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mar, agenda dumneavoastră 
de lucru foarte Încărcată azi

Divizia „A“ îa baschet (m)

VICTORIE LA SCOR A RAPIDULUI: 86-71 CU C.S.U. BRAȘOV

și-a păcălit adversarii și va 
Fază din meciul Rapid — 

Foto : Dragoș NEAGU

duale. în plus, tre
buie menționat că 
ei nu au benefi
ciat nici In acest 
meci do aportul lui 
Tecăa și Benedck, 
accidentați. întll- 
nirea a fost, in 
general, interesan
tă, cu un ritm de 
joc destul de alert 
și cu multe arun
cări la coș de la 
semidistanță și de 
la distanță. Rapid 
s-a detașat in min. 
25 la 16 puncte 
(54—38), iar C.S.U. 
a avut capacitatea 
de a reveni, dar 
niciodată la mal 
puțin de 8 puncte 
(66—58 pentru Ra
pid, în min. 33). 
Chiar și la înce
putul minutului 40 
tabela electronică 
nu indica decit 9 
puncte (78—69), 
dar în aceste 60 da 
secunde brașovenii 
au făcut greșeli cu

43), I.C.E.D. — Farul (92—89, 
62—63).

IAȘI, 4 (prin telefon). Rezul
tate din grupa 7—13 :

UBBIS BUCUREȘTI — CJS.U. 
SIBIU »-78 (53—32). Contlnutnd
seria rezultatelor favorabile, 
bucureștenll au Învins la scor 
datorită faptului că au folosit eu 
predilecție jocul In viteză *1 
contraatacurile, in care au ex
celat Posa șl Osacenco. Au mar
cat: Posa 2S, Osacenco 22, Gheor- 
gh« ÎS, Dragnea 12, Mltrică 10, 
Chivulescu 8, Constantinescu 4, 
Ihm 2, respectiv Chlrilă 24, Pal- 
hegy 13, Mărculescu 11, Takacs
11, Apostu 8, Georgescu 4, Coa
ma 2, Vule 2.

UNIVERSITATEA CLUJ- NA
POCA — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 85—85 (42—47). O bună 
repriză a timișorenilor, după 
care aceștia au ratat mult și au 
comis greșeli de tehnică, permi
tted clujenilor să revină șl să 
ciștige. Au marcat : Barna 22, 
Gellert 18, Boman IS, Herbert 14, 
Dăian 10, Mate 4, Bretz 2, Mara 
2, respectiv Copăclanu 26, On- 
dreikovitz 17, Ardelcanu 14, Hie
12, Mlnzat 10, Florea 4, Szabo 2.

POLITEHNICA C.S.Ș. UNIBEA 
IAȘI — DINAMO ORADEA 37—73 
(40—37).

D. DIACONESCU — coresp.

mă obligă să intru direct 
intr-unui din subiectele pri
oritare pe care v-aș ruga să 
le abordați în convorbirea 
noastră. Poate ați avut oca
zia să remarcați faptul că 
ziarul „Sportul" se ocupă in 
ultima vreme intens — in
tr-o suită de articole care-șl 
propun să cuprindă cit mal 
multe orașe ale țării — de 
o problemă esențială, vitală 
chiar pentru sport, termenul 
nu este deloc exagerat, de 
modul de întreținere ca și 
de modul de folosință, de 
exploatare deci a terenurilor 
și sălilor de sport. Ele re
prezintă o parte foarte în
semnată a BAZEI DE PRO
DUCȚIE A SPORTULUI (de 
masă $1 de performanță), 
iar importanța care se acor
dă bazei de producție pen
tru sport poate să fie 
— considerăm noi — si
nonimă cu importanța care 
se acordă oricărei baze de 
producție economice. De 
aici, întrebarea...

— VASILE COJOCARU :... 
Cum întreținem și cum folosim 
la Galați baza sportivă in an
samblu, bazele noastre sportive 
din oraș — la asta vă referiți, 
nu ?

— REPORTER : într-ade- 
văr, asta e întrebarea.

— V. COJOCARU : La între
barea dumneavoastră, eu am

să vă răspund oarecum indi
rect. Cu alte cuvinte, vreau să 
vă spun că nutrim și noi con
vingerea că de felul cum ai 
grijă de avuția materială spor
tivă, de felul cum o întreții și 
de modul rațional, bine calcu
lat, in care o exploatezi depind 
nemijlocit rezultatele, care 
sint un efect in funcție directă 
de cauzele amintite- Dăm im
portanța cuvenită acestor cau
ze, printr-o programare judici
oasă, controlată, prin Îndruma
re permanentă- în același timp 
insă, aș vrea să vă spun că 
prima noastră preocupare a 
primăriei, in direcția bazelor 
sportive, este, totuși, alta Ve
deți, Galațiul nostru, oraș mare, 
în continuă dezvoltare...

