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Intr-o atmosferă de înaltă emulație patrio
tică, de puternic "avint politic și social-eco
nomic, încep astăzi lucrările Congresului al 
XIV-lea al Partidului Comunist Român — 
congresul nostru, al tuturor, congresul măre
țelor victorii ale socialismului — eveniment 
de o excepțională importanță in viața parti
dului, a țării, moment ce va înscrie o nouă 
pagină de aur in istoria devenirii necon
tenite a patriei noastre pe drumul luminos al 
socialismului și comunismului. Interesul ma
jor cu care întreg poporul a așteptat acest 
memorabil eveniment, remarcabilele realizări 
in muncă ce i-au fost dedicate sint tot atitea 
argumente ce ilustrează pregnant ideea eă 
Marele Forum al comuniștilor este, in fapt, 
al întregii noastre națiuni, o dovadă grăitoare 
a legăturii trainice, idestructibile, dintre 
partid și popor. încrederea deplină, de 
nezdruncinat, cu care privesc spre Congresul 
al XIV-lea toți cetățenii patriei, hotărirea 
lor, răspicat afirmată incă de pe acum, de a 
da viață istoricelor documente ce vor fl adop
tate iși au izvorul in convingerea profundă, 
mereu verificată in timp, că intre vorbele și. 
faptele comuniștilor există o deplină concor
danță, că toate hotărîrile partidului au o trai
nică temelie in spiritul lor realist, in carac
terul lor strict științific, toate fiind străbătute, 
ea de un fir roșu, de marea dragoste și per

manenta grijă pentru continua înflorire a 
patriei, de slujire cu fierbinte credință a in
tereselor poporului, ale patriei, de impe
tuoasa noastră înaintare pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Un adevăr incontestabil, reieșind cu clari
tate din întreaga construcție a socialismului 
și comunismului de pină acum din țara noas
tră, este acela că, desfășurată sub condu
cerea Înțeleaptă a partidului, activitatea poli
tică, economică și socială a cunoscut ritmuri 
tot mai inalte, marcate de un dinamism însu- 
flețitor, impresionantele împliniri pe plan can
titativ fiind însoțite de evidente și binefăcă
toare schimbări calitative, atit in producția 
materială, cit și in viața de zi cu zi a 
oamenilor muncii, atit in politica internă a 
partidului șl statului nostru, cit și in cea 
externă. Toate acestea sint adevăruri ce carac
terizează anii glorioși ai construcției socialis
mului și comunismului din țara noastră de 
după Congresul al IX-lea, cînd în fruntea 
partidului, prin voința unanimă a comuniști
lor, a întregului nostru popor, a fost ales 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Cel mai 
iubit fin ai poporului, revoluționar și patriot 
înflăcărat, strălucit conducător de partid și

(Continuare in vaa. a 2-a)

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

PIENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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STRĂLUCITUL BILANȚ AL
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, simbătă, 18 
noiembrie, Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

Au participat membrii și 
membrii supleant! al C.C. al 
P.C.R. și ai Comisiei Centrale 
de Revizie.

Plenara a aprobat, in unani
mitate, orientările și prevede
rile cuprinse in „Raportul cu 
privire la stadiul actual al dez
voltării societății socialiste 
românești, la activitatea Comi
tetului Central intre Congrese
le al Xin-lea și al XIV-lea, 
la realizarea Programulul-Di- 
rectivă de dezvoltare economi- 
eo-socialâ in cincinalul al IX-lea 
și in perspectivă pină in anii 
2000—2011, in vederea îndepli
nirii neabătute a programului 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism". S-a hotărit ca rapor
tul să fie prezentat Congresu
lui al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român.

Plenara a dat o înaltă apre
ciere contribuției determinante 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea documentelor pro
gramatice aie Congresului al 
XIV-lea al P.C.R. — docu
mente de excepțională însem

nătate pentru destinele națiu
nii, pentru prezentul și viito
rul ei —, rolul esențial al 
secretarului general al parti
dului în fundamentarea și în
făptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui, in stabilirea obiectivelor și 
orientărilor dezvoltării socia
liste * României, pe baza unei 
profunde cunoașteri a reali
tăților, a aplicării consecvente 
a principiilor socialismului 
științific la condițiile concrete 
din țara noastră, in vederea 
ridicării permanente a nivelu
lui de trai și a gradului de 
civilizație al Întregului popor, 
a transpunerii • neabătute in 
viață a Programului partidului 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a patriei spre co
munism.

In cadrul lucrărilor plenarei, 
a fost prezentată o informare 
in legătură cu pregătirile pen
tru Congresul al XIV-lea a! 
partidului. S-a apreciat că adu
nările generale și conferințele 
de dare de seamă și alegeri 
ale organizațiilor de partid — 
comunale, orășenești, munici
pale și județene — au prilejuit 
o largă dezbatere a proiecte
lor de documente pentru 
Congresul al XIV-lea și an 
exprimat cu putere unitatea de 
voință și acțiune a intrcgului

partid in jurul secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărirea 
neclintită a poporului nostru de 
a face totul pentru a asigura 
progresul multilateral al pa
triei, înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor ce vor fi stabilite 
de marele forum al comuniș
tilor români.

In încheiere, avind in vede
re că aceasta este ultima șe
dință plenară a actualului Co
mitet Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat o 
inaltă apreciere activității Co
mitetului Central — ca organ 
colectiv —, organelor șl orga
nizațiilor de partid, care s-au 
achitat in condiții bune de 
sarcinile încredințate de Con
gresul al XIII-lea, asigurind 
infăptuirea neabătută a pro
gramelor de dezvoltare a pa
triei noastre, a întregii politici 
interne și externe a partidu
lui și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat mulțumiri tuturor 
membrilor Comitetului Central 
pentru activitatea depusă atit 
în cadrul Comitetului Central 
al partidului, cit și fiecare în 
domeniul său de activitate, și 
le-a urat succese în activita
tea viitoare, în îndeplinirea 
sarcinilor ce le vor fi încre
dințate de partid.
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TITLURILOR Șl MEDALIILOR CUCERITE 
ÎNTRE CELE DOUĂ CONGRESE
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Astăzi, 20 noiembrie 1989, în jurul orei 9,00, 
posturile de radio și televiziune vor transmite, 
direct de la Sala Palatului Republicii Socialiste 
România, deschiderea lucrărilor celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.



CEAUȘESCU REALES 
LA AL XIV-LEA CONGRES

-OPȚIUNEA COMUNIȘTILOR, A ÎNTREGULUI POPOR

. semenea tuturor cetățenl- 
5$ A lor patriei, tineretul spor-

1 1 tiv a așteptat cu un deo- 
sebit interes Congresul al 
XlV-lea al Partidului Comunist 
Român, eveniment de cea mai 

jî mare însemnătate in viața parti- 
dului și a țării, mîndri să con- 
tribuie la succesele deosebite 

2- înregistrate In toate domeniile 
J: de activitate prin rezultate de 
ji prestigiu în arena internațională. 
J: Crescuți și educați de partid
ă la școala hărniciei, a demnității, 
g a dragostei de patrie, bucurindu- 
g se de minunate condiții de via- 
g: ță. învățătură și sport, tineretul 
«\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

sportiv, alături de antrenorii, 
tehnicienii și activiștii mișcării 
sportive, iși exprimă, la cel de 
al XlV-lea Congres, ale că
rui lucrări se deschid astăzi, re
cunoștința fierbinte și nemărgi
nita dragoste față de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, părin
tele și Îndrumătorul lor mult 
stimat și iubit, per.tru gr.ja per
manentă pe care le-o poartă, 
pentru prețioasele orientări ți 
indicații care stau la baza în
tregii dezvoltări a mișcării spor
tive. pentru Îndemnurile tnsufle- 
țitoare care i-au dat aripi ta 
marile Întreceri din arena mon-

I 
dială. Deosebită recunoștință și g 
prețuire poartă tinerii sportivi g 
tovarășei Bena Ceaașesen, emi- g; 
nent om politic, savar.t de largă g: 
recunoaștere internațională, a g; 
cărei gri;ă permanentă pentru g: 
realizarea lcr ca performeri și ă 
cetățeni vrednici o simt zi de zi.

Iată — ta rtndurile ce urmea- g 
ză — gindurile și sentimentele g 
înălțătoare ale unor mari per- g= 
formeri ai sportului nostru, pri- g- 
lejuite de evenimentul de ex- g; 
eepțională însemnătate din via- g: 
ța partidului și a țării. Forumul g£ 
comuniștilor români. ?

g

RECUNOȘTINȚA FIERBINTE
Si noi. gimnastele din 

lotul reprezentativ al 
României, trăim cu mare 
intensitate istorica zi de 
astăzi, luni 20 noiembrie, 
eind in Capitala patriei 
incep lucrările celui 
de-al XlV-lea Forum al 
comuniștilor români, e- 
venlment de însemnătate 
excepțională pentru pre
zentul si viitorul patriei 
noastre socialiste. In con
dițiile minunate pe care 
ni le-a asigurat partidul, 
am putut să ne perfec
ționăm in permanentă 
măiestria sportivă si să 
obținem rezultate de ma
re vrestiaiu international. 
Intre acestea, cele mai 
recente sint cele șapte 
medalii, dintre care trei 
de aur. la ultima ediție 
a Camvionatelpr Mondia
le de aimnastică. Din a- 
dincul inimilor noastre 
transmitem cele *mai 
fierbinți mulțumiri 
tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. 
iubitul conducător al 
partidului si statuM

DIN TOATĂ INIMA
Ziua aceasta es.c 

pentru noi toți. o ii de 
mare sărbătoare. O săr
bătoare la care particip, 
asemenea întregului nos
tru popor, cu cele mat 
alese ginduri și sen
timente de dragoste 
și recunoștință față 
de partid, față de 
secretarul său general, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, ctitor de 
tară nouă, conducător iu
bit. Temeiul acestor sen
timente il constituie chi
pul luminos al României 
de azi. mărețele realizări 

nostru, tovarășei 
Elena Ceaușescu, pentru 
grija părintească cu 
care se preocupă și 
de dezvoltarea mișcăm 
sportive din patria noas
tră.

Ne exprimăm totala a- 
deziune la istorica 
Hotirire c Plenarei C.C. 
al P.C.R. din luna i*w 
si susținem cu iatreaca 
noastră fitr.tâ propunerec 
ca la Congresul al XIV- 
lea al P.C.R. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
să fie reales in stinre—.a 
funcție de secretar ge
neral al oartidu'.uL ră
cind in această ottis'e « 
intrecuiui nostru moor 
aarantia șicuri a mer
sului înainte oe drumul 
eonstrusru soeiatonsnlui 
si eoatanirataM ia 
scumpa noastră patrie. 
România socialistă.

Dantela SUVAȘ 
compîocno mcndiclă 

și olimpică

ale socialismului din anii 
pe care ii numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". ’

Bucuria noastră, a tu
turor celor care activăm 
m fotbalul românesc, 
este cu atit mai mare la 
această sărbătoare, cu cit. 
iată, nu au trecut decit 
citeva zile de fa obți
nerea unei performanțe 
deosebite, calificarea la 
turneul final al Campio
natului Mondial, reușită 
pe care avem inalta sa
tisfacție să o dedicăm 
din toată inima marelui 
Forum al comuniștilor 

roasăni. Si na poete fi o 
inphsire mat aleasă pen
tru na oat care trăiește 
de e viată în arena de 
fotbal, cs jucător. apoi ca 
antrenor, decis asemenea 
momente, așa cum au 
fost si acelea ale cuce
ririi. en echipa Steaua, a 
Cupei Campionilor Euro
peni.

Cu aceste ginduri. ea 
sentimente de firească 
aUadrie. ată a-ătar rofs-

CONDIȚII
In tceste momente de 

dense ziși efervescență po
ntici. la deschiderea lu- 
crirLcr Congresului al 
XlV-lea al partidului, a- 
sescesea tuturor sportivi
lor romani, susțin din 
testă inima, cu entuziasm 
ti însuflețire. Hotărirea 
Plenarei C.C al P.C.R. 
privind realegerea 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU in suprema 
funcție de secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român. Am cres
cut si ne-am format ca 
oameni si ca sportivi in 
epoca înfloritoare inau
gurată de Congresul al 
IX-lea al partidului nos
tru. clnd tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
a fost ales, prin voința 
unanimă, in fruntea glo
riosului nostru partid.

Ne-am bucurat in toa
tă această perioadă de 
condiții minunate de 
pregătire si viată. care

SUPREMĂ
Asemenea milioanelor 

de copii si tineri din pa
tria noastră, am avut fe
ricirea să mă împlinesc, 
ca om si ca sportiv, in 
„Epoca Nicolae 

tei unanime a cetățeni
lor patriei. exprimin- 
du-mi dorința fierbinte 
ca la cel de al XlV-lea 
Congres al P.C.R., 
tovarășu l 
NICOLAE CEAUȘESCU 
să fit reales in suprema 
funcție de secretar 
general al partidului.

Emerich JENEI 
ontrenorul echipei 
naționale de fotbal

MINUNATE
ni multilaterale a tine
retului. a performantelor 
înalte obținute de spor
tivii români.

Sint fericit ci. in ceea 
ce mă privește, am reu
șit să-mi aduc prinosul 
de recunoștință prin cu
cerirea medaliei de aur 
in proba de pistol viteză, 
la Jocurile Olimpice din 
1988.

Realegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
in funcția supremă de 
secretar aeneral al parti
dului reprezintă si pen
tru mișcarea sportivă ro
mânească garanția unei 
tot mai viguroase dezvol
tări. a obținerii de noi 
performante de valoare, 
care să contribuie la ri
dicarea necontenită a 
prestigiului României so
cialiste in lume.

Sorin BABII
campion olimpic

RĂSPUNDERB
Ceausescu*, cea mai bo- 
oată in roade din in- 
treaaa istorie a ponorului 
nostru, datorită dinamis
mului fără seamăn si în
țelepciunii spiritului re- 

volutionar. clarvăzător si 
nemărginitei draaoste de 
patrie eu care ne călă
uzește ctitorul României 
moderne, mult iubitul si 
stimatul nostru conducă
tor. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

In atmosfera de muncă 
harnică, de promovare a 
personalității umane, de 
valorificare a talentelor 
reale, inaugurată de Con
gresul al IX-lea al parti
dului. a fost posibilă rea
lizarea mea. ca si a altor 
mii si mii de tineri, in 
arena sportivă si in viata 
de toate zilele. îndrumat 
cu competentă de cadre 
vrednice, avind condițiile 
necesare. am devenit 
multiplu campion euro
pean. mondial si olimpic, 
mindru să-mi reprezint 
cu cinste patria in arena 
internațională. Și, o dată 
cu aceasta, am avut posi
bilitatea să învăț, să mă 
pregătesc pentru viată, 
absolvind cursurile Facul
tății de Educație Fizică. 
Mi s-a încredințat o 
muncă de mare răspun
dere In activitatea spor
tivă. în care mă simt 
dator să contribui, la rin-

ADEZIUNE
Parte integrantă a 

modemului sistem de 
asistență medicală creat 
de partid in țara noas
tră și care a cunoscut 
o dinamică dezvoltare 
mai ales după Congre
sul al IX-lea, in cea mai 
fertilă perioadă din is
toria poporului român, 
medicina sportivă are 
importante sarcini in 
asistența și controlul 
medical al sportivilor, 
asigurindu-le o per
fectă stare de sănătate 
și o științifică dirijare 
biologică pentru obți
nerea marii performan
țe.

