acolo se miza 
mai mult pe rezultatul de la 
Viena decît pe rezultatul me
ciului cu Albania.

Unde a greșit totuși echipa 
României, dincolo de aceste 
condiții obiective care au fost 
confirmate spre finalul meciu
lui, cînd galeria austriacă scan
da : „Es-pa-na, Es-pa-na", re- 
nunțînd la orice urme de fair- 
play în toiul disputei ?

„Tricolorii" au greșit jucînd 
excesiv de prudent în prima 
repriză, cu un Boloni mult re
tras. Și cum Boloni a fost de
seori dispecerul raportului a- 
tac-apărare, „tricolorii" au fost 
conectați la acest dispecerat. 
Rezultatul ? Echipei noastre 
i-au mai rămas doar 45 minute 
(în loc de 90) pentru lovitura 
de grație necesară. în aceste 
condiții, startul mult mai ac
tiv de după pauză — cu un 
Boloni mai avîntat — și jocul 
mai percutant au fost pînă la 
urmă grevate de apropierea 
crizei de timp, cu efectele pe 
care le cunoaștem sub rapor
tul eficacității.

Ajungînd aici, e momentul să 
ne referim și la ineficacitatea 
pe teren străin, maladie cro
nică nu numai în cadrul e- 
chipei naționale, ci și în cel 
al echipelor de club, inclusiv 
al echipei Steaua. Problema a- 
ceasta ne invită să medităm

ia faptul că tot factorul psihic 
stă la baza „cumințeniei" ofensi
ve a unei echipe care pulverizea- 
ză uneori pe teren propriu, 
dar aleargă, aleargă mereu In 
căutarea unui gol pe teren 
străin (în meciul de la Viena 
au jucat toți cei trei golgeteri 
de pe podiumul Diviziei A și 
ei nu au putut marca). In a- 
cest caz, este inevitabil gîndul 
că modestul nostru campionat 
— cu obstacole deseori mini
me pentru echipele fruntașe — 
creează deseori iluzii, cu con
secințele unor inevitabile dezi
luzii,

în avancronica Ia această 
partidă de la Viena, ne per
miteam să spunem că „trico
lorii” pot ciștiga meciul ultim 
dacă vor evolua la un nivel 
mult mai ridicat decît la Vlo
ra. Ei au reușit acest lucru, 
au fost net superiori în repri
za a doua, dar, din păcate, go
lul nu a venit mai ales In po
fida celor 19 șuturi trimise 
spre poarta lui Lindenberger.

Regretele tuturor sînt cu atît 
mai mari cu cît astăzi, la ca
pătul drumului, putem spune 
că nu am avut o grupă foar
te, foarte grea; echipă Aus
triei este — a demonstrat-o — 
într-o fază de tranziție de la 
Pezzey la Rodax, cea a Spa
niei stă, totuși, în umbra ma
rilor sale cluburi, iar aceea a 
Albaniei a fost de nerecu
noscut.

Este adevărat. România a 
avut echipa cu potențialul de

joo cel mai ridicat. A fost ca 
o cursă ciclistă în doi, în care 
ai noștri „au cedat" la Sevilla, 
dar au revenit în forță, apoi 
s-a mers „umăr la umăr", pen
tru ca la sprintul final Spa
nia- să cîștige „la fotografie" cu 
concursul celor zece jucători 
austrieci adunați în jumătatea 
proprie, în jurul valorosului 
Pezzey. Și cînd spunem „CON
CURSUL», ne gîndim că Aus
tria a preferat unei victorii 
prin joc după 0—4. o remiză 
prin antijoc.

După meci, antrenorul Jenei 
spunea presei : „Echipa Româ
niei a jucat și azi bine, dar 
nu a avut șansă. Nu pot con
damna Austria pentru jocul la 
remiză în favoarea celui de 
al... treilea, dar deplîng o a- 
semenea atitudine față de fot
bal. Rămin la convingerea că 
echipa României, așa cum a 
jucat — chiar aici la Viena — 
poate înfrunta orice formație 
europeană".