— REP. : .„Unul din
cele mai frumoase orașe din 
tară, care s-a dezvoltat șl 
a înflorit sub ochii noș
tri, în anii socialismului, în- 
cîntațl mereu să descoperă 
— mă gîndesc și la vizitato
rii veniți și din alte locuri 
ale țării — în acest port du
nărean ceva nou și impre
sionant, ba un cartier ne
știut, ba o nouă faleză ele
gantă, modernizată etc—

— V. COJOCARU : ...Da. ob
servațiile dumneavoastră sini 
reale, deci intr-un oraș care 
a crescut aproape in fiecare an 
cit altele în 3 san 5 ani, ca ur-

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2-3)

De azi pină duminică, la Tg. Mureș
Bradu (Rapid) 
arunca la coș. 
C.S.U. Brașov

Campionatul național de
baschet masculin a continuat 
ieri, in Capitală și la Iași, cu 
meciurile etapei a doua a celui 
de al .treilea tur al competi
ției. Rezultate :

RAPID BUCUREȘTI — 
C. S. U. BRAȘOV 86—71 
(45—32). Un rezultat surprin
zător prin proporția scorului, 
dar meritat de către rapidiști 
care au dominat majorita
tea timpului datorită faptului 
că, de astă-dată, a fost rîndul 
lor să practice un joc mai or
ganizat, colectiv, în vreme ce 
studenții (spre deosebire de 
seara precedentă) s-au bazat 
prea mult pe acțiunile indivl-

carul, permițînd fe
roviarilor să ma
joreze scorul. Au 
înscris : Țurcanu 20, 

Gh. Dumitru 20, Bulancea 13,
Plămadă 10, Bradn 9. Vintilă 8, 
Sipoș 4, respectiv Flaundra 14, 
Kriszbai 14, Moraru 16, Mari
nescu 12, Csender 11, Hegyesi 
4. Au arbitrat foarte bine P. 
Pasere și A. Niculescu- (D. 
STANCUI.ES CU).

DINAMO BUCUREȘTI — 
FARUL CONSTANȚA 90—56 
(38—31).

STEAUA — I.C.E.D. 117—58 
(64—34).

Programul de azi : sala Flo- 
reasea, de la om 15,30 : Dina
mo — C- S. U. Brașov (rezulta
te anterioare : 105—64, 105—38), 
Steaua — Rapid (101—61, 72—

CAMPIONATUL BALCANIC
DE HANDBAL PENTRU SENIOARE
• Participă reprezentativele Bulgariei, Iugoslaviei ți 

României A ți de tineret

AERONAUTICA SPORTIVA, ȘCOALĂ
A EDUCAȚIEI Șl PATRIOTISMULUI

Debuttad anul trecut (mani
festarea a fost găzduită de ca
pitala Bulgariei), Balcaniada de 
handbal rezervată reprezentati
velor de senioare se dovedește 
a £1 o competiție de succes, ea 
trezind deopotrivă interesul 
tehnicienilor, al jucătoarelor și 
al iubitorilor sportului cu 
„mingea mică". La aproape un 
an după confruntările din sala 
„Hristo Botev" din Sofia, cea 
de-a II-a ediție este progra
mată în țara noastră, revenind 
municipiului Tg. Mureș onoa
re» de a le primi pe cele mau 
bune handbaliste din Balcani.

Echipa țării noastre (care 
anul trecut a ocupat locul III 
în clasamentul final : 1. Iugo
slavia, 2. Bulgaria) se prezintă 
la startul Campionatului bal
canic lntr-o alcătuire aproape 
identică celei de la Sofia. Spu
nem aproape identică, deoarece 
din formație lipsește portarul 
titular, Viorica Ionică (in con
valescență după o operație» de 
apendicită). Sperăm ca Angela 
Ciubotă-BloJ (în mod deose
bit), Lidia Stan șl Doina Co-

în contextul impetuoasei dez
voltări a fenomenului sportiv 
în țara noastră, se înscriu și 
sporturile aeronautice care, 
bucurindu-se de o bază mate
rială in continuă creștere și 
din ce în ce mai perfecționată, 
asigură sportivilor condiții ex
celente de pregătire pentru ob
ținerea unor performante pe 
măsura calităților și talentului 
fiecăruia.