Medicina sportivă dis
pune azi de o largă re
țea de unități in țară, 
ca și de un Centru de 
medicină sportivă in 
Capitală, in care lu
crează cadre speciali
zate cu o bună pregăti
re profesională și a- 
vind la dispoziție apa
ratura necesară. Po
trivit orientărilor și in
dicațiilor tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al 
partidului, președintele 
țării. medicii, cadrele 
medii și profesorii ăe 
cultură fizică medicală 

dul meu. la creșterea n- 
nor sportivi valoroși, 
vrednici să poarte trico
lorul României in marile 
competiții ale lumii.

Profund recunoscător 
partidului si patriei imi 
exprim, asemenea tuturor 
sportivilor si tehnicieni
lor noștri, asemenea în
tregului ponor, dorința 
fierbinte ca lucrările ce
lui de al XlV-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Român să se desfă
șoare cu de alin succes, 
ea in fruntea partidului 
să fie reales cel mai iu
bit fiu al poporului. Erou 
intre eroii neamului. 
tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
văzînd în acest act de su
premă răspundere a co
muniștilor români, a tu
turor cetățenilor patriei, 
garanția sigură a con
tinuării dezvoltării impe
tuoase a României pe 
drumul luminos al socia
lismului si comunismului.

Ion DRAICA 
președintele 

clubului sportiv 
Farul Constanta

UNANIMĂ
desfășoară, pe lingă ac
tivitatea curentă, de 
asistență a sportivilor 
și loturilor reprezenta
tive, o bogată activitate 
științifică, ale cărei 
roade vizează nu numai 
performanța, ci și sănă
tatea populației, dez
voltarea armonioasă, vi
guroasă, a tinerei gene
rații.

Făcindu-mă ecoul re
centelor dezbateri care 
au avut loc în instituția 
noastră, .m cadrul Spi
talului clinic Colțea, și 
in organizația de partid, 
exprim dorința una
nimă a medicilor, ca
drelor medii și profesori
lor noștri ca la al XIV- 
lea Congres tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
să fie reales în supre
ma funcție de secretar 
general al partidului, 
pentru a ne conduce și 
pe mai departe, cu a- 
ceeași vigoare și înțelep
ciune, pe noi trepte de 
progres și civilizație.

Dr. Wilhelm WAGNER
Medic șef al Dispensa
rului policlinic pentru 
sportivi al Municipiului 

București

UNITATEA POPORULUI IN JURUL PARTIDULUI, AL SECRETARULUI SĂU GENERAL
(Urmare din pag. 1)

de stat, cu o gîndire creatoare, cu
tezătoare și novatoare, vie și pildui
toare întruchipare a nobilelor tră
sături ale poporului român, inima și 
conștiința noastră, genial strateg și 
ctitor al României socialiste, proemi
nentă personalitate a lumii contempo
rane, stimat și iubit pe toate meri
dianele lumii pentru neobositele și 
consecventele sale eforturi puse in 
slujba păcii mondiale, a progresului 
lumii, tovarășul N1COLAE 
CEAUȘESCU a conferit perioadei 
dintre Congresele al IX-lea și al 
XlV-lea ale partidului imaginea u- 
nui arc de timp înfloritor, fără egal 
în milenara istorie a poporului ro
mân. La tot ce am realizat in a- 
ceastă istorică perioadă, la definirea 
Întregii politici a partidului și sta
tului nostru, contribuția hotăritoare. 
majoră, aparține, o știm prea bine cu 
toții, iubitului și stimatului nostru 
conducător, al cărui minunat exem
plu de neobosită hărnicie, de cald 
patriotism și a cărui permanentă pre
zență in mijlocul poporului, pe tot 
cuprinsul patriei, devenită, iată, un 
veritabil cabinet de lucru al 
secretarului general al partidului, al 
președintelui țării, ne-a însuflețit și 
ne însuflețește, zi de zi, in efortnJ 
nostru de-a conferi țării chipul lu
minos de astăzi. Aderarea fierbinte 
și unanimă a tuturor comuniștilor, 
a întregului popor la Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R., privind reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la cel de-al XlV-lea Congres ta sn- 
prema funcție de secretar general al 
partidului, vorbește de 13 sine des
pre marea dragoste și recunoștința 
cu care îl înconjoară întregul popor 
și se constituie, in același timp, in
tr-un plenar și solemn angajament 
al întregii națiuni, toi mai strins u- 
nită în jurul partidului, al secreta
rului său general, de a transpune 
exemplar în fapt hota.-irile ce vor 
fi adoptate de Marele Forum al co
muniștilor ale cărui lucrări se des
chid astăzi.

Totodată, in această zi de sărbătoare, 
poporul nostru iși îndreaptă gîndurile, 
cu sentimente de inaltă stimă și aleasă 
prețuire, către tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
savant de largă recunoaștere inter
națională. militant de seamă al 
mișcării muncitorești si comuniste din 
țara noastră, remarcabil am politie, 
care și-a adus o deosebită contribuție 
la elaborarea și realizarea programe
lor de dezvoltare multilaterală a 
României socialiste, la organizarea și 
modernizarea activității in toate sec
toarele vieții economice și sociale, la 
progresul științei șl tehnicii, la înflo
rirea învâțămintului și culturii româ
nești.

Sportivii patriei, antrenorii și teh
nicienii, toți slujitorii mișcării tră
iesc eu mîndrie faptul că intre ma
rile împliniri ale vieții din România 
ultimilor 24 de ani, de cind in frun
tea partidului și-a țării se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. se nu
mără și realizările cele mai de sea

mă obținute in dczvo!la-ea educației 
fizice și sportului, atit în ceea ce 
privește activitatea de masă, cit 
și in cea de performanță Ridicate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la ran
gul de activități de interes național, 
educația fizică și sportul s-au bucu
rat de grija și îndrumarea perma
nentă a partidului, personal a secreta
rului general al partidului, ale că
rui prețioase indicații și orientări au 
revoluționat întreaga mișcare spor
tivă. Rolul și locul mișcării sportive 
in societatea noastră, ca parte com
ponenta a politicii de partid și de 
stat, ea virtuală pirghie a muncii 
de educație comunistă a tineretului, 
a maselor de oameni al muncii, din 
eare rezidă importantele sarcini 
privind formarea, și prin sport, a o- 
mnlui non, ctitoria eea mai de sea
mă a timpului pe eare en justificată 
mindrie il numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", an fost stabilite 
elar, pe baza orientărilor trasate de 
•eeretarul general al partidului.

S-a creat, totodată, prin declan
șarea marii noastre competiții spor
tive naționale Daciada . născută din 
inițiativa generoasă și atotcuprin
zătoare a tovarășnlnl 
Nicolae Ceausescu, cadrul necesar 
pentru ea toți tinerii patriei, toți oa
menii muncii de la nrașe si sate, să 
practice exercițiul fizic, mișcarea în 
aer liber, turismul, gimnastica, spor
tul în general.

O impetuoasă dezvoltare a marcat, 
dc-a lungul celor peste 24 de ani 
eiți au trecut de la istoricul Congres 

al IX-lea al partidului, sportul de 
performanță, lansat pe un drum me
reu ascendent, într-o dinamică fără 
precedent. însuflețiți de vibrantele 
Mesaje adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Conferințelor pe 
țară ale mișcării sportive, de a se 
pregăti tot n-.ai bine, cu abnegație 
și responsabilitate, pentru a repre
zenta cu demnitate culorile Româ
niei in arena întrecerilor internațio
nale, sportivii noștri de frunte au 
obținut remarcabile succese in ma
rile competiții europene și mondia
le, precum și la Jocurile Olimpice.

Pe deplin conștient de inalta res
ponsabilitate a sarcinilor ce ii vor 
reveni din lucrările și documentele 
finale ale Congresului al XIY-lca ai 
partidului, întregul activ al mișcării 
sportive din țara noastră se anga
jează solemn și plenar să Ie ducă Ia 
îndeplinire întocmai, dezvoltind și 
pe mai departe activitatea sportivă 
de masă și de performanță, organi
zing! și mai bine marea noastră com
petiție națională Daciada.

Dind glas, și cu acest prilej, dra
gostei nemărginite și recunoștinței 
depline față de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. conducătorul nos
tru mult stimat și iubit, ne afirmăm 
din nou. aidoma întregului popor, 
dorința fierbinte de a fi reales in 
suprema funcție de secretar gene
rai al partidului, chezășie sigură a 
edificării, in continuare pe trepte 
superioare, a socialismului și comu
nismului în patria n-jastr-T dragă, 
Republica Socialistă România.
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|NOI Șl IMPORTANTE EDIFICII
IN PEISAJUL SPORTIV AL ȚARII
Benef 

bite
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Beneficiind de condițiile deose
bite create de partidul ți statul 
nostru, activitatea de educație 

fizică in rindul maselor largi de oa
meni ai muncii a cunoscut in anii 
socialismului o dezvoltare fără pre
cedent Nu exagerăm atunci cînd a- 
firmăm că sportul constituie o parte 
integrantă din viața noastră de zi cu 
zi, popularele concursuri organizate 
ritmic sub mobilizatorul generic al 
Daciadei, adevărate izvoare de să
nătate și vigoare, atrăgind milioane de 
copii, tineri și vîrstnici de la orașe 
și sate, in cadrul amplei noastre com
petiții naționale Daciada, inițiată de 
tovarășul Nicolae 'Ceausescu, se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
s-au afirmat și se afirmă tot mai multe 
talente, cu reale calități, care, supu
se unui atent program de pregătire, 
au reprezentat cu cinste România în 
diferitele confruntări internaționale.

Sporul cantitativ și calitativ (spor
tivii români sint cunoscuți și apre- 
ciați peste hotare, numărîndu-se a- 
desea printre laureații celor mai im
portante competiții mondiale) înregis
trat de mișcarea sportivă nu poate 
fi privit in afara generosului efort de 
asigurare a condițiilor materiale ne
cesare procesului de selecție, instrui
re și participare la diferitele întreceri 
de masă și de performanță. Articolul 
25 din „Legea sportului* prevede că:

„Statul alocă fonduri de investiții 
pentru construirea ți amenajarea de 
baze sportive, acordă donații de la 
buget ți terenuri necesare activității 
sportive". în această privință, este e- 
locventă capacitatea bazei materiale 
a tuturor județelor, care se ridică in 
prezent ia aproape 16.000 de com
plexe ți terenuri de sport, cu aproa
pe 4000 mai multe decit in cincinalul 
anterior, pe firul anilor apărînd mari 
stadioane, săli polivalente, patinoa
re artificiale, bazine acoperite, 
parcuri sportive, baze de agrement 
și instalații pentru practicarea spor
turilor de iarnă, cu un grad înalt de 
confort și funcționalitate. Astfel, în 
perioada de după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, au fost inau
gurate Palatul Sporturilor și Culturii 
din Capitală, sala de atletism, bazi
nele de înot și sărituri din ~ 
„23 August" din București, 
polivalente din Arad, Ploiești, 
Craiova, Zalău, Tg. Mureș, 
Tulcea, Alexandria, Oradea± 
Brăila, Timișoara, Buzău, 
Clui-Napoca, Sibiu, Reșița, Rm. Viicea, 
Hunedoara, lași, Brașov ți alte orașe, 
veritabile perle ale arhitecturii, 
îmbină armonios tradiția locală 
cerințele moderne, stadioanele 
Sibiu, Craiova, Brașov, Petroșani, Alba 
lulia, Scornicești, Medgidia, Galați sau 
Buzău, pistele de atletism acoperite 
din Roman și Cîmpuluna-Muscel, na- 

Parcul 
sălile 

Tg. Jiu, 
Focșani, 
Bistrița, 

Tîrgoviște,

care
cu 

din

tinoarele acoperite din București, 
Miercurea Ciuc, Galați, Gheorgheni, 
pista betonată de bob de la Sinaia 
ți „inelele de gheață* naturală, de 
dimensiuni olimpice, pentru patinaj 
viteză de la Suceava și Miercurea 
Ciuc.

Datele și cifrele menționate, care 
marchează evoluția in tifnp, in timpul 
nostru socialist, sint desigur grăi
toare prin ele insele, si dau măsura 
realizărilor acestor ani. Și totuși, 
este bine să știm, să ne reamintim 
de unde am plecat După Revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944 am pornit doar de 
la citeva săli, bazine de înot des
coperite și arene de fotbal. Sistema
tizarea ți urbanizarea au im
pulsionat ți procesul do dezvoltare 
a bazei materiale, diverse amenajări 
sportive străbătînd un drum ascen
dent pe care nici cele mai înflăcărate 
visuri de odinioară nu le-ar fi prefi
gurat atit de minunat. Edificată mal 
cu seamă sub soarele luminos al 
„Epocii Nicolae Ceausescu*, zestrea 
edilitar-sportivă a satelor și orașelor 
noastre se compune in principal la 
ora de față din : 945 de săli pentru 
diverse activități sportive, 34 de săli 
polivalente cu tribune între 1000 și 
2000 locuri, 26 de bazine acoperite 
șl 184 descoperite, 23 de patinoare 
artificiale, între care 4 acoperite, 65 
de baze nautice și de agrement, pes
te 400 de arene de popice ca 2, 4, 
6 șl chiar 8 piste șl alte numeroase 
arene de interes local apărute din 
Inițiativa cetățenilor.

Aceste cifre, care atestă profundele 
transformări care s-nu orodus în pei-

pentru asigura- 
noastre socia-

adăugat ? Că

sajul sportiv al țării, aflat in perpe
tuă schimbare, iși găsesc expresia și 
în numărul sporit de cabinele medi
cale dotate cu aparatură necesară, 
existente în centrele de performanță, 
precum și în capacitățile de produ
cere a echipamentului, materialelor de 
specialitate și diverselor articole de 
sport, avind ca unitate fanion între
prinderea de prelucrare □ materiale
lor sportive din Reghin. Ce rațiuni ou 
dictat acest volum de investiții ? Acea 
permanentă peocupare a partidului 
ți statului care acordă o atenție deo
sebită dezvoltării mițcării sportive, ca 
o condiție esențială 
rea vitalității națiunii 
liste.

Ce-ar mai fi de
zestrea edilitar-sportivă va crește cu 
noi obiective care vor fi subvențio
nate din bugetul statului, acestora 
adăugîndu-li-se cele realizate prin 

• munca directă a cetățenilor. Astfel, cu- 
noscînd rațiunile care impun cu in
sistență identificarea și valorificarea 
deplina a resurselor proprii, oameni 
de diverse vîrste și profesii, dornici 
de a practica sporturile preferate, iși 
amenajează în aceste zile noi arene 
ale Daciadei, terenuri de fotbal, vo
lei, baschet, handbal, tenis de cîmp, 
oină, sectoare de atletism, patinoare 
naturale sau piste simple de schi, 
urmînd să 11 se taie, in curind, 
panglica inaugurală. Așadar, benefi
ciarii și artizanii acestor spații des
tinate educației fizice și sportului sint 
toți cel care, prin munca lor, duc in 
flecar» zi, cu un pas mal departe, 
patria pe scara civilizației socialiste...

froioa IOAN1TESCU

Sălile din Deva ți Focșani două dintre sugestivele exemple de creștere a bazei materiale destinate sportului

•> y ț>- x If^waSj

Bazinul de înot din Pitești si sala de sport din Tg. Jiu — două dintre .Laboratoarele" în care se pregătesc performantele de mîine

O imagine, de acum obișnuită, din centrul municipiului Arad : Piața Sporturilor, străjuită de sala polivalentă si bazinul olimpic de inot. ș
iși va mări aria cu terenuri de tenis, handbal si baschet, precum si Complexul sportiv -si asociației Constructorul ’■
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Generală de gîndirea novatoare a celui mai prefuit și iubit fiu al poporului, tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, Daciada a devenit

UN URIAȘ COROLAR AL MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE

O veritabilă Olimpiadă a 
aportului românesc, lată ce a-a 
dorit să fie — și ceea ce este 
în realitate — DACIADA, cea 
mai mare competiție din țara 
noastră, inițiată de însuși secre
tarul general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii. Ne a- 
mintim eu bucurie si emoție 
de acea zi în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prefigurînd 
intrecerea-corolar a mișcării 
noastre sportive, spunea : 
„Principatul trebuie să-1 con
stituie preocuparea de a anga
ja în această activitate între
gul nostru tineret, de a face 
ea în formarea omului nou, 
constructor al socialismului, să 
îmbinăm educația cultural-po- 
litică eu educația fizică, de a 
forma nn tineret sănătos ații 
din punct de vedere al con
cepției politice și culturale, oii 
și din punct de vedere fizic, să 
facem ca omul să fie cu ade
vărat omul nou al viitoarei so
cietăți comuniste pe care o e- 
dificăm în România“.