A fost, pînă la urmă, o ca
lificare fără glorie a spanio
lilor. Dar asta nu ne dimi
nuează regretul. Dimpotrivă. 
Și ne reamintește că în „cam
pania ei europeană" echipa 
României a înscris în deplasa
re un singur gol din cele 13 
din totalul său și asta în timp 
ce spaniolii au marcat 6. A- 
supra acestui fapt trebuie să 
medităm mai mult decît asu
pra tuturor celorlalte. Pentru 
că fotbalul — adevăr etern va
labil — se joacă pe goluri.

implicit, să obțină o nouă vic
torie de palmares. Din acest 
duel al ambițiilor a rezultat o 
dispută dîrză. de mare angaja
ment, în unele perioade ambele 
combatante licitlnd toarte mult 
faza de atac. Finalmente, am 
consemnat o echitabilă remiză. 
4—4 (3—1), după o spectaculoasă 
evoluție a scorului. Să punctăm 

9 goluri, care, pentru un 
cazul spectatorilor din 

.arat, au plăcut foarte mult 
tiind unul mal frumos decît al
tui. Scorul este deschis, tn min. 
10, după o fază-șnur, pe traseul 
Minea — Moldovan — HANGA
NU, ultimul fructiflcînd din a- 
propiere: 1—0. La o nouă pasă 
foarte bună a Iui Minea, in min. 
22, MOLDOVAN " ’ '
2— 0, printr-un 
trec decit 60 de 
petii reduc din 
NIKOLOV, autor 
voleu de la 14 
va fi 3—1: la o lovitură liberă 
executată de I. Nicolae, MOLDO
VAN se Înalță și înscrie plasat 
cu capul.

La reluare, juniorii bulgari de
țin superioritatea tactică, con
trează destul de periculos șl reu
șesc să Întoarcă rezultatul in fa
voarea lor In n în. «5 3—2, ac
țiune personală, Nankov, fruc
tificată de KONOV: In min. 6».
3— 3, D. IVANOV, prlntr-o fru
moasă execuție (șut cu boltă de 
la 18 m), ‘ * . — .
Bulgariei .____ _ ____
PENEV, care transformă 
tyul acordat pentru un 
careu comis de Bodea 
Iul D. Ivanov. Juniorii 
reușesc etalarea, în min. 
HANGANU. care reia din anro- 
ntere balonul revenit din „trans. 
versată" la șutul Iul Zafiris. Tar 
în ultimele minute trec pe 
victorie: ratează Hanganu 
84) și Bucur (min. 87).

urcă scorul ta 
lob plasat. Nu 
secunde și oas- 
handlcap prin 

al unui violent 
m. tn min. 30

tar în min. 77 echina 
preia avantaiul nrin 

penal- 
fault tn 

astinra 
noștri 

80. nriș

lîneă 
(min.

Arbitrul Ad. Moroianu a 
dus foarte bine formațiile:

con-

ROMANIA: Istode — Panait.
Bodea, Bucur Dima (min. 55 
Stancu) — MOLDOVAN (min. 6? 
Aprodu), MINEA. 
HANGANU — Zafiris.

I. NICOLA 3 
DANCIU.

(min. 46 
Paskov 
Kirilov 

NIKOLOV 
— Nankov

BULGARIA: Litchev 
Trifonov) — Denev. 
PENEV, Kvetanov — 
(min. 35 Petkov). I. 
D. IVANOV. KONOV
(min. 80 I. Mihailov). Iliev (min. 
41 R. MIHAILOV).

Adrian VASILESCU
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SERIA I
A.S.A. Explorări Cîmpulung 

Moldovenesc — Steaua Mrnerui 
Va*ra Dornel 6—0 (0—0), Aurora 
Tg. Frumos — I.T.A. Celuloza P. 
Neamț 1-0 (0-0), Carpați Gălă- 
nești — Constructorul Iași 3—0 
(0—0), Zimbrul Șiret — Metalul 
Rădăuți 2—0 (0—0), Cetatea Tg. 
Neamț — Avîntul Frasin 0—0, Re- 
lonul Săvineștl — Chimia Fălti
ceni 1—0 (1—0), Electro Botoșani
— Metalul Botoșani 1—1 (0—1)
TEPRO lași — Minerul Gura Hu
morului 2—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a Xl-a: 1. 1----------
RARI CÎMPULUNG 30 p
2. Chimia Fălticeni 22 p
3. Constructorul Iași 22
15)... pe ultimele locuri: 
nerul Gura Humorului 
(18—17) . ” "
Electro Botoșani 8 p (7—21).

SERIA A Il-a
Constructorul Hidrotehnica Foc

șani — Aripile Bacău 0—1 (0—0) 
Foresta Gugești — Moldosin Vas
lui 5—2 (3—2), Partizanul Bacău
— Laminorul Roman 1—0 (0—0)
Minerul Comănești — Proletaru’ 
Bacău 4—0 (3—0), C.S.M. Bor-
zești — Textila Buhușl 1—0 (1—0) 
Luceafărul Adjud — Unirea Ne
grești 5—0 (2—0), Petrolul Moi- 
nești — Steaua Mecanica Huși 
6—1 (2—1).