Aeronautica sportivă repre
zentată prin parașutism, plano
rism șl zborul cu motor (fie
care fiind un sport de sins 
stătător), constituie pentru ti
neretul patriei noastre o înaltă 
școală de educație. Avînd un 
înalt grad de tehnicitate fiecare 
dintre aceste sporturi solicită 
tinerilor un bogat nivel de cu
noștințe de cultură generală și 
tehnică-

Pe lingă caracterul exclusiv 
sportiv care presupune între
ceri și rezultate, aeronautica 
sportivă mai îndeplinește și 
funcția de școală pentru toate 
celelalte categorii, creînd ca
dre, formînd piloți și parașu- 
tiști pentru apărarea patriei.

Pentru tineretul care dorește 
să practice unul dintre sportu
rile aeronautice îi stau la dis
poziție cele 14 aerocluburi caro 
funcționează în municipiile J 
București, Ploiești, Brașov 
(două). Iași, Suceava, Baia 
Mare, Tîrgu Mureș, Cluj-Napo- 
ca, Deva. Sibiu, Arad, Craiova 
și Pitești. Organul de condu
cere al acestora este Aeroclubul 
central român, care funcțio
nează în cadrul Departamentu
lui Aviației Civile, iar pe linte 
sportivă. Federația aeronautică 
română din cadrul Consiliului 
Național pentru Educație Fizi
că si Sport.

Anul acesta am sărbătorit 60 
'de ani de la atestarea docu

mentară a aviației civile româ
nești, prilej cu care am făcut 
un rodnic bilanț al performan
țelor obținute de-a lungul ani
lor. începînd cu performanțele 
de valoare internațională ale 
pilotului Alex. Fapană și ale 
parașutistei Smaranda Brăescu, 
din cel de-al patrulea deceniu 
am continuat cu o fertilă peri
oadă de dezvoltare a aeronauti
cii sportive.

Cu deosebire în ultimii 30 de 
ani am beneficiat de condiții 
din ce în ce mai bune care 
s-au materializat cum era 
firesc în rezultate frumoase, 
unele chiar de excepție. în 
toate sporturile aeronautice-

Parașutiștii Elena Băcăoanu, 
Angela Năstase. Elisabeta Po
pescu, Ion Roșu, Ion Negroiu, 
Gheorghe Iancu (deținător al 
primului record mondial abso
lut), Eva Lutsch, Ilie Neagu, 
planoriștii Mircea Finescu, Ni- 
colae Mihăiță, Ion Alexa, Erwin 
Rosch, piloții sportivi Constan
tin Manolache, Ștefan Calotă, 
Mihai Albu (multiplu campion 
balcanic). Ion Trucmel, Marcel 
Mita, Ana-Nina Ioniță sint 
nume cunoscute atît In țară cit 
și în străinătate. Prin perfor
manțele lor acești maeștri al 
înălțimilor au constituit o pildă 
vie pentru tineretul dornic de 
aviație și pentru generațiile vi
itoare de aviatori.

Promovînd permanent politi
ca înțeleaptă a partidului și 
statului nostru, și în acest do
meniu, al asigurării bazei ma
teriale, în ultimii ani s-a acor
dat o atenție deosebită dezvol-
Generai maior AUREL RAICAN 

președintele Federației 
aeronautice române

(Continuare In oag î-3)

(Contlnuare în pag. a 4-a)

Aruncare de la 7 m. Execuți 
ca de obicei și înscrie : Maria 
Tfirbk, una dintre cele mat 
eficiente handbaliste ale națio

nalei noastre
Foto : Vasile BAGEAC

„Turneul celor 4" la box

CONTINUĂ SERIA MECIURILOR FRUMOASE 
PE RINGUL CONSTĂNȚEAN

și-a pierdut oare publicul de pe litoral apetitul pentru scrima pugilisticd ?
CONSTANȚA, 4 (prin telefon). 

Și cea de a patra gală din ca
drul „Turneului celor 4“ la box 
s-a ridicat la un bun nivel teh
nic și spectacular, multe dintre 
partidele disputate fiind bine 
apreciate de specialiști și pu
blic. Păcat că o competiție de 
un frumos prestigiu și de va
loare este urmărită de un nu
măr mult prea mic de specta
tori ; cu atît mai surprinzător, 
cunoscută fiind pasiunea con-

slănțenilor pentru sportul cu 
mănuși.