în anul următor, în 1977. se 
dădea startul în prima ediție 
a Daciadei, grandioasă întrece
re, fără precedent în istoria, 
sportului românesc. O c»mpe
tiție menită să contribuie la 
dezvoltarea intensă, multilate
rală a sportului, ca modalitate 
de împlinire a personalității 
umane, cu un rol de maximă 
importanță în ansamblul mun
cii politico-educative. O com
petiție adresată în principal 
generațiilor în plină formare 
pentru muncă și viață, dar, 
practic, deschisă tuturor oa
menilor muncii de toate vîrste- 
le și profesiile, în raport cu 
posibilitățile, aptitudinile și 
timpul lor liber. De aici, de
sigur. rezidă și proporțiile cu 
adevărat uriașe ale celor pre
zinți în Arena Daciadei, entu
ziasmul care însoțește fiecare 
întrecere, consecvența cu care 
masele largi au ajuns să prac
tice. T. sistematic, organizat — 
exercițiul fizic, un sport 
anume.

neînnodarra unor vechi 
tradiții, dar și crearea 

altora noi
■'Ceea ce reține in mod deo

sebit atenția este felul în care 
Daciada a căutat și caută să 
valorifice, tot mai direct si 
mai convingător, tradițiile 
sportive ale poporului nostru. 
Intr-adevăr, marea competiție 
națională a oferit un cîmp larg 
de exprimare acelor ramuri de

sport cu o vechime de veacuri 
pe meleagurile României, cum 
sânt oină, ale cărei origini da
tează din secolul al XIV-lea, 
apoi triata, trinta voinicească, 
cum este ea cunoscută ți con
semnată in file de cronici. Si 
tot tradiționale sint serbările 
populare clmpenești, duminici
le în care sportul se înfrățește 
cu cintecul și jocul, eu voia 
bună și optimismul, Daciada 
creind un liant cu o altă ac
țiune de proporții in pian cul
tural, Festivalul Național „Cin- 
tarea României”. în această 
privință sint de nemarcat tot 
mai multe momente care sta
tornicesc ți continuă o veche 
tradiție sportivă românească 
prin intermediul unor festiva
luri organizate la nivelul Bâ
telor. Demn de relevat 
este insă și faptul că prin 
Daciadă 6-au creat tradiții noi 
in mișcarea noastră sportivă, 
au apărut forme și mijloace 
destinate să apropie tot mai 
mult masele de practicarea e- 
xercițiului fizic, cum ar fi 
gimnastica de înviorare in că
mine și în unitățile de învăță- 
mînt, gimnastica la locul de 
muncă In unitățile economice 
și cooperatiste. Complexul 
„Sport și sănătate”, mai recent 
„Aleargă pentru sănătatea ta”.

Spațiu tot mal larg unor 
inițiative și asigurarea 

eficienței acestora
Școală a călirii fizioe, școală 

a educației. Daciada marchea
ză cu fiecare ediție (marea 
competiție națională desfășu- 
rlndu-se în cadrul unor etape 
de iarnă și de vară, cu finale 
pe țară programate din doi în 
doi ani), noi și noi inițiative, 
multe izvorîte chiar din rîn- 
dul beneficiarilor, menite să 
aducă în Întreceri in special 
pe exponenții generațiilor în 
plină formare — copii’ și elevi 
— cei aflați în perimetrul în- 
vățămintului. pe diferite trep
te. De aici suita de acțiuni care 
atrage tineretul preșcolar și 
școlar intr-o diversitate de con
cursuri și competiții desfășura
te in cadrul asociațiilor sporti
ve ale unităților de învățămint, 
al Caselor pionierilor și șoimi
lor patriei, mai ales la atle
tism, gimnastică, tenis, înot, 
patinaj,- schi, Băniuș, In spor
turile tehnico-aplicative (toată 
gama modelismidui, tir, karting 
etc.) sau la „jocuri” (baschet, 
handbal, fotbal, oină, mai re
cent badminton). Reprezintă o

lealitate grăitoare participarea 
copiilor la Crosul Pionierilor, 
iar a elevilor din școli profe
sionale și licee, a muncitorilor 
de la sate aflați în primii ani 
de activitate profesională, la 
Crosul Tineretului, întreceri de 
amploare, care la etapa de 
masă reunesc sute de mii de 
participant!. Tot așa. Ia un 
nivel larg de cuprindere sint 
și întrecerile dotate cil „Cupa 
Pionierul” și „Cupa U.T.'C.“, 
suita de acțiuni de inițiere a 
unor copii in diverse discipli
ne (atletism, gimnastică, înot, 
patinaj, schi, tenis de cimp și 
tenis de masă) sau cele vizind 
— prin turism — cunoașterea 
mai Îndeaproape a tradițiilor 
de muncă și de luptă ale cla
sei muncitoare, ale țărănimii, 
construcțiile mărețe ridicate în 
anii luminoși ai socialismului 
și mai ales în perioada cea 
mai fertilă din Întreaga isto
rie milenară a poporului ro
mân — „Epoca Nicolae 
Ceaușescu”, precum șl frumu
sețile de neasemuit ale patriei. 
Turismul de masă, cum s-a 
dovedit, cum o atestă. Expediți
ile Cutezătorii, Amicii drume
ției, celelalte Inițiative din sfe
ra acestei discipline constituind 
un mijloc deosebit de eficient 
de educare patriotică a gene
rațiilor tinere, de formare a 
sentimentului de dragoste de 
țară și popor.

Codrul celor mai propice 
împliniri

Marea competiție națională 
are ca finalitate și realizarea 
unor pași viguroși pe spirala 
calității. In acest sens, sportul 
pentru toți nu reprezintă nu
mai o simplă angrenare a ma
selor, ci și un prilej bineve
nit de selecție, de descoperire 
a unor posibile valori. Modela
te ulterior, in secțiile de per
formanță ale unor cluburi o 
parte dintre acestea pot avea 
satisfacția să parcurgă treptele 
măiestriei. Afirmația are o a- 
coperire integrală, de vreme 
ce se cunosc o sumedenie de 
cazuri în care pornindu-se de 
la sportul de masă s-a ajuns 
la cel de performanță. Și în
că la cele mai înalte culmi ale 
performanței! Și poate cel mai 
edificator exemplu îl oferă 
campioana noastră olimpică la 
atletism, Paula Ivan. Lansată 
prin Daciadă, dintr-un sat 
al județului Giurgiu, Herăști, 
fosta purtătoare a cravatei ro
șii cu tricolor a trecut, treptat, 
prin filiera Clubului de atle
tism a Școlii nr. 190 din Sec

torul 4 al Capitalei și a clubu
lui sportiv Olimpia București 
în... lotul național, apoi in cel 
olimpic I

în marea arenă a Daciadei 
se decantează, realmente, vi
itoare mari valori, tineri și ti
nere care se disting prin talent, 
muncă și seriozitate, prin am
biția de a-șî vedea împlinite și 
cele mai Înaripate visuri. Șle
fuite cu competență și dăruire 
de adevărați artizani, avi nd 
condiții minunate de pregătire 
și .perfecționare, asigurate de 
partid și de stat, tot mai mulți 
reprezentanți ai generației ti
nere ajung să se lanseze pe 
orbita marilor întreceri inter
naționale,

Țara noastră nu a dus și nu 
duce lipsă de asemenea tineri 
minunați, care prin talent, prin 
efort susținut, printr-o înaltă 
conștiință patriotică și prin- 
tr-un atașament profund față 
de culorile dragi ale patriei au 
purtat peste mări și țări fai
ma mișcării sportive româ
nești. Ei asigură, astfel, un 
conținut concret unuia din o- 
bieotivele de seamă ale marii 
competiții naționale. Se eviden
țiază și în acest fel dimensiu
nile și înaltele virtuți educativ- 
patriotice ale Olimpiadei spor
tului românesc, ale Daciadei, 
care a ajuns acum lâ a Vil-a 
ediție a sa. Continuatoare a 
unor vechi tradiții ale poporu
lui nostru, Daciada, iată se in
tegrează ea însăși în tradiția 
mișcării sportive românești.

Tiberiu STAMA

Din gândirea

a secretarului g

ADRESAT COfflWEI PE

VALOARE PENTRU REAU

„In cadrul acestei politici, care porneș 
de la principiul construirii socialismului < 
poporul și pentru popor și care așază 
centrul preocupărilor făurirea unui om in 
tat, cu o inaltă conștiință revoluționa 
partidul și statul nostru acordă o atent 
deosebită dezvoltării mișcării sportive, ca 
condiție esențială pentru asigurarea vita 
tații națiunii noastre socialiste și integrări 
tot mai activă a tuturor cetățenilor in ii 
treaga viață economică și socială a patriei

„Beneficiind de condițiile deosebite erei 
te de partid și de stat, mișcarea sportii 
din țara noastră a cunoscut in anii soci 
lismului o dezvoltore fără precede X Mi 
nifestările sportive de masă, organizate si 
mobilizatorul generic al competiției nați 
nale Daciada, atrag an de an in aci 
vitatca de educație fizică, in întreceri 
sportive un mare număr de copii, tineri 
oameni ai muncii de la orașe fi sate, 
cadrul “ 
mă < tot 
calități moral-politice, capabili să 
zinte cu cinste mișcarea sportivă românea 
că in cele mai mari competiții intetmațu 
nale”.

Daciadei s-au afirmat ți se afi 
mai mulți tineri talentați, cu rea 

repr>

„Trebuie, de asemenea, să se facă 
pentru a pune rezultatele obținute in 
tul de performanță in concordanță cu p 
tențialul de care dispune țara noastră, < 
exigențele ți cerințele impuse de 
parea la marile competiții sportive 
naționale".

portic 
inie

celela„Așa cum ne-am propus in toate 
te domenii ale vieții noastre economice 
sociale, ți in activitatea de educație fizic 
și sport trebuie să realizăm o calitate nou< 
superioară din toate punctele de veder 
Pe primul plan trebuie situată desfășurare 
unei ample activități de masă, in care s 
fie antrenați toți tinerii, toți cetățenii I 
practicarea exercițiilor fizice, a sportului 
turismului. Cultura fizică de masă trebui 
să fie tot mai strins legată de activitatea c 
producție, de procesul de învățămint, c 
viața și odihna cetățenilor, indiferent c 
virstă și de preocupări profesionale. Să ft 
cern in așa fel incit marea competiție nc



ARTIDULUI, SPORTUL ROMÂNESC

ERNIC, TOT MAI VIGUROS
nd creatoare I

De la Congresul al XIII-lea la Congresul al XIV lea

1 al partidului 1 IMPRESIONANT BILANȚ AL SPORTIVILOR „TRICOLORIu . 703 MEDALII
I

IIICOLAE CEAUȘESCU I
LA JOCURILE OLIMPICE, CAMPIONATE MONDIALE SI EUROPENE

L MIȘCĂRII SPORTIVE I
în această 

țe împliniri, 
cu legitimă 
„Epoca Nicolac Ceaușescu"

ROGRAM DE INESTIMABILA

FIZICE Șl SPORTULUI
nală Daciada să se afirme 
iernic ca o largă mișcare a 
nânesc, pentru legarea 

ifestările din cadrul 
„Cintarea României", 

cient la petrecerea in 
ucativ a timpului liber,

nou, constructor al socialismului ți CO' 
jnismului".

tot moi 
sportului 

ei mai strinsă cu 
Festivalului Națio- 
contribulnd mai 
mod instructiv ți 
la formarea omu-

,In domeniul sportului de performanță — 
are, pe lingă unele succese importante, 

înregistrează ți rezultate cu mult sub ni- 
ul posibilităților — este necesar să se 
ționeze cu toată fermitatea pentru orga- 
areo întregii activități Ja nivelul cerințe- 

mondiale, pentru dezvoltarea in princi- 
I a ramurilor sportive cuprinse in pro- 
jmul olimpic ți creșterea valorii perfor- 
mțefor sportive românești, în vederea cu- 
ririi de noi poziții fruntașe în ierarhia in' 
națională, in mod deosebit la

O bogeriâ ți valoroasă tradiție 
astră".

perioadă de măre- 
perioadă pe care 

mlndrie o numim 
_ . .. . si 
in care România socialistă a 
urcat nebănuite trepte de civi-

repetate rînduri 
general al 
NICOLAE 
progresul 
creșterea . 
lului de trai material și spiri-

de secretarul 
partidului, tovarășul 

CEAUȘESCU, că 
nostru multilateral, 
permanentă a nive-

împlinirile de necon-

a la multeRodica Aibă si Olga Homeghi s-au dovedit imbatabile 
din regatele canotajului mondial

II

lizație și progres, am consem
nat zilnic semnificative dovezi 
privind răspunderea, fermitatea 
cu care întregul popor acțio
nează pentru realizarea impor
tantelor sarcini ce-i stau In. 
față, spre continua dezvoltare 
a patriei toate planurile

fiecăruia 
nemijlocit

cel mai înalt nivel a

sporturile 
in țara

(Din Mesajul adresat Conferinței 
pe țară a mișcării sportive)

- al cărei nobil țel îl 
unora dintre cele mai 
ale personalității u-

educației

Reuși- 
înțele- 

in

„Toate formele de practicare a 
ic®, întrecerile sportive trebuie să devină 
ievârate școli de cultivare a celor mai 
Mte trăsături morale specifice societății 

tre — spiritul de dăruire, dragostea de 
-<>că ți de efort, cinstea ți modestia, spi
ui de ordine ți disciplină, dorința ți 
rința de autodepățire, devotamentul pen
ii onoarea colectivului reprezentat, pen
ii reprezentarea la 
florilor patriei".

„Mișcarea sportivă 
instituie dezvoltarea 
iportante trăsături 
ane - este chemată să-și facă un titlu de 
îoare din a contribui in modul cel mai 
:tiv la lupta poporului român pentru pro- 
ovarea ideilor de pace, înțelegere ți 
doborâre între toate națiunile, pe bata 
rincipiilor deplinei egalități în drepturi, 
spectului, independenței și suveranității 
rționale, avantajului reciproc, neamestecu
ri in treburile interne".

II

O mare atletă, 
și o alta care ii urmează 
piui, Viorica Ghican 

vieții social-economice. 
tele înregistrate atestă 
gerea adevărului subliniat

Paula Ivan, 
exem-

tual, In beneficiul 
dintre noi, depind 
de modul în care gospodărim 
avuția țării, valorificăm com
petența profesională și, nu In 
ultimul rind, de mobilizarea și 
munca exemplară a noastră, a 
tuturor.