Pe primele tocuri : 1. ARIPILE 
BACĂU 28 p (22—5), 2. Petrolul 
Moineștl 22 p (22—10), 3. Meca
nica Vaslui 20 p (19—15) — din

DIVIZIA C REZULTATELE ETAPEI A Xl-a
10 jocuri... pe ultimele locuri: 
15. Moldosin Vaslui 9 p (15—31), 

' pConstructorul16. 
(7-25).

SERIA A
Chimia Brăila — 

galia 1—2 (0—2), 
— C.S. Progresul

Focșani

EXPLO- 
(34-4), 
(28—9) 

P (23— 
15. Mi-

__________I 9 F 
penalizată cu 1 p, 16

3.

IlI-a
Metalul 
Gloria 
Brăila 

(2—1), Portul Constanța — D.V.A. 
Portul Galați 1—0 (0—0), Cimen
tul Medgidia — Progresul Isaccea 
4—0 (2—0), Victoria I.R.A, Tecuci 
— CONPREF Constanța 0—1 
(0—), Minerul Mahmudia —I.M.U. 
-C.S.M. Medgidia 0—4 (0—2), 
Arrublum Măcin — S.N. — C.S.S. 
Tulcea 3—0 (1—0). Laminorul Vi- 
ziru — Dunărea C.S.U. Galați 
2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
MANGALIA 29 p (23—7), 2. I.M.U. 
Medgidia 20 p (18—9), 3. Dună
rea Galați 19 p (32—14). 4. Glo
ria Galați 19 p (17—11)... pe ul
timele locuri: 15. Portul Constan
ta 11 p (10—16), 16. 
mudia 4 p (6—28).

SERIA A
Petrolul Berea — 

lărași 1—2 (0—1), 
ceni —TSCIP Ulmeni 6—2 (3—1), 
Utilaje Grele Giurgiu
Buzău 0—0, Ș.N. Oltenița — Vic
toria Munteni Buzău 7—2 (4—1). 
Viitorul Chimogl — Carpați Ne. 
hoiu 1—0 (1—0). Metalul Buzău —

Man-
Galați

4—1

4.

Minerul Mah-

IV-a
Dunărea Că- 
Unirea Urzi-

A.S.A.

H 1010 pmowooi IMOIHIUâ
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• Informăm pe cei intere
sați că tragerea săptămînală 
LOTO obișnuită de astăzi, vi
neri, 20 noiembrie, va avea loc 
in București, tn sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2. înce- 
pînd de la ora 15,50. Aspecte 
de la desfășurarea operațiuni
lor de tragere vor fi transmise 
la radio pe programul I la ora 
16,15, urmînd ca numerele ex
trase să fie reluate, pe același 
program, la ora 23.05 și mîine, 
sîmbătă, la ora 8,55

® Informăm, de asemenea, 
că ASTAZI ȘI MÎXNE sînt ul

timele zile pentru procurarea 
biletelor cu numerele favorite 
la ultima TRAGERE LOTO 2 
din această lună, programată 
duminică, 22 noiembrie. ~ 
amintim participanților 
dintre 
acestei 
mulel, 
cadrul 
litatea 
numai
de numai 10 lei ; gama largă 
și variată de cîștiguri. din care 
nu lipsesc autoturismele „Da
cia 1300“.

Re- 
unele 

avantajele deosebite ale 
acțiuni : simplitatea for- 
cu cele 12 numere, fn 
a 3 extrageri : posibi- 
de a se ciștiga și cu 
2 numere , taxă unică.

Așadar, mai multe variante 
jucate oferă și mai multe șanse 
de cîștig 1

Olimpia Slobozia 1—1 (0—0), Chi
mia Buzău — Victoria Tăndărei 
2—1 (1—1), Petrolul Roata de Jos 
— F.C.M. Dunăreană Giurgiu 4—1 
(1-1).

Pe nrimele locuri: 1. DUNĂREA 
CALARAȘI 28 p (37—8), 2. Uni
rea Urziceni 24 p (24—12), 3. Chi
mia Buzău 18 p (10—14)... pe ul
timele locuri: 15. Metalul Buzău 
10 p (7—11), 16. Dunăreană Giur
giu 9 p (12—18).