La semimuscă, rapidistul Tu
dor Costache, un tinăr neobiș
nuit de înalt pentru această ca
tegorie, și-a folosit bine alonja 
și a reușit să-l învingă pe durul 
Nicolae Crăciun (Met. Buc.). în 
disputele cocoșilor, severineanul 
Nicolae Mîțoi a început foarte 
bine meciul cu Gheorghe Bru
mă (Rapid) și, după prima re
priză, se părea că va cîștiga

Astă-seară, la Palatul sporturilor și culturii

0 ATRACTIVĂ GALĂ INTIRNAJIONAIĂ DE BOX
Pugiliștii de la Steaua vor Intllnl o selecționată a armatei italiene

Astă-seară, cu începere de 
la ora 18, iubitorii boxului din 
Capitală vor putea urmări, pe 
ringul instalat in Palatul spor
turilor și culturii, o interesan
tă gală internațională în care 
se vor confrunta cei mai buni 
pugiliști ai clubului Steaua 
București și o selecționați a 
armatei italiene. Printre sportl-

vii români se vor afla Dumitra 
Șchiopa, liberia Cuca, Vasile 
Girgavu, Ion Cernat, Gheorghe 
Preda, iar în formația oaspete 
se afli campionii naționali al 
Italiei pe anul in curs, Umber te 
Morri (semimuscă), Edmondo 
Buttiglione (mijlocie), Luigi Dl 
Lauro (semigrea)-

clar. Treptat însă, pe măsură 
ce resursele sale fizice au scă
zut, Brumă a preluat iniția
tiva și a cîștigat la puncte.

Din nou în formă bună semi- 
ușorul Florin Stan (Dinamo) l-a 
învins la puncte, într-una din
tre cele mai frumoase confrun
tări, pe Haralambie Sultan 
(Steaua). La aceeași categorie, 
Florea Zamfir (Farul) l-a în
trecut la puncte, într-un med 
echilibrat, pe Nicolae Brînzel 
(Nicolina). La semimijlocie, 
Constantin Ghindăoanu (Cea
hlăul), cu o frecvență mai mare 
în lovituri, l-a depășit la puncte 
pe Nicolae Costin (B. C. Ga
lați). Un meci foarte bun au 
realizat doi boxeri fără nume 
sonore, Marius Popa (Rapid) șl 
Izmail Aii (Farul), în care mijy 
lociul constănțean, mai rapid în 
lovituri, a cîștigat la ouncte.

Celelalte rezultate : semimjlo- 
eie : M. Mihalache (Farul) b.ab. 
2 (rănire) St. Ștefan (Met. Buc); 
mijlocie : Gh. Butnaru (Met 
Suceava) b.ab. 1 D. Ene (Ra
pid) ; grea : N. Anghel (Voința 
Buc.) b.ab. 1 C. Bălan (Dinamo).

Mihai TRANCA

STANCUI.ES


INVITAȚIE LA PATINAJ BREVIAR
I
I

I

Pe patinoarul artificial de la Suceava (loc unde iarna a ve
nit mai devreme), numeroase fete și băieți vin zilnic, 
după cum se poate vedea din imaginea surprinsă de foto
reporterul nostru N. Dragoș, dornici să deprindă tainele 

acestui frumos sport.

I TINERE VÎSLAȘE, PE MUREȘ...

II
I

I

I
I

Acolo, pe malul Mureșului, 
aproape în discreție față d6 
vînzoleala de pe terenurile 
de tenis învecinate, în. drep
tul hangarelor și în apropie
rea cantinei sportivilor, sec
ția de canotaj a clubului 
U.T. Arad duce o viață mo
destă, dar nu lipsită de efi
cacitate. De 3 ani, antrenoa- 
rea Rodica Herbei, ea însăși 
tînără. se ocupă cu precădere 
de implantarea gustului pen
tru vislit în rîndul școlărițe
lor din oraș. Și a reușit pe 
deplin, de vreme ce încă 
anul trecut 4 din cele 5 com
ponente ale ambarcațiel ro
mânești de 4+1 vîsle, clasată 
a 5-a la campionatele mon
diale de junioare, proveneau 
din secția ei. Vîslașele erau : 
Renate Dăgău, Helga Boh- 
mans și Maria Truță (cîrma- 
cea fiind Valeria Timiș). A- 
celeași fete, acum eleve în 
dlasa a Xl-a, au luat lîngă 
ele pe Eva Nagy și lată-le 
anul acesta campioane națio
nale de junioare în proba de 
4 vîsle. Cu tot atîta mîndrie 
ne vorbea antrenoarea șl de 
Dorina Oatjș, elevă din Ineu. 
care face pași frurfidși spre 
consacrare.

Secretul bunei munci de 
•led este sprijinul factorilor 
răspunzători : vicepreședin
tele cflubului Nlcolae Blftgău 
șl președintele secției Paveî 
Aida, care înțeleg să fie •- 
proape de nevoile canotajului 
feminin ară dan.