Toate aceste constante, care 
converg spre edificarea socie
tății noastre socialiste, se re
găsesc și in activitatea spor
tivă de performanță, ea o com
ponentă importantă a laturii 
social-educative de formare a 
omului nou. Situlndu-se an de 
an pe un loc de frunte intre 
națiunile lumii, prin succesele 
repurtate la marile competiții 
— Jocuri Olimpice, Campio
nate Mondiale și Europene, 
Jocuri Mondiale Universitare, 
Campionate Balcanice, cupe eu
ropene ș.a. —, reprezentanții 
țării noastre au demonstrat 
indubitabil grija permanentă a 
partidului ți statului pentru 
crearea unui larg cadru de ma
nifestare multilaterală a perso
nalității umane, pentru punerea 
In valoare a tuturor resurse
lor tineretului, angajat, la rîn- 
du-i, plenar spre a amplifica 
succesele 
prezent.

înscris intr-o politică con
secventă, 
sportul românesc 
manță poartă pecetea unui ritm 
susținut de dezvoltare, aseme
nea tuturor sectoarelor de ac
tivitate, asemenea întregii țări, 
reprezentanții săi • prezentîn- 
du-se la marele Forum al co
muniștilor cu un bogat bilanț 
în realizări de prestigiu, roa
dele muncii lor neobosite țra- 
dueîndu-se în numeroase me
dalii de aur, argint și bronz, 
în alte locuri fruntașe obținu
te la întreceri d« anvergură 
europeană și mondială. Numai 
in perioada de la Congresul al 
XIII-lea al partidului ■ și pînă 
în prezent în vitrina cu trofee 
s-au adunat peste 600 de me
dalii cucerite de seniorii și ju
niorii noștri la Campionate 
Mondiale și Europene, acestora 
adăugîndu-li-se 
medalii de la 
pice și Jocurile 
versitare, toate 
peremptorie a 
mers al sportului românesc pe 
o spirală a calității mereu as
cendentă. De altfel, statisticile 
stau mărturie, argumentînd 
fără putință de tăgadă, dez
voltarea deosebită a mișcării 
noastre sportive, cu deosebire 
în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, 
moment definitoriu în existen
ța națiunii noastre, de cînd la 
conducerea partidului și sta
tului a fost ales cel mai iubit 
dintre fiii țării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, erou 
între eroii neamului, de mun
ca și activitatea căruia se lea

dobtndite rrtnă în

științifică și realistă, 
de perfor

și cele 100 de 
Jocurile Olim- 
Mondiale Uni
ca o dovadă 
unui continuu

gă toate 
testată referința a epocii noas
tre de aur.

Toate succesele înregistrate 
in toți acești ani de mărețe 
realizări și în domeniul spor
tului de performanță situează 
România printre țările cu cel 
mai bogat palmares, numeroa
sele și constantele aprecieri ale 
unor reputați tehnicieni, ale 
unor binecunoscute personali
tăți de peste hotare argumen
tînd respectul si admirația 
față de munca de calitate depu
să, față de progresul și ex
celenta pregătire a sportivilor 
noștri. Este și motivul pentru 
care se vorbește elogios de 
„școala românească" de gim
nastică, de atletism, de haltere, 
de handbal, de canotaj, de te
nis de masă, de scrimă, de ca- 
iac-canoe etc., ca să ne refe
rim doar la clteva din disci- ,, 
plinele în care sportivii și an
trenorii români au arătat o 
mare capacitate profesională și 
organizatorică, constituind veri
tabile modele pe plan interna
țional. Neuitate rămîn, în a- 
ceastă perioadă în care între
gul popor și-a mobilizat ener
giile pentru realizarea integra
lă a importantelor sarcini tra
sate de Congresul al XIII-lea 
al partidului, și succesele reali
zate de mari performeri ca 
Aurelia Dobre, Daniela Silivaș, 
Nicu Vlad, Andrei Socaci, Atti
la Czanka. Paula Ivan. Doina 
Melinte, Maricica Puică, Rodi
ca Arba, Olga Homeghi, Aurel

. Macarencu, Tamara Costache, 
Noemi Lung, Corneliu Ion, So
rin Babii, Liviu Stan, Otilia 
Bădescu, Emilia Ciosu, Fran- 
cisc Vaștag, Ștefan Negrișan șl 
încă mulți alții, numele lor fi
ind sinonime cu victoriile spor
tului românesc repurtate la 
marile confruntări ale gim
nasticii, halterelor, atletismu
lui, canotajului, caiacului și 
eanoei, înotului, tirului, teni
sului de masă, boxului, lupte
lor ș.a. Juniorii și seniorii noș
tri au făcut, astfel, să fluture 
tricolorul românesc pe cel mai 
înalt catarg la Rotterdam, 
Moscova, Praga, Roma, Sofia, 
Barcelona, Paris, Zagreb, Ate
na etc.. Intr-un cuvînt pe mai 
toate meridianele șl paralelele 
lumii, ca o ilustrare a mun
cii, dăruirii, pasiunii, talentu
lui și dragostei față de pa
trie. Dar acestor atît de presti
gioase succese li se adaugă șl 
superba calificare a «chipei 
naționale de fotbal la turneul

in lumea gimnasticii, numele 
Danielei Silivaș este sinonim 
cu cel al medaliei de aur

Halterofilul Nicu Vlad. multi
plu medaliat al marilor compe
tiții. asa cum ne-a obișnuit, din 
nou, pe prima treaptă a podiu

mului de premiere
final al C.M., prefațată de 
deosebitele performanțe reali
zate de fotbaliștii de la Steaua 
In C.C.E., precum și de cele 
ale handbaliștilor și handba
listelor de la Minaur Baia Ma
re, Chimistul Rîmnicu Vîlcea 
ți Știința Bacău, popicarilor 
de Ia Aurul Baia Mare, Elec-

tromureș Tg. Mureș etc. în 
cupele europene, aceste reușite 
întregind tabloul unei 
sportive în plin avînt. 
fel, este suficient să 
dâugăm că în acești 
cinci ani reprezentanții 
au urcat de peste 200 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului de premiere a Cam
pionatelor Mondiale ți Euro
pene, a Universiadelor și Jocu
rilor Olimpice, pentru a înțe
lege și mai bine dinamica 
dezvoltării sportului românesc.

Toate aceste grăitoare reali
zări iși au, desigur, fundamen
tul ți Intr-o activitate temei
nic organizată pe plan intern, 
campionatele naționale, diver
sele concursuri și, mai ales, 
marea competiție națională 
Daciada propulsind în aria 
înaltei performanțe sportivi de 
certă valoare, bine pregătiți, 
capabili să facă față exigen
țelor sportului internațional. O 
rețea atotcuprinzătoare de clu
buri și asociații sportive, răspîn- 
dite In mod uniform pe întreg 
teritoriul țării, asigură prin 
numeroasele lor secții de per
formanță acele nuclee ale unei 
rodnice activități, la toate ni
velurile de vîrstă. sportivii si 
tehnicienii fiind angrenați in
tr-un continuu efort pentru 
obținerea unor rezultate pe 
măsura deosebitelor condiții de 
care se bucură întreaga noastră 
mișcare de educație fizică și 
sport, pentru înfăptuirea in
dicațiilor formulate de secretarul 
general al partidului, pre
ședintele României, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, în 
Mesajul adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive, cu 
privire la înscrierea întregii 
munci la cele mai înalte cote 
de competitivitate.

Politica științifică, generoasă, 
promovată de partidul nostru, 
de secretarul său general, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCtJ, pentru ridicare i 
continuă a nivelului de trai, 
pentru împlinirea personalității 
umane, pentru asigurarea 
bunăstării poporului, făuritorul 
propriului său destin, al comu
nismului în România, constituie 
argumente pentru care toți fiii 
acestui neam, lntr-o deplină 
unanimitate de gînd și voință, 
susțin realegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în su
prema funcție de secretar 
general al partidului, opțiune 
fundamentală, de Însemnătate 
majoră, pentru istoria de azi 
și de mllne a Românie! socia
liste moderne.

Emanuel FANTANEANU

mișcări 
De alt- 
mai a- 

ultimi 
noștri 

de ori



GAZDELE-14 PUNCTE DIN 14 POSIBILE!

PLUSURI LA TOATE CAPITOLELE

• „Poli" Timișoara obține 
primul succes pe teren 
propriu și... scorul zilei
• Victorii prețioase ale 
formațiilor din Moreni și 
Cluj-Napoca © Sportul 
Studențesc — rezultat strins

pe stadionul liderului

Mtnutul 36 al partidei de De 
stadionul Dinamo: cu un sut 
sec bine plasat, Timofte I 
înscrie al doilea aol al aaz- 
delor Foto : Aurel D. NEAGU

CLASAMENTUL REZULTATE TEHNICE
1. DINAMO 12 11 0 1 40- 6
2. Steaua 11 9 1 1 25- 4
3. Univ. Craiova 11 7 3 1 20- 7
4. F.G Bihor 12 7 0 5 30-20
5. Victoria 11 <23 17-10
6. Petrolul 12 <24 21-15
7. F.G Inter 12 < 1 5 22-27
a. F.C.M. Brașov 12 5 2 5 13-25
9. F.C. Farul 12 4 4 4 17-15

to. Sp. Studențesc 12 5 1 < 15-15
11. F.G Olt 12 3 4 5 14—14
12. Flacăra 12 4 1 7 13-17
13. Jiul 12 4 1 7 12-22
14. Corvinul 12 4 1 7 10-27
15. S.C Bacău 12 3 2 7 13-28
14. „U* Cluj-Nap. 12 2 4 < 10-23
17. „Poli* Tim. 12 2 3 7 18-22
18. F.C. Argeș îl 2 0 9 7-18 4 Sportul Studențesc - F.G Argeș

Dinamo — Sportul Stud. 3-2 (2-1)
22 F.G Inter — F.C.M. Brașov 4-1 (3-0)
19 Petrolul — S.C. Bacău 3-0 (1-0)
17 Flacăra - F.C. Olt 2-0 (1-0)
14 „Poli* Timișoara - Jiul 4-0 (2-0)
14 F.C Farul - Corvinul 2-0 (1-0)
14 ,U“ Cluj-Napoca - F.C Bihor 2-1 (0-0)

13 Meciurile F.C Argeș - Universitatea Craiova

12 și Steaua — Victoria se vor disputa miercuri 22
noiembrie.

11 ETAPA VIITOARE (duminică 26 noiembrie)
10 Jiul — Corvinul
9 S.G Bacău — „Poli* Timișoara
9 Victoria - Petrolul
a Univ. Craiova — F.G Intery
• F.GM. Brașov — Steaua
O Flacăra — F.G Farul
8 F.G Olt — „U* Cluj-Napoca
7 F.G Bihor — Dinamo

AM/ZTf GOLURI Șl FAZE DE POARTĂ
1 DINAMO 3 (2) |
I SP. STUDENȚESC 2 (1) 1

stadion Diastmo ; teren bun; 
timp friguros ; spectatori — cir
ca 0 OM). Șuturi : 27—11 (pe poar
tă : 14—5). Corners : 18—J. An 
marcat : C. PANA I (mln. 8 — 
autogol). TIMOFTE I (mia. 38) 
«1 DAMASCHIN I (mln. 54), res
pectiv S. BADUCAtra (mia. m 
Si STANICI (mln. SO).

dinamo : Steles — Meaaroș 
(mln. 46 Damasctiin I). Artdone, 
REDNIC, KLEIN — SABAU, LU- 
PESCU, Mateut (mln. K Doboș)
— Mlhăescu, Rădudolu, TI
MOFTE I.

SP. STUDENȚESC : R. LUCES- 
CU — M. Marian, Lucad (mln. 
64 Stancu). CRISTEA. M, Popa
— Tirlea. C. Pană I, STANICI. 
Prodan (mln. 10 Olteanu) — S. 
RADUCANU. Dobre.

A arbitrat A. Morolanu ; la 
Hnle : Fl. Popescu (ambii din 
Ploiești) șl Al. Bolea (București).

La speranțe : 4—1 (1—0).
e — ■■■  .........———

Una peste alta, o partidă 
interesantă, ieri, pe stadionul 
din Șoseaua Ștefan cel Mare. 
O partidă cu cinci goluri, cu

DUPĂ 0 EXCELENTĂ REPRIZĂ SECUNDĂ
A1OKENI, 19 (prin telefon). 

Meci greu pentru echipa gazdă, 
la aceasta contribuind, evident, 
replica formației din Scornicești 
(mai ales în ultima repriză). 
Dar și crisparea cu care Fla
căra a abordat partida. Totuși, 
la un atac mai decis al forma
ției gazdă, Balaur 11 lansează 
in adincime pe Stere și acesta 
este faultat in careu de Mo
rarii. Lovitura de la 11 m este 
transi armată cu siguranță de 
C. PANA in min. 17. Oaspeții 
au două acțiuni periculoase în 
replică: în min. 29 (Pena șu
tează puternic din afara supra
feței de pedeapsă, dar Tene 
respinge) si min. 41 (Eftimie 
trimite cu precizie balonul din- 
tr-o lovitură liberă de la 18 
m. dar portarul Flacărei apără 
din nou cu siguranță).

După pauză, aspectul jocului 
se schimbă radical. Flacăra 
lasă inhibiția la cabină și atacă 
continuu, printr-o bună circu
lație a balonului, prin demar
cări permanente, prin decizie. 
Văidean își asumă rolul de 
„motor propulsor", trâgînd dună 
el, în șarje, coechipierii șl în 
min. 49 o centrare a lui Văi
dean îl obligă pe Gherasim să

nenumărate faze de goi, In 
mare majoritate la poarta stu
denților bucureșteni, dar și cu 
cîteva contraatacuri iuți și tă
ioase ale „alb-negrilor", autori 
a două goluri din acest gen de 
acțiuni. Dinamoviștii au con
struit mult in jumătatea de 
teren a adversarilor, au șutat 
cu insistență la poartă, dar 
n-au fructificat decît de trei ori. 
Un scor minim față de numărul 
pozițiilor favorabile de care 
au beneficiat „alb-roșii“ ; prin
tre aceste momente propice se 
situează și cele două „bare* 
(Mateuț — min. 60 și Timof
te I — min. 84).