SERIA A V-a
Metalul Mija — Vjscofil Bucu

rești 2—1 (1—1). Petrolul Tîrgo-
viște — Tehnometal București 
2—0 (1—0), MECON București — 
Minerul Șotînga 2—0 (1—0), C.F.R.-
B. T.A. București — Cimentul Fi-
eni 2—0 (1—0), Automatica Bucu
rești — I.M.G. București 4—0 
(2—0), Avicola Crevedia — Abato
rul București 3—1 (1—1), Elec
trica Titu — IUPS Chitila 2—1 
(0—0), Danubiana București — 
Chimia Găești 2—1 (2—0).

Pe primele locuri: “ 
LUL MIJA 26 p (20—6) 
matica București 24 p 
IUPS Chitila 19 p ' 
MECON București 19 
pe ultimele locuri: 15. 
București 8 p (16—21), 
tul Fleni 8 p (9—26).

SERIA A Vl-a
Dacia Pitești — Chimia Tr. Mă

gurele 3—1 (2—0). Constructorul
T.C.I. Craiova — ROVA Roșiori
2— 1 (1—0), Electronistul Curtea
de Argeș — Recolta Stoică nești
3— 0 (3—0). Progresul Băilești —
I.O.B. Balș 2—0 (2—0), Dacia Me
talul Rm. Vîlcea — Muscelul Clm- 
pulung 4—0 (2—0). Automatica
Alexandria — Progresul Corabia 
1—0 (1—0). Textila Roșiori —
C. F.R. Craiova 4—1 (3—0) Viito
rul Drăgăsanl — Unirea Pitești 
0-0.

Pe primele locuri: 1. DACIA 
PITEȘTI 25 p (25—8), 2. Auto
matica Alexandria 24 p (13—2). 3. 
Constructorul Craiova 17 p (13— 
11), 4. Viitorul Drăgăsanl 17 p
(19—19)... ne ultimele locuri: 15. 
Recolta Stnlcănesti 11 o 17—19). 
16. C.F.R. Craiova 8 n (9—201.

SERIA A VII-a
Minerul Motru — Mecanizatorul 

Simian 4—0 (1—01. Petrolul Ti-
c’eni — Automecaniea Reșița 1—0 
(1—01. Minerul Rovinnri — Me
talurgistul Sndu 3—0 <1—01.
C.S.M. Lugoj — Minerul Oravi- 
ța 5—1 (2—1), Dierna Orșova —

1. META- 
, 2. Auto- 
(32—12), 3. 

(24—14), 4.
p (14—6)... 
Danubiana 
16. Cimen-

1.
2.

Minerul Anina 2—0 (0—0), Mine
rul Moldova Nouă — Termocon- 
structorul Drobeta Tr. Sev. 3—0 
(1—0), C.F.R. Victoria Caransebeș
— Minerul Mătăsarl 2—1 (0—1),
Metalul Otelu Roșu — C.S.M. 
Caransebeș 0—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
MOTRU 25 p (29—6), 2. C.S.M 
Caransebeș 21 p (23—13), 3. C.S.M. 
Lugoj 21 p (21—12)... pe ultimele 
locuri: 15. Termoconstructorul
Drobeta T.S. 10 p (14—18). 
Metalurgistul Sadu 9 p (7—17) 

SERIA A VIII-a
Strungul Chlșineu Crlș — Va

gonul Arad 1—0 (0—0), Gloria Be- 
luș — A.S. Sînmartinul Sîrbesc 
1—0 (0—0). Motorul I.M.A. Arad
— Unirea Tomnatic 1—2 (1—11
Auto Vulcan Timișoara — Re
colta Salonta 3—1 (1—0), Minerul 
Suncuîuș — Unirea Valea lui Mi
hai 4—0 (1—0). înfrățirea Oradea
— U.M. Timișoara 4—1 (3—0), U-
nirea Sînnicolau — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 1—0 (0—0), Șoimii
Lipova — C.F.R. Timișoara l—0 
(1—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
TOMNATIC 25 p (27—17), 2. Va
gonul Arad 24 p (21—10). 3. în
frățirea Oradea 22 p (24—8)... pe 
ultimele locuri: 15. Otelul Or. dr. 
Petru Groza 11 p (13—18), 16. U- ---- . . -------- -- D

16.

15. Otelul Or. dr.

Mihai 10nirea Valea lui 
(10—27).