O singură sugestie, pentru 
ea preocuparea față de 
„schimbul de mîlne" să ca
pete șl mai mult contur : cu

ajutorul forurilor sportive lo
cale, la Arad, pe Mureș, s-ar 
putea spori cu mult numărul 
concursurilor de canotaj, 
vara, în scop propagandistic, 
dar și pentru ca, printr-o să
nătoasă emulație între cele 3 
secții de canotaj din oraș, să 
se ajungă la ® creștere con
siderabilă a masei de prac
ticau ți. (Vib.).

• APLAUZE PENTRU „ME- |
CIUL TINEREȚII". Meciul 
ICEMENERG C Ș.B. — Oljm- «
pia București a fo6t apreciat I
ca unul din cele mai atrac- |
tdve dintre cele desfășurate, 
recent. în cadrul Diviziei .
„A“ de baschet feminin. Pre- |
țuirea s-a datorat jocului bun |
și spectaculos practicat de 
ambele formații, atmosferei .
de întrecere cu adevărat pa- I
sionantă creată nu numai de |
combativitatea foarte tinerelor 
sportive ale celor două for- i
mâții, ci și de efftuziasmul 
publicului din tribunele sălii I
Floreasca, format din eleve 
ale școlilor generale nr. 69 f
și 82 (unde învață baschetba- |
listele de la ICEMENERG |
C.Ș.B., majoritatea dintre ele 
fiind junioare și chiar juni- i
©are ,,mici“), junioare ale ‘
clubului sportiv Olimpia și •
susținători ai sportului de la 
ICEMENERG.
• PERSPECTIVE FRUMOA

SE. La turneul final al cam
pionatelor individuale de .
lupte greco-romane ale senio
rilor au fost admiși să par- I
tjcipe și • serie de juniori 
care s-au distins în întrece- .
rile cu adversarii de vîrsta 
lor. Deși se întreceau cu 1
sportivi consacrați, unii din
tre ei s-au remarcat și în t
această dificilă confruntare,
cu toate că sînt în vîrstă de | 
16—18 ani. Este vorba de Mi
hai Cișmaș (Ceahlăul P. j
Neamț). Ion Asafteț (C.S. Bo
toșani). Dănuț Staudt (Rapid | 
București). Sorin Herțea (Farul 
Constanța). Ovldiu Nicoară i
(C.F.R. Timișoara), Ion Hanu 
(Farul), Constantin Grigoraș |
ȚC.S.M. Suceava), tineri care 
au dovedit reale calități și fru- i 
moașe perspective.

ÎNCEPĂTOR-A VANSAT-CONSACRAT: I
TREPTELE PERFORMANȚEI |

— Alexandru Gered, ești 
investit In cadrul colectivului 
de antrenori de la secția de 
tir Steaua cu unele atribuții 
pe linia selecției primare. La 
unele cluburf ni s-a spus că 
tineretul școlar ocolește acest 
sport. Cc-i adevărat și ce nu 
In această afirmație ?

— Nu știu ce să zic : noi 
n-avem atîtea linfi de tra
gere cite solicitări !

— Deci, cum reușiți să a- 
Jungeți la această situație ?

— Ar fi mal întîl stabilirea 
unor legături strînse și prin
cipiale cu cadrele didactice 
din școlile pe care le patro
năm. Apoi, un antrenor de 
la Steaua se deplasează în 
ziua stabilită de școală pen
tru a prelua elevii din două- 
trei clase, mobilizați de pro
fesor, și a-1 conduce la po
ligon sau la sala din Calea 
Plevnei, unde are loc testa
rea.

— Cîți copii din cei apro
ximativ 100 sînt reținuți ?

— Cam 10—15, pentru • pe
rioadă de pregătire de circa 
3 luni, timp în care se de
finitivează selecția și sub as
pect caracterologic, luînd în 
considerație talentul, puterea 
de muncă, interesul * pentru 
tir, calitățile de gîndire. Re
zultatul întregii acțiuni se 
concretizează în 4—5 elemente 
nou-legitimate la sfîrșituJ u- 
nui trimestru.

— Și mai departe ?
— Nou-veniții sînt încadrați 

la categoria „juni orilor-înce
pători*, care pot ajunge „ju
niori-avansați* și în fine, 
„juniori-consacrați*. Conside
răm că această împărțire are 
un efect psihologic, noul le
gitimat fiind stimulat, să zi
cem, de un Constantin Țîr- 
lolu, ,,junior-consacrat“ care 
este totodată și component 
al lotului olimpic al Româ
niei... (Rd. T.).