Gazdele încep în viteză, cu 
decizie, acționînd mult pe aripa 
dreaptă, prin inepuizabilul (și 
ieri) Sabău. La un asemenea a- 
tae (min. 9), după nn balon 
centrat de pe această parte 
dreaptă, C. PANA I, presai 
de Mihăescu, vrind să dega
jeze, trimite mingea în pro
pria poartă. în minutele ur
mătoare, șuturi puternice la 
ambele buturi (Timofte I, res
pectiv Olteanu) rămase fără 
rezultat Un contraatac al stu
denților (min. 17), încheiat de 

respingă temerar din fața lui 
Stere. In faza imediat urmă
toare, portarul lui F. C.' Olt 
este nevoit să boxeze balonul 
din careul mic, la o nouă acți
une a tandemului Văidean-Ste- 
re. Apoi, după o perioadă de 
cantonare a întregii echipe oas
pete în preajma propriei su
prafețe de pedeapsă, urmează 
patru minute incandescente : 
Văidean centrează înșelător 
peste întreaga apărare adversă, 
dar Chiriță șutează, de la 6 m, 
peste poartă (min. 64); Tulba 
face o cursă pe partea stingă, 
centrează^ la Eftimie, Care, de 
la aproximativ 14 m. șutează 
periculos, dar reține excelent 
Tene (min. 65); C Pană șutează 
cu boltă. Gherasim plonjează 
în disperare, respinge din că
dere și Chiriță nu poate intro
duce balonul în poartă de la 2 
m (min. 66); Pistol, la capătul 
unei acțiuni individuale, tri
mite balonul In stîlpul din 
dreapta lui Tene (min. 67). Si 
dacă golul n-a căzut în aceste 
minute, el va veni în min. 71. 
cind. la o acțiune nrolimeita 
de atac (cascadă de dr-ib’în'»nvi), 
Văidean îi paseavă Ini MApc'TT. 
Ia 6 m, și acesta șutează din

C. Pană I, se soldează cu un 
corner (min. 17). Elevii lui L 
Ionescu vor egala în .min. 29, 
printr-o tipică acțiune sur
prinzătoare, la capătul căreia 
S. RADUCANU șutează puter
nic și 1—1. Dinamoviștii reiau 
atacurile, el insistă în învă
luirile pe ambele aripi. Un »- 
semenea gen de acțiune 11 a- 
duee pe TIMOFTE I în bună 
poziție (min. 36). Acesta șu
tează precis, jos, la colț, șl
2—1 pentru gazde. La puține 
minute după reluare (min. 
50), STANICI obține din nou 
egalarea, efectuind o preluare 
de precizie și o trimitere la 
fel de exactă a balonului Iu 
plasă. Dar, numai patru mi
nute după aceea, DAMAS
CHIN I reia conducerea pen
tru Dinamo, marcînd din apro
piere la centrarea Iul Sabău. 
Vor urma seriile de ocazii ale 
gazdelor, barele de care am 
amintit, ratările „alb-roșilor“, 
intervențiile de ultim moment 
ale apărătorilor oaspeți șl 
stabilizarea tabelei de marcaj 
la situația din minutul 54, con
sfințind o meritată victorie a 
dingmoviștilor.

Eftimie IONESCU

1 FLACARA — 2 (1) 1
| F.C. OLT 1—1

Stadion Flacăra ; teren bun ; 
timp senin, dar friguros; spec
tatori — circa 3 000. Șuturi : 
10—9 (pe poartă : 6—4). Cornere: 
7—5. Au marcat : C. PANA in 
(mln. 17 — din penalty) șl 
MARCU (mln 71).

FLACARA : Tene — Marcu
(mln. 88 Zare), Butufel, Beldie, 
BALAUR — TIMIȘ. Dragnea, 
Chiriță (mln. 74 D. Sava). C. 
PANA m — VAIDEAN. Stere.

F. c. OLT : GHERASIM — Ru
se, Cireașă. Moraru. Ov. Cioba- 

. nu — V. Popa. Pistol. EFTIMIE 
— DUDAN (mln. 65 Tulba), Pe
na. Ad. Georgescu (mln. 78 
Gruia).

A arbitrat V. Curt (Constan
ța) ; Ia linie : C. Corocan (Re
șița) șl I. Moise (Buzău).

Cartonașe galbene : BUTUFEI, 
DRAGNEA.

L« speranțe : 3—1 (1—0)
a

întoarcere. In colțul lung, în- 
vingîndu-1 pe Gherasim : 2—0. 
Meciul era, deci. iUcat...

Paul SLAVESCU

I
F.C. INTER 4 (3) I
F.C.M. BRASOV 1 (Oi I

Stadion Municipal ; teren bun ; 
tiiup frumos ; spectatori — cir
ca 11.000. Șuturi : 14—4 (pe poar
tă : 8—2). Cornere : 7—2. Au
marcat : VASII (mln. 16), SZE- 
NES (mln. 23), MAJARU (min. 
38) șl MANDOCA (min. 60, auto
gol), respectiv BARBU (min. 57 
— din penalty).

F. C. INTER : M. Vasile — 
COTORA, BUCUR, Popicu, Do- 
brotă (min. 46 Laurențiu) — JLil- 
CA, Mărgărit, Szenes, Majaru 
(mln. 71 M. Stănescu) — Preda- 
tu, VASII.

F.C.M. BRAȘOV : Șanta — 
Ghergu, E. Moldovan, Lungu, I. 
P1RVU — NEDELCEARU, Cseke 
(mln. 46 CACIUREAC). Barbu, 
Mandoca — Andrași I, Sclimeși.

A arbitrat Dan Petrescu ; la 
linie : J. Grama (ambii din 
București) șl I. Toma (P. Neamț).

Cartonase galbene : SZENES.
MĂRGĂRIT, CACIUREAC.

La speranțe : 1—0 (t-*-0).

SIBIU, 19 (prin telefon). Joc 
plăcut, antrenant, în această 
frumoasă după-amiază de toam
nă tîrzie. Sibienii au dominat 
deseori categoric, printr-un joc 
do mișcare remarcabil, ratînd 
și destule alte ocazii. Am re
marcat jocul grupat al întregii 
echipe, fazele ofensive avînd la 
start incursiunile temerare, și 
productive ale lui Cotora și 
Bucur. în linia de mijloc, s-a 
manifestat un plus de tehnici
tate față de compartimentul ad
vers, care a „trăit" mai ales 
prin plecările lui Nedelcearu

VICTORIE MUNCITĂ A CLUJENILOR
CLUJ-NAPOCA, 1» (prin te

lefon). O partidă în care in
tențiile celor două combatante 
erau lesne d« anticipat, startul 
fiind cel previzibil, cu echipa 
studențească lansată spre butu
rile orădene. Numai că acolo 
defensiva bihoreana s-a așezat 
pe două linii, care prin prom
ptitudinea în intervenții făceau 
anevoios accesul spre zona lui 
Jipa. Totuși, în min. 16, Suciu 
prinde1 un culoar, însă de la 
doar 4 m reia pe lîngă bară. 
Peste 3 minute notăm o primă 
incursiune a oaspeților prin 
Cheregi. în min. 21, Biro tri
mite peste „transversală". Faze 
fierbinți în minutele 25 și 26, 
cînd Jipa se opune spectaculos 
la șuturile lui Biro și Cadar, 
respectiv la „capul" lui Movilă. 
Momentele de respiro ale biho- 
renilor In apărare sînt tot mai 
rare, pe lista ratărilor apărînd, 
în min. 34, și cea a lui Bacoș. 
Două minute mai tîrziu, Cavai 
se remarcă cu o oportună de
gajare din fața lui Bolba. In 
ultimele zece minute ale repri
zei, cota de interes a jocului 
scade, făcîndu-ți loc mult prea 
multe iregularități de ambele 
părți.

La reluare, tntîlnirea are un 
aspect echilibrat, F. C. Bihor 
urclnd mai des In jumătatea 
adversă și izbutind chiar să 
deschidă scorul. In min. 55, 
prin VANCEA, ca un șut pla
sat, jos la colț, expediat de la 
18 m. Bucuria galeriei orădene 
este însă de scurtă durată, doar 
de trei minute, pentru că „U“ 
egalează: la lovitura liberă e-

CONSTĂNȚENII AU ClȘTIGAT

FĂRĂ SĂ FORȚEZE
IF.C FARUL 2 (D 1
1 CORVINUL

Stadion „1 Mai* ; teren satis
făcător ; timp însorit, dar frigu
ros și cu viat ; spectatori — 
circa U 000. Șuturi : 20—1 (pe 
poartă : 10—0). Cornere i 10—4. 
Au marcat : ZAHIU (min. M) șl 
M. POPA (mia. 53).

F. c. FARUL : Anton (min. 84 
Glrjoabă) — Dumitru, POPOVICI, 
DINU, CĂMUI — Mustacă (min. 
84 Burdujan), BÎRBORA, Mihal. 
Zahiu — Tufan, M. Popa.

COR VINUL î IONITA — Tîrno- 
veanu, Strola, Haldlner, Cocan — 
BARDAC, Bănică, Chezan (mln. 
70 Bozga), L Petcu (mln. 70 Nlc- 
șa) — Gabor, Uleșan.

A arbitrat M. Constantinescu | 
la linie : G. Ionescu (ambii din 
București) șl C. Sorescu (Pi
tești).

Cartonașe galbene : TtRNO-
VEANU, DUMITRU, HAIDINER.

La speranțe : 1—0 (0—0).
O ■    linia

CONSTANȚA, 19 (prin tele
fon). Asta e situația! Corvinul 
a devenit o echipă „cuminte", 
care nu mai face greutăți for
mațiilor gazdă. Din cînd în 
cînd mai sclipește Gabor, dar 
de unul singur este greu. în 
această situație, F. C. Farul și-a 
înscris victoria evoluînd la pas, 
fără să forțeze, iar scorul este în
că prea mic față de situația din 
teren. Datele din caseta tehnică 
ne ajută, dar să mai spunem 
un amănunt: Anton a fost în
locuit pentru că înghețase ia

și unele rafinamente lehnâce 
ale iui Barbu, in ofensiva, si
bienii s-au bazai pe mișcările 
largi ale lui Văsîi, care a des
chis „culoare" pentru linia a 
ii-a. lata cum s-au marcat 
golurile... In nun. 16, o prelun
gita combinație pe partea stin
gă se încheie cu o centrare la 
firul ierbii, de unde VaSiI 
reia plasat cu piciorul sting :
1—0. La min. 23, SZENEȘ, care 
ratase o mare ocazie cu cîteva 
minute iu urmă, șutează nă- 
praznic la vinciu... Gol impara- 
bil : 2—0. în replică, Mandoca 
„pierde" centrarea excelentă a 
lui Andrași I. Repriza se în
cheie practic prin golul lui 
MAJARU, înscris direct din 
corner, efectul derutant al min
gii surprinzîndu-1 pe portarul 
Șanta : 3—0. Brașovenii reduc
din handicap, în urma unui 
penalty transformat de BARBU 
(min. 57), la faultul lui Szeneș 
asupra lui Caciureac, plecat i- 
rezistibiî (să notăm că intra
rea lui Caciureac a înviorat 
atacul oaspeților): 3—1. în 
sfîrșit, în min. 60, MANDOCA 
înscrie în propria-i poartă, la 
o învăluire a lui Laurențiu pe 
partea stingă, stabilind scorul 
final: 4—1. Conturile sînt deci 
încheiate (brașovenii avînd o 
ocazie mare prin Pîrvu în min. 
60) și publicul aplaudă final
mente o „bombă" a aceluiași 
Szeneș, în min. 76. care su
gerează plusul de vigoare și de 
forță al întregii echipe sibiene.

loan CHIRILA

i „U* CLUJ-NAPOCA 2 (0) I
I F.G BIHOR 1 (0)J

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp însorit, dar friguros ; spec
tatori — circa 5000. Șuturi : 13—C 
(pe poartă : 7—1). Cornere : 8— 1. 
Au marcat : BIRO (mln. 58) și 
CADAR (min. 80). respectiv 
VANCEA (min. 55).

„U« CLUJ-NAPOCA : Cavai — 
GHERMAN, Jenei, Neamțu, PO
JAR — Zanc, Suciu, Bacoș (min. 
74 Sabo), Movilă (mln. 65 R. 
Stan) — CADAR, BIRO.

F. C. BIHOR • JIPA — Wei- 
ssenbacher, Biszok. BUCICO, 
Baba — N. Mureșan, Bereczkl, 
Cheregi, T. Ivan (mln. 70 Ter- 
heș) — Bolba. VANCEA.

A arbitrat L Crăciunescu (Rm. 
Vilcea) ; la linie : P. Seceleanu 
(București) și V. Banu (Ploiești).

Cartonașe galbene : CHEREGI, 
SUCIU, JENEI, ZANC, POJAR.

La speranțe : 0—1 (0—1).
4 , ...... .. ■

xecutată de Pojar, de pe par
tea stingă, Gherman trimite cu 
capul, in fața porții, de undo 
BIRO prelungește mingea în 
plasă. Clujenii revin la cîrma 
jocului, Suciu mai irosește o 
bună ocazie în min. 63, iar în 
min. 67 Jipa se remarcă la 
„bomba" lui Biro. Rodul insis
tenței clujene apare în min. 
80, cînd, la o pasă ideală a lui 
Biro, CADAR șutează violent 
și fără speranțe pentru Jipa. 
Oaspeții fac eforturi de a re
dresa situația, însă este prea 
tîrziu șl „U“ obține doua pre
țioase puncte, pentru care a 
muncit enorm.

Adrian VASRESCU

poartă, el fiind obligat să in
tervină o singură dată, la un 
corner. Diferență de valoare, 
deci, în favoarea constănțeni- 
lor, chiar și în condițiile jocu
lui cu mai puțin aplomb tocmai 
al celor doi autori ai golurilor. 
Echipa gazdă a deschis scorul 
în min. 24: o minge „lucrată’ 
de Bîrboră a ajuns la M. Popa, 
a urmat o bilbiiaiă a fundașu
lui Haidiner și ZAHIU a în
scris de la 10 m. Pînă atunci 
notasem marea ratare a ace
luiași Zahiu (min. 8) șl cea a 
lui Mustacă (mln. 21), după ca
re, în min. 41, iar o ocazie imen
să pentru gazde, cînd Zahiu, din 
poziție excelentă, a șutat — 
credem — cu „ochii închiși*, 
„țintindu-1" pe Ionițâ.

După pauză, jocul avea să 
rămînă în cea mai mare parte 
din timp în preajma careului 
lui Ioniță, care de cîteva ori 
a intervenit bine,' dar l-au sal
vat și incredibilele ratări ale 
adversarilor, - unele de la 3—3 
m. Ar fi o - listă întreagă cu 
Mustacă, Zahiu, M. Popa și 
Mihai în prim-plan. O singură 
dată au reușit să finalizeze 
constănțenii în această repriză, 
în min. 53, cînd la atacul Iul 
Mustacă, Strola a deposedat, 
dar, culmea, i-a servit mingea 
lui Zahiu, acesta a trimis-o Iui 
M. POPA și„ 2—0. Vorba 
cuiva: „Dacă tot n-a făcut ni
mic, măcar să înscrie un gol-. 
Șl M. Popa l-a auzit, probabil.

Constantin ALEXE



ISUCCES AL JOCULUI DE ATAC în etapa a 14-a a Diviziei B

(PETROLUL
S.C. BACĂU

Stadion Petrolul ; teren moale; 
timp însorit, insă rece ; specta
tori — circa 8 000. Șuturi : 16—4 
(pe poartă : 7—1). Cernere :
16—3. Au marcat : CATINCA
(min. 26), D. POPA (min. 63) 
51 AbEXA (min. 70 — autogol).

mBOLUL : Liliac — D. PO
PA, C. Ștefan, PITULICE, Pa- 
nait — MOCANU (min. 84 Man
ta), șt. Matei, C. LAZAR (min. 
84 O. Grigore) — GREACA, 
CATINCA, Bîșcă.

S, C. BACĂU : Alexa (min. 
77 Arvinte) — G. Radu, Fîșie, 
ARTENI, Andrieș — BUKLEANU, 
Gh. Munteanu. Tismănaru, Bor- 
cea — Șoiman (min. 75 G. Ful- 
ga), Schitele.

A arbitrat Gh. Constantin 
(Rm. Vilcea) ; la linie : V. Ale
xandru (București) și M. ștefă- 
noiu (Tg. Jiu).

Cartonașe galbene : BORCEA, 
ANDRIEȘ.

La speranțe : 8—2 (3—1).