SERIA A
Minerul Cavnic -------------

Sîrmei C. Turzii 4—0 (1—0), Mi
nerul Borsa — Chimia Tăsnad 
2—0 (0—0). Steaua C.F.R. Cluj-
Napoca — Motorul I.R.A. Cluj- 
Napoca 1—0 (0—0). Oașul Ne
grești — Someșul Satu Mare 2—1 
(0—0). Minerul Turt — Minerul 
Băiut 0—1 (0—0). Minerul Băita
— Laminorul Victoria Zalău 3—2 
(1—01. IZOMAT Simleui Silvanfei
— Minerul Sărmăsag 3—0 (1—0) 
Olimnia Gherla — CUPROM Ba
la Mare 2—0 (0—0).

Pe nrimele locuri: 1. MINERUT 
CAVNIC 29 p (25—41 — penali,
zată eu 2 0. 2. Steaua C.F.R. 
Ciui-Nepoca 21 n (25—91 — pe
nalizată cu 1 0 3. Ind. Strmei C. 
Turzii 21 p (25—101 ...ne ultimele 
locuri: 14. CUPROM Baia -----
10 n (14—221. 15. Minorul 
10 p (15—251. 16. Mnmrul 
Clui-Napooa 5 p (7—181.

SERIA A X-a
Unirea Alba Itdia — Textila 

Cisnădie 4—2 (3—2), C.S.U. Me-

IX-a
— Industria

Marc 
Borsa 
I.R.A,

canica Sibiu — Carpați Mîrșa 
1—0 (0—0), Aurul Brad — Meta
lurgistul Cuglr 2—0 (1—0). Mine
rul Lupeni — Mecanica Alba Iu- 
lia 2—1 (1—1), Minerul știinta
Vulcan — I.P.A. Sibiu 1—0 (1—0) 
Tîrnavele Blaj — Mureșul Deva 

Nitramonia Făgăraș 
Aiud 2—0 (0—0) 
Mediaș 
(2-1).

0—2 (0—0)
— Metalul 
tomecanlca 
meria 2—1

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
ALBA IULIA 30 p (33—8), 2. Mu
reșul Deva 23 p (16—8), 3. I.P.A 
Sibiu 19 p (22—12) 4. Minerul
Lupeni 19 p (16—11) ...pe ultimele 
tocuri: 15. Mecanica Alba Iulia 
8 p (11—24) 16. Tîrnavele Blaj
7 d (12—26).

SERIA A Xl-a
Mureșul Luduș — Progresul 

Odorhel 1—5 (0—2), Metalul Re
ghin — Minerul Bălan 5—0 (3—0) 
Chimforest Năsăud — Mecanica 
Bistrița 0—1 (0—0). Lacul Ursu
Sovata — Metalotehnica Tg. Mu
reș i_o (0—0) Metalul sighișoa
ra — Avîntul Reghin 1—0 (0—0). 
Unirea Cristuru Secuiesc — Mi
nerul Rodna 4—1 (3—0) Viitc-ul
Gheorghenl — Hebe Sîngeorz 
Băl 4—1 (3—0). Oțelul Reghin — 
Laminorul Beclean 3—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. PROGRE
SUL ODORHEI 27 p (27—12), 2. 
Mecanica Bistrița 26 p (29—Pi. 
3. Avîntul Reghin 22 p (18—81 
...pe ultimele locuri: 15. Hebe 
Sîngeorz Băl 10 p (11—26). 16.
Laminorul Beclean 8 d (10—22).

SERIA A XII-a
Carpați Covasna — Elec o Sf. 

Gheorghe 1—2 (1—0) Minerul
Filipeștl — Montana Sinaia 1—2 
(0—1). Mobila Măgura Codlea — 
Minerul Baraolt 2—1 (1—1) Ci
mentul Hoghiz — A.S.A. Chimia 
Ploiești 1—1 (0—1). Poiana Cîn.- 
pina — Precizia Săcele 3—0 12—0). 
Carpat! Sinaia — Unirea Cîmpl- 
na 3—0 (2—01. Victoria Floresti
- Petrolul Băicoi 1—0 <0—01.
IMASA Sf. Gheorghe — Metalul 
Tg. Secuiesc "—2 (1—1).

Pe nrimele locuri: 
SF. GHEORGHE 22 
Poiana Cîmpina 20 
penalizată cu 3 p.

— (19—131

— C.F.R.

ELECTRO 
(20—6), 2. 
(21—81 — 

Victoria 
____ v_, „ , ... ...pe ulti
mele locuri: 15. Carnatl Sinaia 
12 p (11—21). 16. Minerul Fili-
pesti 12 n (12—26).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

Florești 20 r

16.

1. 
P 
P
3.