SPORTUL TREBUIE SĂ ȚINĂ PASUL CU VIAȚA
(Urmare din pag. 1)

mare a unei dezvoltări econo- 
mico-sociale impetuoase, in a- 
eest Galați, deci, mereu mai 
mare, mai dinamie, in care 
aportul trebuie să țină pasul 
cu viața, pentru că face parte 
din viață, ne-am riudit că fie
care cartier e bine să aibă si 
trebuie să aibă baza Iui sporti
vă. Așa au apărut baze sportive 
pe lingă fiecare școală — in a- 
fara bazelor mari și mai vechi 
ale orașului, cum ar fi Portul 
Roșu, Dunărea. Țiglina —, folo
site, vă rog să mă credeți, a- 
Sroape tot timpul silei, in 

meție, firește, de cursuri și de 
obligațiile școlare- In cartierul 
Dunărea, de pildă, în vecinăta
tea liceului de filologie-istorie, 
dar nu numai in beneficiul e- 
levilor. ci al unei mult mal 
mari mase de oameni ai mun
cii, sintem pe cale să amenajăm

un adevărat complex de baze 
sportive ; unele sînt de pe a- 
cum gata, intr-o fostă npă lun
gă care duce de Ia stadion pină 
la Dunăre- De asemenea. In 
noul cartier al orașului din 
zona aeroportului se va fucra 
— folosind munca patriotică și 
marea dorință a oamenilor de 
a avea șl in zona lor tot ce le 
trebuie — la două terenuri care 
să rezolve, implicit, nevoia de 
sport a copiilor, a tinerelului și 
a tuturor oamenilor maturi care 
simt nevoia să se destindă prin 
mișcare fizică și sport.

— REP. : Tovarășe pri
mar, am fost să vedem noi
le amenajări din zona Du
nărea, de care vorbeați. In
tr-adevăr, In zona mare a 
rtpei, lungă de cfțlva kilo
metri, amplasarea Începută 
a bazelor sportive pare o 
•oluție pe ctt de Ingenioasă, 
pe attt de fericită. Se lichl-

- ■ ■-'.samtw.rtlSW’

dează brusturii și ciulinii 
ripei șl apar terenuri cu 
zgură, terenuri asfaltate, 
crește tin adevărat complex 
sportiv. Ne-a Impresionat 
In mod deosebit baza de te
nis, care cuprinde vreo 15 
terenuri de joc impecabil 
Întreținute, o bază cum șl-ar 
dori multe orașe din țară.

O a doua temă pe care 
v-o supunem discuției, to
varășe primar, este situația 
„Daciadei" la Galați, Cum 
trăiește „Daciada" în orașul 
dumneavoastră 7 Ce învă
țăminte v-a oferit desfășu
rarea „Daciadei" pină acum 
la Galați 7

— V. COJOCARU : Inițiată, 
cum bine știm, de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEATJȘESCU, „Da- 
eteda** este fără Îndoială cea 
mal amplă și mai frumoasă

AGENȚIILE Șl FILIALELE OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM 
din întreaga țară continuă ilnzarea biletelor de odihnă 

și cură balneară pentru luna decembrie
Nu v-ați electuat cura balneari sau nu ați last In eancedtu 

pină acum ?
Timpul nu-1 trecut 1 Stațiunile balneecilmatica vt atau ta 

dispoziție in continuare. Organizatorii de turism vâ reoamand* 
ci te va adrese pentru efectuarea tratamentului Indicat 4B me
dic : Herculane, Vatra Darned, Tuțnad, OUneștf, OMmlneftl- 
Căcjulata, Govora, Moneasa, Borsee, Amara, Efone Nard, Man
galia, Singeorz-BAi, Pucioasa, Silnic Moldova, Geoagfu-Bâl. Be- 
vala, Buziaș, Lacu Sărat.

important de REȚINUT s ta unde din aceste stațhnd ac- 
cesug din hotel spre baza de tratament se tace direct, prin 
culoare acoperite și Încălzite.

Numcrixise locuri vă așteapt* pentru petrecerea eencedtutul 
de odihnă sau a unor mlnlvacanțe ta acest sezon : Sinaia, Bu*- 
ten). Predeal, Poiana Brașov, Sttaa de Vata, Lacu Boau, Se- 
menic, crivala, Izvoarele, Botșm, Duxău, Bersec. Datate cu Ba- 
teiuri și vile cu un grad diferit de confort, cu restaurante 
modeme sau pensiuni, cu multiple mijloace de agrement, ata- 
țiurdle amintite constituie un loc Ideal pentru reconfortare «1 
odihnă, pentru refacerea potențtatalixl do. fizic gt intelectual.