PLOIEȘTI, 19 (prin telefon). 
Așadar, din nou victorie 
clară, fără dubii, realizată de 
Petrolul pe teren propriu. In 
nota jocurilor foarte bune (și 
nu au fost puține) pe care 
elevii antrenorilor Virgil Dri
dea și Camil Oprlșan le-au 
reușit In această primă treime 
de campionat. Ploieștenii au 
vrut să arate (și au făcut-o !) 
că înfrîngerea de la Petroșani, 
suferită cu o etapă înainte, 
nu a însemnat decît o scurtă 
și accidentală „debranșarc" de 
la rigorile (autoimpuse) ale 
Întrecerii. Partida a Început 
sub semnul dominării nete, 
fără rezerve, a gazdelor, băcă
uanii fiind siliți să accepte 
— din minutul 1 — jocul în 
propria jumătate de tcnen. „in
cendiată" de infiltrările exolo- 
zive ale abilului Greaca și de 
pasele fulgurante, „dintr-o

TIMIȘORENII - IREZIS TIBIU
TIMIȘOARA. 19 (prin tele

fon), în genericul acestei eta
pe, prefațată de ziarul nostru 
de simbătă, figura singura în
trebare posibilă în dreptul 

meciului de pe Bega : „Se va 
consemna prima victorie a lui 
„Poli» pe teren propriu Ei 
bine, ea s-a consemnat și, par
că pentru ca greutatea eveni
mentului să fie și mai mare, 
a coincis și cu scorul eta
pei (!). Setea de victorie a 
gazdelor să fi fost determinan
tă ? A cînlărit, fără îndoială, 
enorm, dar nu,-i mai puțin 
adevărat că Jiul. la rîndu-i. 
printr-un joc dezorganizat și 
complet neputincios în faza de 
atac, a facilitat această desprin
dere spectaculoasă.

Pină la primul gol, exista, 
totuși, impresia că oaspeții, 
masați în fața propriei porți, 
pot pune probleme reale unei 
partenere nerăbdătoare să 
„spargă gheața". Dar iată că 

„Poli" găsește antidotul, pre-* 
ferind centrările repetate, cu 
obstinație pe partea lui B. Po
pescu (evitîndu-1 sistematic pe 
celălalt fundaș lateral, Negrilă, 
recunoscut pentru rutina și 
tenacitatea sa). In min. 22, la 
centrarea lui C. Varga, CRĂ
CIUN sc înalță și deschide 
scorul, cu capul ; în min. 39, 
CHINA îl majorează, tot cu 
canul, la centrarea lui Timof- 
te II ; în min. 49. un „triunghi" 
de efect în careul Jiului (Stoi- 
cov-Cașuba-Chîna) se încheie 
cu cel de-al doilea gol în con
tul Iui CHINA, pentru ca în 
min. 69 TJMOFTE II să-I în
vingă pe Ghițan cu un șut 
violent, de Ia 22 m. Gogu Ton-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
DIN 19 NOIEMBRIE. FAZA I: 
extragerea I: 85 39 29 68 9 35 
53 52 87; extragerea a Il-a: 17 
20 15 33 12 78 31 8 22. FAZA 
A Il-a: extragerea a IlI-a: 12 
79 54 14 55 57 10 82 27 ; ex
tragerea a IV-a: 28 59 42 30 84 
69 80 52 29 ; extragerea a V-a : 
51 59 9 83 65 2 75 54 90 : ex
tragerea a Vi-a: 49 69 36 26 
44 81 79 12 84 : extragerea a 
VILa: 49 69 46 43 22 5 15 26 85: 
extragerea a VITI-a: 37 39 77 
lr> 47 63 31 4 36. Fond total 
de cîștiguri: 1 107 506 lei. 

ANUNȚ
f O.J.T. PRAHOVA — SINAIA organizează în ziua de 23 ?
< noiembrie a.c., ora 10. la hotelul „Montana", examen de

testare și reatestare a ghizilor monitori de schi. J
? Relații suplimentare se pot obține de la compartimentul •,
< agrement, la telefonul 971/14751 — interior 402. !•
j _ ■;

bucată", cu care laboriosul trio 
Mocanu — Șt. Matei — C. Lazăr 
iși punea colegii în felurite 
poziții de șut. Astfel, In min. 
3, chiar C. Lazăr (deosebit de 
activ) a încercat poarta, din 
careu, dar șutul lui a trecut 
cu puțin „pe lingă". Nu mult 
după aceea, in minutele 8 și
12. tînăru] fundaș ofensiv D. 
Popa (mai bun de la un meci 
la altul) și. respectiv. C. Lazăr. 
au fost foarte aproape de gol, 
cu șuturi deviate „in extre
mis" în corner. în pofida unei 
apărări destul de bine orga
nizate. fără rețineri La efort, 
oaspeții nu au putut evita, in 
min. 26, deschiderea scorului : 
Mocanu a centrat perfect de 
pe dreapta, iar CATINCA a 
reluat cu capul, din apropiere, 
pe lingă un portar lipsit de 
reacție. 7 minute mai tlrziu 
a ratat din nou C. Lazăr, după 
un frumos voleu din careu.

La reluare. S. C. Bacău a 
echilibrat (oarecum) jocul, dar 
numai dteva miriute. la cele 
două-trei incursiuni ale Iul 
Șoiman, departd de forma sa 
obișnuită. După bara lui 
Catinca (min. 55) și marile si
tuații de gol irosite de Bîșcă 
(min. 56 și 60, ambele de la 
cîțiva metri). a urmat 2—0 : 
in urma unei suite de trei 
cornere. o centrare excelentă 
a lui Greaca a fost reluată tn 
plasă, cu capul, de D. POPA 
(era min. 63). Oaspeții au 
mai încercat, totuși, ceva, prin 
Scînteie (min. 65) și Bortea 
(min. 69. unicul șut pe spațiul 
porții al echipei sale), pentru 
ca, apoi, atacînd din nou ire
zistibil. Petrolul să iși măreas
că avantajul: în min. 70, „cap" 
al lui Catinca, ALEXA a reți
nut și... a scăpat balonul in 
poartă. Diferență limpede de 
scor, dar și de joc !

Mugur POPOVICI

„POLI" TIMIȘOARA 4 (2) |
JIUL 0 I
Stadion .1 Mal” ; teren bun ; 

timp rece ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 25—2 (pe poartă : 
14—0). Cornere : 4—1. Au mar
cat : CRĂCIUN (min. 22), CHI
NA (min. 39 și 43) șl TIMOFTE 
H (min. 60).

„POLI" : Almășan — C. VAR
GA, CRĂCIUN, Andrea?, Stolcov 
— Vlaicu, TIMOFTE n, Cașuba 
(min. 75 N. Mănăilă) - CHINA, 
Trăistaru (min. «3 Bungău), 
OLOȘUTEAN.

JIUL: Ghițan — Negrilă. Se- 
decaru (min. 61 Ceacusta), Flo- 
rescu (min. 61 L. Petre), B. Po
pescu — M. CRISTEA, Moro- 
mete, I. Varga. Bîcu — Henzel, 
Lasconl.

A arbitrat O. Ștreng (Oradea); 
la linie : D. Ologeanu (Arad) șl 
A. Huzu (Sibiu).

Cartonașe galbene : I. VARGA. 
CAȘUBA. MOROMETE.

Cartonașe roșii : L. PETRE 
(min. 83).

La speranțe : 8—2 (8—1).

ca, exasperat, înlocuiește, si
multan, ambii fundași centrali, ] 
Jiul capătă abia "hcum 6 oare
care substanță In defensivă, * 
suficientă ca să pareze și alte 
goluri, chiar în condițiile in- I 
feriorității numerice (L. Petre, J 
eliminat în min. 83, pentru lo
vitură cu pumnul). Noi argu- I 
mente in favoarea titlului nos- • 
tru : marile ratări ale lui Olo- 
șutean (min. 21 și 86) și Trăis- 1 

taru (min. 34 și 41 — „bară").
Ion CUPEN

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 19 
NOIEMBRIE. 1. Atalanta — Bari 
X; 2. Bologna — Veronal; 3. 
Fiorentina — Ascoli 1; 4. Genoa
— Cesena 2; 5. Inter — Milan 
2; 6. Lecce — Cremonese 15 
7. Napoli — Sainpdoria X; 8. 
Roma — Lazio X; 9. Udinese
— Juventus X ; 10. Como —
Avellino 2; 11. Cosenza — Mes
sina 1: 12. Padova — Cagliari 
1; 13. Reggina — Pisa X. Fond 
total de cîștiguri: 2 344 844 lei.

I
I
I
I
I
I
I

C.F.R. 
Ir im ia

sarat — 
(0—0) : Ad.

• din 11 m) 
, respectiv

VIITORUL VASLUI 
PAȘCANI 0—1 (0—0)
(min. 49).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
OȚELUL GALAȚI 4—0 (1—0) î
FI. Matei (min. 14), Libiu (min. 
46), Bălănoiu (min. 68) și Cis- 
maru (min. 73).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
— ARIPILE BACĂU 2—0 (0—0) î 
Mirea (min. 68) și Cepoiu (min. 
84).

C.S.M. SUCEAVA — POLITEH
NICA IAȘI 2—1 (1—0) : Păiuș
(min. 33 — din 11 m) și Picătu- 
reanu (min. 58), respectiv Kc- 
rezsi (min. 53).

ȘIRETUL PAȘCANI — F.CJW. 
PROGRESUL BRA1LA 1—0 (0—0) : 
Bambu (min. 63).

OLIMPIA RM. 
STEAUA MIZIL 2—1 
Petrache (min. 65 — 
șl Pană (min. 80), 
Goia (min. 86).

UNIREA SLOBOZIA ______
TA FĂLTICENI 3—1 (2—0) î lor- 
dache (min. 33), Chiricu (min. 
44) șl Cîrlan (min. 61), respectiv 
Mucileanu (min. 74)

C.S. BOTOȘANI — POIANA 
CÎMPINA 4—0 (1—0) : Duma
(min. 40), State (min. 65), vasi- 
laehe (min. 70) și Amorăriței 
(min. 71).

GLORIA BUZĂU 
FOCȘANI 0—0.

Relatări de la : M. Florea, 1, 
Tănăsescu, C. Rusu, I. Mîndrcs- 
cu, C, Enea, Th. Budescu, I. 
Matei, T. Ungurean u și D. Soare.

— FORES-

UNIREA

1. PROGR. BR. 14 10 1 3 32- 6 21
2. Oțelul 14 9 0 5 25-11 18
3. Gl. Buzău 14 8 2 4 27-14 18
4. C.S.M. Sv. 14 7 2 5 17-13 16
5. Foresta 14 8 0 6 in-22 16
6. Olimpia 14 5 5 4 17-14 15
7. C.S. Botoșani 14 6 2 6 18-16 14

8- 9. Steaua Mizil 14 6 2 6 16-17 14
Unirea Fcș. 14 6 2 6 13-14 14

10. Politehnica 14 6 2 6 19-22 14
11. Șiretul 14 5 3 6 10-16 13
12. Viitorul 14 6 1 7 21-24 13
13. C.F.R. Pașc. 14 6 0 8 13-18 12
14. Aripile 14 5 2 7 13-16 12
15. Unirea SI. 14 5 1 8 20-23 11
16. Ceahlăul 14 3 5 6 11-17 11
17. Poiana 14 4 3 7 9-22 11
18. Prahova 14 3 3 8 11-24 9

SERIA A ll-a
BRAȘOV

GIIEORGHE
TRACTORUL 

I.M.A.S.A. SF. 
(1—0) : Folbert (min. 44) și Cîm- 
pean (min. 75).

MECANICA FINA BUCUREȘTI
— METALURGISTUL SLATINA
4—0 (1—0) î Guda (min. 39), Șu- 
mulanschi (min. 48), Dragne 
(min. 78) și D. Sandu (min. 87
— autogol). •

SPORTUL „30 DECEMBRIE* — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 0—0.

A.S. DROBETA TR. SEVERIN
— RAPID BUCUREȘTI 2—1 
(1—0) : Mănescu (min. 3) șl Da
vid (min. 67). respectiv Damas- 
cliin II (min. 50).

UNIREA ALBA 
I.C.I.M. BRAȘOV 
Brumaru (min. 7), I. Popa (min. 
21 și 46), L. Moldovan (min. 57) 
și Mitracu (min. 71), respectiv 
Brașoveanu (min., 43) și Ghilea- 
nu (min. 79).

C.S. TÎRGOVIȘTE — F.C.M. 
CARACAL 1—1 (0—0) : Gh. Ște
fan (min. 74), respectiv Bălan 
(min. 48).

PANDURII TG. JIU

2-0

IULIA
5—2 (2—1)

M1NE-

VOLEI: MULTE MECIURI
Prima divizie volcibalisllcă a 

avut duminică etapă completă și 
la feminin, șl Ia masculin. Pre
zentăm astăzi relatări mai pe 
larg de Ia meciurile etapei fe
minine, tn cadrul căreia a fi
gurat șl un derby (în Giulești), 
precum și rezuilaiele la mascu
lin, urmind să revenim cu a- 
uiănunte in ziarul de miiue.

RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA C.F.R. CRAIOVA 
f—3 (—8, 10. 11, —5, —11). Dacă 
era da. așteptat un rezultat 
„strins", cum s-a și Intîmplat, 
tn schimb nu era de așteptat un 
joc așa de modest, cum au o- 
ferit cele două formații (cu pre
tenții la podium), unui numeros 
și generos public giuleștean 
care a venit. .. cu sacul la po
mul lăudat. Intr-un meci de 5 
seturi au ieșit mal clar tn e- 
vidență lipsa de pregătire aile- 

. tlcă. deficiențele tehnice și să
răcia tactică, tn această situație, 
rezultatul a fost decis, atît pe 
seturi, ctt și pe întreaga parti
dă, de serviciu (incredibil de 
multe puncte realizate din re
punerea mingii tn joc !). mai bi- 
ne-zis de preluarea lui. extrem 
de deficitară. Ar fi una dintre 
explicațiile construcției . simplis
te a fazei de atac de către co
ordonatoarele. .. lotului națio
nal. aflate de o parte șt de alta 
a flleuîul. Dar. o explicație doar 
parțială. .. Așa se faoe că. din 
cele 10 jucătoare care au In
trat tn teren nici nu putem re
marca. făctnd Insă mari conce
rt). deeft ne Mtrela Hoiescu, 
Cristina Buzilă și Moniea Șuș- 
man. de la Învingătoare. Danie
la Buhlea și (pentru serviciu 
doar) Daniela Gîlcă de la În
vinse Marea Inconstanță tn 
prestația echipelor s-a sesizat 
încă din primele două seturi, 
eînd ambele au trecut de la o 
extremă ta alta, cum aveau să 
o facă șl In continuare (6—1,

RUL MOTRU 1—0 (0—0) s Andio- 
nache (min. 55).

CONSTRUCTORUL 
GAZ 
(2—1) 
(min. 30), respectiv 
nean • —

CHIMIA
TALUL MIJA 2—0 (1—0) 
dprache (min. 18 și 63).

Relatări de la : P. Dumitrescu, 
N. Ștefan, P. Radu, M. Focșan, 
I. Anghelina, M. Avanu, M. Bă- 
loi, șt. Gurgui

___________  CR AfOVA —
METAN MEDIAȘ 2—1 
Buică (min. 6) și Trifu D. Mărgi- 

(min. 45 — din 11 m).
RM. VÎLCEA — ME- 

Tu-

și P. Geornoiu.
1. RAPID
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. I.M.A.S.A,
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
IC.
17.
18.

Pandurii
A.S. Drobeta 
Unirea A.I.
Mec. Fină 
I.C.I.M. Bv.
FCM Caracal
Autobuzul
Chimia
Tractorul
C.S. Tîrgoviște 
Met. Mija
Sp. „30 Dec.- 
Constructorul 
Min. Motru 
Metalurgistul 
Gaz Metan

13 10 1 2 27- 9 21
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

4 19 15-27
419 12-17

SERIA A lll-o
ELECTROMUREȘ TG.