PDBUTVRISM

AZI ÎNCEPE 
„CUPA ROMÂNIEI" 

LA TIR REDUS 
îneepînd de azi și pină dumi

nică, pe poligonul de tir redus 
dan parcul sportiv „Dinamo44 din 
Capitală se desfășoară tradițio
nala competiție dotată cu „Cupa 
României". întrecerile, la care 
participa un mare număr de 
trăgători din secțiile de tir din 
București și din țară, vor con
stitui și un prilej de verificare a 
componenților loturilor naționale, 
care vor concura la începutul 
anului viitor la Balcaniadă și la 
Campionatele europene de tir în 
sală.

întrecerea se desfășoară în două 
faze. Clasamentele pe echipe și 
individual la juniori II se vor 
Întocmi după prima fază, iar 
cele individuale, la seniori și 
juniori I, după cea de-a doua. 
Se va disputa și o probă de 
pușcă în premieră, la juniori H, 
fete și băieți ; 3 X 20 „diabo- 
louri*. Pentru prima oară se va 
trage la pușcă cu aer comprimat 
Ia cele tred poziții — culcat, ge
nunchi și In picioare. Azi var 
concura trăgătorii din București, 
la pistol și pușcă, mîine cel din 
secțiile din țară, iar duminică 
va avea loc faza a doua, finala.

Ani tenorii ioturilor nafionale

„PRIMELE TESTE INTERNAJION 
PATINATORILOR DE VITEZĂ SÎNT PRO

Patinatorii de viteză selec
ționați in Iotul reprezentativ 
și cel pentru „Cupa Prietenia" 
au efectuat un turneu in Po
lonia și U.R.S.S.. participînd la 
o serie de concursuri pe pistele 
artificiale din Varșovia și 
Kiev. Grupul celor 15 spor
tivi a fost însoțit de antre
norii Dan Lăzărescu și Mihai 
Timiș care, la reîntoarcerea in 
țară, ne-au declarat urmă
toarele :

DAN LAZARESCU : „Spre
deosebire de anii trecuți, de 
data aceasta un număr mai 
mare de sportivi susceptibili de 
a participa la viitoarele con
cursuri internaționale au in
trat mai devreme pe piste de 
dimensiuni olimpice. Cei din 
lotul reprezentativ au rulat In 
această perioadă in jurul a 
1000 km, fiind supuși la mai 
multe teste. Cea mai edifica
toare verificare a fost aceea 
de la Kiev, in compania unor

alergători dir 
Ia T-S.K.A.,, 
lan ții noștri 
late promițăt 
tuala etapă d< 
— I. Opincar 
42,85, Arpad 
3 000 m — T.
Erdely 4:33,:
4:38,0“.

MIHAI TIP
din Iotul pen
tenia" au rail
aproape 700 
rile test- de 
Kiev, Simona 
Szatmari și IV 
dovedit a fi 
egale, obținîn 
mițăloare, iar 
este liderul t 
nometrat cu 
5:02.4 la 3 00 

verificare a s 
lor efectuate 
cursul acestei 
tificială de 
(Tr. I).

In campionatul de polo

CRIȘUL ÎNVINGE DIN NOU (7-6) ECHIPA CAMPIOANĂ, DINAMI
întrecerile Diviziei „A“ La polo 

au fost reluate ieri cu partidele 
primei etape din turul II, ale 
cărei rezultate nu au produs 
nicj © modificare în clasament.

La Oradea, Crișul a întrecut 
pe Dinamo București cu 7—6 
(2—2, 2—1, 1—1, 2—2) la capătul 
unui meci dramatic. Bucureștenii 
au deschis scorul după 25 de se
cunde prin juniorul 
iar orădenii au egalat prin Un- 
gureanu din penalty (1—1). Apoi, 
a fost rîndul gazdelor să treacă 
la conducere (Garofeanu 2—1), 
pentru ca în finalul reprizei, un 
alt junior bucureștean, Hagiu, 
să obțină egalarea (2—2). In ur
mătoarele 7 minute lucrurile 
•-au repetat. Același Moiceanu 
• avut © frumoasă acțiune indi
viduală, a pasat excelent lui 
Nas tas iu și acesta din voie : 
3—2. Din nou jucătorii Crișului 
au egalat (3—3) din penalty prin 
Ungureanu, pentru ca tot în fi
nalul reprizei, Fejer să-și aducă 
echipa în avantaj (4—3).

La începutul celui de al treilea 
„sfert44, Viorel Rus a restabilit 
egalitatea (4—4) ; apoi, Gordan 
cu un șut cu boltă de la dis
tanță l-a surprins pe Spînu 
(5—4), jar juniorul Ciobăniuc — 
la • situație de superioritate —

Moiceanu,

a reușit să egaleze: 5—5.
Întrecerii a fost pur și _____
dramatic. Costrăș (șut cu boltă) 
11 surprinde
6— 5 pentru
dinamo viștii 
giu (4 m) : 
erau doar 4 
bitrul Mihai 
nou penalty ..____ ,
format de Ungureanu, ___ ____
semnat și victoria poloiștilor de 
la Crișul. Au condus R. Schilha 
Șl St. Mihai. (I. Ghișa — 
resp.).