— C.S.M. REȘIȚA €-3
L. Popa (min. 18, __24

GLORIA

I

MUREȘ 
(4—0) : 

„ ____ ____ - șl 53),
Varga (min. 20), Kallo (min. 40) 
și Marton (min. 62), respectiv 
Pușcaș (min. 75), Panduru (min. 
81) și Gligorovici (min. 84).

GLORIA REȘIȚA — A.S.A. TG. 
MUREȘ 2—0 (0—0): Zsizsik (min. 
76) și lie (min. 79).

F.C. MARAMUREȘ 
BISTRIȚA 0—0.

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA
— C.F.R. TIMIȘOARA 2—2 (1—1) î 
Costăchescu (min. 39 — din 11 m) 
și Ștef (min. 86), respectiv Con- 
tescu (min. 11) și L. Rădulescu 
(min. 55).

VAGONUL ARAD — SOMEȘUL 
SATU MARE 3—0 (2-^0) : Rad
(min. 6 șl 77) si Blaj (min. 40).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — CHIMICA TÎRNAVENI 1—0 
(1—0) : Rotariu II (min. 18 — 
din 11 m).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE
— U.T. ARAD 1—0 (1—0) î Ger- 
stenmaier (min. 2).

ARMATURA ZALAU — ME
TALUL BOCȘA 1—0 (1—0) î sa- 
bău (min. 21).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPO
CA — STRUNGUL ARAD 0—0.

I

I
la : Gh. Botezau,P. 

o. 
N.

Relatări de _  . __  ______ _
Fuchs, Ov. Nemeș, Al. jurcă, 
Berbecaru, C. Crețu, șt. Vida, 
Danciu șl ’ ” ----I. Lespuc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

GLORIA B-ȚA. 
Olimpia S.M. 
C.S.M. Reșița 
F.C. Maramureș 
C.F.R. Thn. 
A.S.A. Progr. 
U.T.A.
Armătura 
Strungul 
Chimica 
Vagonul 
Met. Bocșa 
Steaua C.F.R. 
A.S.A. Tg. M») 
Electromureș 
Mureșul 
Gl. Reșița 
Someșul

I
î 
I

♦) Echipă penalizată cu 2 p.

6— 8 în setul 3 ; 2—«, 2—14 în
setul 4 ; 5—2. .. 8—8, 8—13 la 
tie-breack). Victorie meritată, dar 
fără strălucire, a cralovencelor,. 
care rămîn neînvinse. Arbitri : 
Gh. Stan din Brașov și AI. Dra- 
gomir din București. (A. B.)

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.M. 
LIBERTATEA SIBIU 3—0 (7, 7, 8). 
După un joc de factură modes
tă, prelungit (pînă la o oră șl 
5 minute) de. . . numeroasele 
greșeli de ambele părți, dlna- 
movistele au cîștigat gratie u- 
nui blocaj mai exact, ca șl plu
sului de atenție cu care Corina 
Rotar șl. ulterior, Daniela ,Co- 
șoveanu au tratat atît faza de 
apărare, cit și pe cea de atac. 
Siblencele au dat o replică mai 
consistentă In setul al treilea, 
cînd au și condus cu 5—2 șl
7— 6, după care însă învingă
toarele s-au impus clar. De la 
învinse, mai active au fost E- 
tena Negulescu sl Anca Beșta. 
Au arbitrat t. Mateescu și L. 
Drăgan. (G. ROT.)

STIINTA BACĂU — FARUL 
CONSTANTA 8—3 (15. —6. —7,
13, —12). Meci foarte disputat, 
dar fără virlutl. Oaspetele au 
fost mal lucide in momentele- 
eheie. Evidențiate : Eugenia I- 
ehim. Daniela Lucianu. respec
tiv Della Lelțolu, Mirela Dardar 
șl Gulniza Lică. Arbitri : V. 
Dumitru și C. Steriade. (PI. 
FH.IOREANU, coresp.)

DACIA PITEȘTI — FLACĂRA 
ROȘIE BUCUREȘTI 3—3 (II. 10, 
—9, —10, —11). După un Început 
bun al gazdelor, dînd speranța 
unei victorii, bucureștencele au 
pus stăpînire pe joc. Eviden
țieri : Anca Gheorghe, Gabriela 
Bieă, respectiv Cristina Mureșan, 
Viorica Mazilescu, Georgeta Toa- 
der și Daniela Țaga. Arbitri : O.

I
I
I
I
I

I

HOCHEI
In cea de a doua zi a etapei 

a 7-a a Diviziei A, prima grupă 
valorică la hochei, s-au Înregis
trat următoarele rezultate ;

STEAUA BUCUREȘTI _ PRO
GRESUL MIERCUREA CIUC 5—1 
(2—1, 1—0, 6—0). Din cele 60 de 
minute efective de joc, doar 
două au suscitat interes, pentru 
că ne-au oferit faze de hochei 
autentic. Este vorba mai întii de 
golul marcat de Steaua (min. 4), 
în urma unei combinații frumoa
se, pucul pasat de I. zaharla 
fiind trimis scurt Jn plasă de Giiga 
și... 1—0. Al doilea moment l-a 
constituit golul egalizator, mar
cat de Eros, In urma unor pase 
fără „preluare" pe traseul A. 
Szvitiak — Gal. In continuare, 
sțeliștii au presat continuu, dar 
fără eficiență, datorită, pe de o 
parte, jocului individual (toată 
lumea a vrut să înscrie unei... 
echipe mal slabe) și șuturilor 
imprecise, iar pe de alta pres
tației foarte bune a portarului 
de la Progresul, Tamaș. Oaspeții 
au ieșit la contraatac de cîte ori 
au putut, dar Kelemen șl apoi 
Sofron, singuri cu portarul stan- 
clu, nu au reușit nimic !

Au mal Înscris Zs. Antal pen
tru Steaua (min. 18). Zahari a 
ratat două situații de gol în re
priza secundă, Burada ridicînd 
scorul la 3—1 abia în min. 37, la 
o învălmășeală. Repriza ultimă 
ne-a arătat o echipă (Progresul) 
care nu a mai jucat nimic, lip
sită de cea mai elementară con
centrare, situație de care au 
profitat steliștii, convinși în sfir- 
șit să joace combinativ... șl au 
mai venit 5 goluri (Daia 3, I. Za- 
haria, Alexe și Hălăucă).

Minute de penalizare: 6 steaua 
(toate Zs. Antal I), 12 Progresul. 

Au arbitrat I. Becze — E. Săn- 
dulescu, Gh. Lupu.

Mircea COSTEA
SPORT CL.UB MIERCUREA 

CIUC — C.S.M. VIITORUL 
GHEORGHENI 7—1 (1—0, 3—0,
3—1). cu toate că au înscris dc 
7 ori, gazdele au greșit mult, 
ratînd ocazii extraordinar de fa
vorabile, ca și oaspeții, de alt
fel. 'Minute de penalizare: 16—16. 
Au marcat K. Antal 3, Bartalis, 
Sofron, Gereb, A. Naey, respec
tiv Baroti. Arbitri : M. Tranda
fir — T. Szabo și Gh. Tașnadl 
(acesta doar tn prima zi, duoă 
care iar s-a... supărat !). (Vaier 
PAȘCANU — coresp.).

C.S.M. DUNĂREA GALATI — 
DINAMO BUCUREȘTI 1—2 (1—1, 
0—0, 0—1). Partida a fost inte
resantă, echilibrată, dar gazdele 
au ratat mult, iar portarul oas
peților, Gh. Huțan. a apărat ex
celent. Un rezultat egal era mai 
echitabil. Marcatori : Radu, res
pectiv Pisăru. Baeso. Au arbi
trat Em. Both — N. Enache. M. 
Dinu. (Telemac SIRIOPOL — co
resp.).

BASCHET
Rezultatele meciurilor de bas

chet feminin disputate în etapa 
a VIII-a a Diviziei A : #

Olimpia București — universi
tatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 
69—71 (38—30), Sportul Studen
țesc București — Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare 83—62 (44—24), Voința 
București — Metalul i.M.F.S. Sa- 
lonta Crișul 75—49 (30—27), Voin;a 
Brașov — Gaz Metan C.S.Ș. Me
diaș 107—68 (54—36). Comerțul Tg. 
Mureș — Metalul C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea 82 —92 (36—54).

MARATON
Manițiu din Brașov șl C. Ma
laria din Tîrgoviște. (I. FEȚEA- 
NU. coresp.)

C.S.U. RAPID GALATI — PE
NICILINA LAȘI 3—2 (—13, 12.
12, —11, 9). După peste două 
ore de joc. a cîștigat echipa 
mal insistentă în finalul unei 
partide cu faze spectaculoase, 
dar și cu multe greșeli. Remar
cate : Daniela Dinică, Speran
ța Andreica, Carmen Costache, 
respectiv Valentina Constantin, 
Daniela Donciu șl Gabriela Cop- 
cea. Arbitri : S. Popescu din 
Constanta și I. Alexandru din 
Ploiești. (Gh. ARSENIE. coresp.)

CHIMIA RM. V1I.CEA — C.S.M. 
OTELUL TÎRGOVIȘTE 3—0 (9,
15. 9). Jucînd eu mult sub po
sibilități Și fără vigoarea recu
noscută, vîlcencele au obținut, 
totuși, victoria tn trei seturi da
torită. mai ales plusului de 
experiență comnetitlonală Oas
petele. din rîndul cărora am re
marcat pe Viorica Bîrsăsteanu, 
s-au ..agățat” de flecare minge 
șl puțin a lipsit să nu eîștlce 
setul doi. De la vUcence. oare
cum mai bine a jucat Lucrețla 
Mirea. Au arbitrat : Mircea Har
ța — loan Martin din Cluj-Na
poca. (Dragomlr ROȘIA nit. co
res».)

La masculin : C.S.M.U. Sucea
va — Steaua București 1—3 (7, 
—9, —10, —13), Dlnamo Bucu
rești — Relonul Săvinesti 3—8 
(9, —4, 8, —7. 11), Calculatorul 
București — Tractorul Brașov 3—8 
(13, 11, 8), C.S.M. Minaur Bala 
Mare — Viitorul Dinamo Ba
cău 3—0 (4, 7, 4), Universita
tea C.F.R. Craiova — Rapid 
București 3-0 (10, 11. 6). Elec
trotehnica Bistrița — Eicond Dl
namo Zalău 3-8 (7, 14, 11).



TOT MAI STRĂLUCITOARE, SUCCESELE
SPORTULUI ROMÂNESC SÎNT LARG OGLINDITE

Șl ELOGIATE IN PRESA INTERNAȚIONALA
Izbînzile sportului românesc, tot 

mai strălucitoare și realizate, fă.’ă 
excepție, in aria tuturor competițiilor 
ele anvergură. modul in care ele smt 
realizate, expresie . a excelentelor 
condiții create, a celui mai fierbinte 
patriotism, a unei exemplare mobi
lizări si dăruiri, a unui talent culti
vat și călit in condițiile unei munci 
aspie și responsabile, continuă să 
fie elogtate în presa internațională 
de pretutindeni. Reflectind (fie și 
in rezumat) marile succese ale spor
tului nostru in aria performanței, a- 
cest număr de ziar înlesnește o ima
gine convingătoare și. totodată, s’e- 
nică a înfloririi fără precedent a a- 
cestui domeniu, subliniind contribuția 
Iui mereu crescută ia sporirea tezau
rului de glorie și prestigiu al Româ
niei socialiste.
- Un asemenea demers, temeinic și. 

prip tonte datele lui. pilduitor. nu 
putea trece neobservat, motiv pentru 
care presa scrisă și audiovizuală din 
întreaga lume i-a dedicat și-i dedică 
o atenție specială, spații ample, 
aeordînd sportului 
riab.î fruntaș și adesea 
tie drumuri, o aleasă 
despre școlile lui (de 
minlnă, de canotaj, 
de tir. de haltere, de 
mareînd aportul și. Încă mai 
clttdent. perspectivele 

spații 
românesc, inva- 

deschizător 
stimă, vorbind 
gimnastică Ie
de semifond, 
box etc.) re- 

con- 
________ ______ j lor. Propu- 
nîndu-ne să surprindem acum, fie si 
sumar interesul si prețuirea de care 
®e bucură sportivii tricolori în pagi
nile presei mondiale, ne asumam o 
sarcină dintre cele mai dificile dată 

' fiind bogăția materialului din care 
trebuie (doar) să spicuim. Ne încu
metăm totuși, rezervînd primul ca
pitol gimnasticii.

Dacă revista engleză „International 
Gymnast" nota nu demult că, „bene
ficiind de un cadru ideal de învă
țătură șl sport, muncind cu dăruire 
și perseverentă, gimnastele române 
alcătuiesc o echipă formidabilă", a- 
tunci e limpede, e indiscutabil. că 
„previziunile" ei au fost pe deplin 
confirmate (și) la cea de a 25-a 
ediție a Campionatelor Mondiale:

desfășurată in octombrie, la Stuttgart. 
Cu 3 reprezentante pe podiumul de 
premiere al concursului pe aparate. 
Daniela Silivaș, Cristina Bonlaș și 
Gabriela Potorac. cu o inegalabilă 
Daniela Silivaș. triplă campioană a 
lumii și, în același timp, cea mai 
„galonată" dintre toate sportivele 
prezente la marele rendez-vous de la 
„Schieyer Halle", școala românească 
și-a redemonstrat clasa înaltă, robus
tețea și resursele inepuizabile. In 
„pianul tehnicii pure, al meticulozi
tății și al unei metode ideale de 
lucru" („L’Equipe"), ea s-a arătat 
iarăși fără pereche, exercițiile fetelor 
noastre, amestec de virtuozitate și 
stăpînire de sine. încîntîndu-i pe 
spectatori, obligîndu-i să fie. emo
ționați și tulburați, martori privile- 
giați ai perfecțiunii. De altfel, așa 
și scria Elmar Briimmer în „Stutt- 
garter Nachrichten" pe marginea e- 
voluței de „pasăre măiastră" a Da
nielei Silivaș, caracterizînd-o drept 
„frumoasă, dcsăvîrșită și cuceritoare". 
Pentru ca. in „Esslingen Zeitung" 
(din care reproducem și fotografia 
alăturată, înfățișînd-o pe Daniela 
Silivaș alături de campioana absolută 
de la Rotterdam 1987. Aurelia Dobrc) 
Jiirgen Roos să sintetizeze un a- 
devăr cunoscut și recunoscut în gim
nastica internațională : „Silivaș co
lecționează titluri și medalii cum 
colecționează alții mărci poștale" 1

Sigur că așa a fost. Sigur că așa e. 
Numai că puțini sînt cei care, a- 
plaudind interpretările de vis. parcă 
ireale, ale Danielei și colegelor ei. 
știu cită pasiune, cîtă perseverență șl 
cită sudoare ascund, și explică, per
formanțele lor de vîrt. adesea „mo
dele" ale genului. „Miracolul", cum 
l-au Identificat unii, nu-i greu de 
descifrat : înainte de a fi campioane 
ale gimnasticii. Silivaș. Bontaș, Po
torac. celelalte componente ale e- 
chipei noastre reprezentative au fost 
si sint campioane ale muncii, ale 
datoriei. Pe acest drum, care nu-i 
nici scurt, nici simplu, ele au ajuns 
să îmbine, cum elogia Agenția D.P.A. 
Hamburg evoluțiile Danielei la 
C.M., „dinamismul execuției cu o 
înaltă tinută artistică". lăsind o 
impresie de neuitat.

Prestația „tricolorilor" la C.M. și 
C E. de haltere, tradusă prin dobin- 
direa a 19 medalii, acest ..Apollo din 
Carpați", Nicu Vlad, întrecînd pe cei 
mai mulți adversari, Ia „Mondialele" 
de canotaj de la Bled, cu o zestre 
de alte 7 medalii, superba victorie 
a atletei Paula Ivan în „Cupa Mon
dială" (Ia 1 500 m), unde Doina 
Melinte și Alina Astafei și-au adju
decat „bronzul", succes survenit dună 

irezistibilă. Paula Ivan bătuse 

și ambifia lor, 
din alt
unor 

de aere

recordul lumii pe o milă la Nisa, 
„cel dinții doborit de o femeie pe 
Coasta de Azur" („Nice Mating, 
cîștigînd apoi, ca și în 1988. „Marele 
Premiu I.A.A.F.-Mobil", iată tot 
atîtea subiecte asupra cărora a ză
bovit presa sportivă (și nu numai) 
de pretutindeni, relevînd calitățile 
excepționale ale campionilor noștri, 
rîvna 
dacă 
rescul 
ifose.
tru că. oricît 
onorați.
sportului 
totdeauna 

dar șl, chiar 
plan, modestia si fi- 
performeri 
de vedetă.
de lăudațl.

reprezentanții de 
românesc s-au 

cu naturalețe,

lipslfi de 
Asta pan- 

oriclt de 
frunte a! 

comportat 
înțelegînd

să răspundă ptiu medalii și viciu.li 
condițiilor ce li s-au pus la dispo
ziție, încrederii ce li s-a acordat, 
depunînd astfel mărturie concretă 
despre un tineret harnic și sănătos, 
demn mesager al unui întreg popor 
I.ber și independent, stăpin pe desti
nele sale, iubitor de pace, prietenie 
și colaborare.

Nu putem încheia această „revistă 
a presei", cit de succintă, fără a ne 
referi la ecoul deosebit declanșat, în 
toate cercurile balonului rotund' și 
mai departe, de calificarea reprezen
tativei de fotbal a României la tur- " 
neul final_ al C.M. Deși plasată în- 
tr-o grupă „de foc", cu un singur 
Ioc rezervat „Coppei del Mondo". 
„naționala noastră a confirmat cu 
strălucire drumul ascendent al fotba
lului românesc (inaugurat de splen
dida izbîndă a Stelei în Cupa Cam
pionilor Europeni 1986). obtinînd 
„biletele" pentru Italia ’90. Bilete 
intru totul meritate, nu unele de 
favoare, căci în meciul decisiv, după 
cum bine știți. „tricolorii" i-au 
întrecut fără drept de-apel pe jucă
torii danezi, ispravă oglindită in 
extenso de comentariile presei mon
diale. Bunăoară. Agenția spaniolă 
E.F.E. sublinia că „românii au atacat 
dezlănțuit, eforturile lor fiind răsplă
tite cu realizări magnifice", iar o 
altă agenție. China Nouă, preciza că 
„susținuți șl de încurajările propriilor 
suporteri, jucătorii români s-au dove
dit mai valoroși, mai incisivi". „Jocul 
românilor a fost superior sub aspect 
tehnic și tactic" („Information". Co
penhaga). „Întreaga formație română 
a fost foarte bine pregătită pentru 
un examen foarte greu'' ' ~ 
dello Sport". Roma). 
echipă a României de 
națională autentică" 
Tidende". Copenhaga, 
clarație a reputatului 
danez Derby), „Hagi 
au etalat înalte calități 
(„La Republica". Roma) etc. 
adică recunoașterile cuvenite celor : 
care. luptînd cu abnegație, pînâ la 
sacrificiu, pentru culorile scumpe ale 
tării, n-au lăsat adversarilor, oricît 
de redutabili, nici o șansă !

Ne oprim aici. convinși că, deși 
restrînsă ca spațiu, trecerea în 
revistă la care am recurs ilustrează 
atenția de care se bucură în prezent 
sportul românesc și performerii lui 
în lume. Una mai mare ca oricind. 
consecință logică a unor succese 
răsunătoare, zămislite prin muncă, 
prin perseverență. prin cutezanță, 
prin dăruire.

Ovidiu IOANIȚOAIA
tip wmne s-"

(„Corriere 
.Am văzut o 
o clasă inter- 

(„Berlingske 
citind o de- 
internațional 

si colegii săi 
sportive" 

etc.

issaa

s a încheiat cea de a 21-a edific a „Troiculul Carpați'’ la handbal (I) TURNEUL CAMPIOANELOR LA TENIS

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI - PE PRIMUL LOC
KM. VlLCEA. 19 (prin te

lefon). După trei zile de 
întreceri, s-c încheiat cea de 
a 27-a ediție a „Trofeului 
Carpați* la handbal feminin, 
competiție la startul căreia 
s-au aliniat reprezentativele 
Cehoslovaciei. Franței, Turciei 
și României. Cum era de 
așteptat. reprezentativa tării 
noastre s-a situat pe primul 
loc. la capătul unor evoluții 
uneori contradictorii (mai ales 
în partida cu selecționata 
Franței). ,Nu ne îndoim însă 
că. înaintea C.M. de calificare 
în grupa valorică A (Da
nemarca. 1—10 decembrie), vor 
fi făcute și retușurile care 
se impun.

ROMÂNIA - FRANȚA 
25—15 (11—9). în meciul dispu
tat simbătă, rezultatul este de
sigur bun prin prisma celor 
zece goluri iri plus la activul 
echipei noastre, insă in timpul 
jocului ele au fost obținute cu 
oarecare dificultate. intrucît 
în ofensivă s-au făcut simțite 
îuite erori, in pasarea defec

tuoasă a mingii sau trimiterea 
acesteia în portar sau pe 
lingă bară. Pe aoest fond, 
reprezentativa Franței s-a 
instalat în cinci rîndurl la 
conducere (1—0. 2—1, 4—3.
5—3, 7—6 în min. 20). în si
tuația dată au fost necesare 
eforturi pentru ca echipa noas
tră să preia Inițiativa. fapt 
care s-a produs in min. 29. 
ci nd a trecut definitiv la 
eîrma jocului. Marcatoare :

In mccl-tcst

IRLANDA - NOUA
DUBLIN, 19 (Agerpres). La 

Dublin. în prezența a peste 
50 000 de spectatori, s-a dispu
tat mecîul-test dintre echipele 
de rugby ale Irlandei $1 Noii 
Zeelande. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 23—6 (13—6) ta 

Iovănescu 5, Cozma 4, Anto- 
neanu 4, Tircă 3. Matefi 3, 
Lefter 3, Doiciu 2, Luca, res
pectiv Dugray 4, Philippe 3, 
Bara 3, Boutlnaud 2, Demo- 
cride 2, Bouiraud. Au arbitrat 
foarte bine K. Sotirov șl B. 
Gheorghiev (Bulgaria).

ROMANIA — CEHOSLOVA
CIA 28—19 (ÎS—10). Ceea ce 
se cuvine consemnat in pri
mul rind este faptul că în a- 
coastă dispută greșelile de 
atac și apărare au fost aproa
pe total eliminate. Este șl 
explicația detașării destul de 
consistente a handbalistelor 
noastre (13—7 în min. 28, 
17—11 în min. 35. 21—14 în 
min. 44. 28—18 în min. 58 etc.). 
Fapt îmbucurător : s-au înscris 
goluri frumoase de pe extreme, 
autoare fiind Gabriela Anto- 
neanu (cea mai bună de pe 
teren in această partidă) și 
Florica Ivan. Au înscris: Anto- 
ncanu 6, Tircă 4, Ivan 4, Matei 
3, Cozma 2, Lazăr 2. Matefi 2, 
Doiciu 2, Luca 2, Lefter, res
pectiv Lesepova 7, Turcanova 
5, Cejnarova 2, Korandova, 
Damkova, Bartkova, Milha- 
ilova, Jankarova. Au arbitrat 
foarte bine K. Sotirov șl B. 
Gheorghiev (Bulgaria).

Iată și celelalte rezultate 
înregistrate sîmbătă șl dumi
nică : Cehoslovacia — Turcia 
25—17 (14—7), Franța — Tur
da 23—17 (9—6).

Meciurile In care nu a 
evoluat reprezentativa tării 
noastre au fost condusa de

ia rugby

ZEELANDĂ 6-23
favoarea jucătorilor neozeelan
dezi, care au reușit trei eseuri, 
prin Gallagher, Wright, Shel
ford, celelalte puncte fiind mar
cate de Fox (o transformare 
și trei lovituri de pedeapsă). 
Pentru gazde a Înscris Smith 
(două lovituri de pedeapsă) 

arbitrii români H. Marzavan 
șl Gh. Mihalașcu.

Clasamentul final al 
cele! de a 27-a ediții a „Trofeu
lui Carpați" : 1. România 6 p,
X Cehoslovacia 4 p, 3. Franța 
2 p, 4. Turcia 0 p.

Ion GAVRILESCU

Anglia : VICTORIE CLARA 
A ARSENALULUI

Allan Smith, Dixon șl Islan- 
dezul Slggl Jonsson nu parafat 
un succes clar al Iul Arsenal, a- 
casă : 3—0 ta fața lut Queen’s 
Park Rangers, scor care aduce 
campionilor poziția de lideri. 
Chelsea, ta schimb, a avut mari 
probleme, tot acasă, fiind con
dusă de către Southampton cu
2—0. pină cu 18 minute înainte 
de final I Monkou șl Wllson 
an salvat, Insă, echipa de la 
dezastru; egallnd, aceasta clș- 
tlgă un punct cu care rămlne 
ta apropiere. Eveniment : după 
muîțl ani, pe primele două po
ziții ale clasamentului se află e- 
chlpe londoneze, numai că, din 
urmă, vine Liverpool... Clasa
ment : 1. Arsenal 818,1 Chel
sea 28 p. 2. Aston Villa 24 p. 
Celelalte rezultate : Aston vnia
— Coventry 4—1; Crystal Palace
— Tottenham t—2 ; Derby — 
Sheffield Wednesday 2—8 : Ever
ton — Wimbledon 1—1 : Luton — 
Manchester U. 1—3 : Manchester 
C. — Nottingham Forest 8—1 î 
Norwich — Charlton 0—0; Mffl- 
wall — Liverpool 1—2.

R.F. Germania : F.C. KO LN 
PRIMEȘTE 5 GOLURI ACASA I
3—5 este scorul eu care F.C. 

twin a pierdut meciul de a- 
casă ta compania lul Eintracht 
Frankfurt și. concomitent, pozi
ția de lider I Bayern Mflnchen 
revine tn frunte grație unul 2—2 
reușit la Dortmund, dar după 
ce condusese cu 2—0 (goluri ale 
ltd Flick șl Strunz. marcate tn 
doar trei minute : 28 șl 28) 1 Tot 
tn trei minute s-a produs tnsă. 
șl egalarea (73 șl 75). Autorii 
golurilor fiind Breîtzke șt Mo
ller. Bayer Leverkusen benefi
ciarii șl ea de un egal (0—4. 
eu Werder Bremen, afară), t»r-

NEW IORK, 19 (Agerpres). 
în sferturile de finală ale 
„Turneului campioanelor" la 
tenis, ce se desfășoară la New 
York, Steffi Graf a Invins-o cu
6—X 6—1 pe Helena Sukova, 
iar Arantxa Sanchez a dispus 
cu 7—5, 7—6 de Manuela Ma
leeva. Celelalte rezultate : Ga
briela Sabatini —Zina Garrison 
6—3, 5—7, 6—3 ; Martina Na
vratilova — Monica Seles 6—X 
5—1, 7—5.

etnd pe poziția a doua șl conflr- 
mtad la rtndul său eă această 
ediție a campionatului vest-ger- 
man nu mal stă dar la dispo
ziția lui Bayern, ca ta atltea alte 
<UtL Clasament: L Bayern (34—

Carlos Bilardo : 
„ECHIPA ROMÂNIEI ESTE PUTERNICA*

MADRID, 13 (Agerpres). într-un recent interviu acordat 
agenției E.F.E„ antrenorul echipei de fotbal a Argentinei, 
dr. Carlos Bilardo. referindu-se la 'preliminariile din zona 
europeană, pentru Campionatul Mondial, a declarat că re
zultatele 1 se par normale, ta pofida faptului că nu s-a 
calificat echipa Danemarcei, inițial o favorită. „Dar, a pre
cizat Bilardo, nu trebuie să oftăm că reprezentativa Româ
niei este puternică. Din ea fae parte numeroși Jucători de 
la Steaua București, echipă care de mal mulți ani se află 
ta elita fotbalului european".

Antrenorul Bilardo a spus că va studia cu atenție jocul 
echipelor europene și, desigur, șl pe cel al formației Româ
niei, un adversar potențial in grupe sau în fazele superi
oare ale întrecerii de anul viitor, din Italia. în ceea ce 
privește favoriții, Bilardo a arătat că tn momentul de față 
există un echilibru de forțe șt multe selecționate au atins 
un nivel tehnlco-tactle care face ea orice pronostic si fie 
posibO.

16), L Leverkusen (23—ta), 2. 
KOta (23—23). toate co cite 21 
de puncte I Celelalte rezultate: 
St. Panii — Ddsseldorf 1—• ; 
Ndrnberg — Kaiserslautern 6—4; 
Hamburg — Stuttgart 4—2 ; 
Mannheim — Hamburger SV
4—1 : Karlsruher — Bochum 3—4; 
Monchengtadbacb — Uerdlngen

Italia : INTER - K.O. I
Etapa a 12-a : A taianta — Bari 

4—4 ; Bologna — Verona 1—4 ; 
Fiorentina — Aseoll 5—1 (Baggio 
— 3 goluri I) ; Genoa — Cesena

într-una din semifinalele 
probei de dublu, cuplul sovie
tic Larisa Săvcenko — Natalia 
Zvereva a întrecut cu 3—6,
7—6, 6—4 perechea cehoslovacă 
Helena Sukova — Jana No
votna.

MUNCHEN, 19 (Agerpres), 
într-o partidă demonstrativă 
disputată la Kiel (R.F. Germa
nia), jucătorul suedez Stefan 
Edberg \J-a învins cu 6—4, 6—2 
pe vest-germanul Boris Becker.

1—2 ; Inter — Milan 0—3 (Van 
Basten, Fuser, Massaro), Lecce
— Cremonese 2—1 ; Napoli — 
Sampdorla 1—1 (Maradona din 
U m, respectiv Dossena) ; Roma
— Lazlo 1—1 : Udlnese — Juven
tus 2—X Clasament: Napoli 19 p; 
Inter 18 p ; Juventus, Sampdorla 
și Bologna cite 15 p.

IN PRELIMINARIILE C.M.
ta cadrul grupei a 5-a euro

pene. ta Toulouse, reprezentati

va Franței a tavtas echipa Ci
prului cu scorul de 3—4 și o- 
eupă acum locul 3, ca • puncte. 
Golurile au fost marcate de Des
champs (min. 25) și Blanc (min. 
W).

Duminică, ta Tunis, ta meri 
pentru preliminariile C.M., echi
pa Camerunului a Întrecut ca 
1—4 (1—4) formația Tunisiei. U- 
nteri gol al partidei a fost mar
cat de Oman Biylk, In minutul
14. ta urma acestei victorii, se
lecționata Camerunului s-a cali
ficat pentru turneul final.
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