La Cluj-Napoca, formația 
cală Voința a dispus mult 
comod decît © arată scorul 
(1—1, 2—0, 7 " 2
Progresul București. Clujenii au 
jucat foarte bine (o mențiune 
pentru portarul Sorin Scurei 
care a apărat fără greșeală), a- 
jungînd să conducă cu 5—1 șl
7— 2, scor la care antrenorul gaz- 
delor, A. Sarkadi, a introdus în 
teren rezervele, bucureștenii reu
șind să reducă din handicap. Au 
marcat : Sebâk 2, R Rusu J, 
CI. Rusu, Colceriu de la învingă
tori și A. Muntcanu 2, Teodo- 
rescu, A. Ion eseu de la învinși. 
Au arbitrat V. Medianu șl A. 
Czegeny. (R. Mjrcea — ceresp.).

Singura partidă programată în

Finalul 
simplu

pe Spînu 
Crigul. In 
au egalat .
6—6. Și cînd ___
secunde de joc, ar- 
Ștefan a dictat un 
pentru gazde, trans- 

care a In

și a fost 
replică, 

prin Ha- 
maj

co-
Ie

rnai 
_ 7—4 

2—0. 2—3) de echjpa

Capitală a pi 
Rapid Bucureșl 
tinăra forma 
Studenții au 
timp de două 
au cedat cate 
echipe net su 
confirmînd fo 
se află au ac 
partea a dou 
multă dezinve 
predilecție coi 
rul Cornel Ri 
data aceasta t 
care au dat 
Scorul final < 
7—0, 5—2) a
Gheorghc Ilie, 
Arsene, Gaiță 
2, Tschiltsche, 
fan de Ia R 
Angelescu de 
bttri : N. Nic 
Oiță.

în clasamen 
CU 12 p UTTTM 
Voința 7 p, i 
A.S.E. 1 p 
(a.v.).

PE MIC

HOCHEI: A. S. E. BUCUREȘTI IN REVENIRE
SUCEAVA, 4 (prin telefon). P.e 

patinoarul artificial din localitate 
•u continuat întrecerile din ca- 
drufl seriei valorice secunde a 
Diviziei naționale „A" de hochei, 
hi revenire față de primul tur 
al competiției (disputat la Mier-

competiție sportivă națională 
pe care a avut-o vreodată 
România. Pentru a-i realiza 
Insă obiectivele, mari și gene
roase, patriotice, trebuie să 
acordăm — și aici mă refer la 
învățămintele extrase de noi în 
experiența trecută — mult mai 
multă importantă CONȚINU
TULUI și mai puțină importan
ță formei. S-au făcut in multe 
locuri „spectacole mixte**, co
lorate, cu Daciadă, cu dansuri, 
eu poezie, cu de toate, forma 
ne-a cam luat ochii, dar con
ținutul s-a cam pierdut une
ori. Miezul „Daciadei**, conți
nutul formativ al tînărului pu
ternic, conținutul formativ-e- 
ducativ al omului de tip nou, 
patriot și revoluționar al unei 
Românii noi pe care o clădim 
zi de zi, al unei Românii care 
se afirmă multilateral în viața 
întregii lumi, conținutul, 
trebuie să nu se piardă, el 
buie valorificat, el trebuie 
fie un bun al unei mase cît 
mari de oameni.

curea Ciuc), formația bucureștea- 
nă A.S.E. Sportul studențesc a 
repurtat noi victorii la scor, în- 
trecind cu 7—1 (0—0, 1—0, 6—1)
formația Liceului nr. 1 din 
Miercurea Ciuc și cu 8—2 (1—o, 
4-0, 3—2) pe Metalul Rădăuți.

în celelalte jocuri s-au înregis
trat următoarele rezultate : Pro
gresul M. Ciuc — Tîrnava Odor- 
hei 6—1 (0—0, 2—1, 4—0), Agrono
mia Cluj-Napoca — Metalul Ră
dăuți 7—4 (3—1, 2—2, 2—1), Pro
gresul M. Ciuc — Liceul nr. 1 
M. Ciuc 11—3 (1—0, 5—3, 5—0) șl 
Agronomia Cluj-Napoca — Tîr
nava Odorhei 4—4 (1—2, 2—0, 
1—2). Ierț a fost zi liberă^

G. DAMIAN — ceresp.

SIMBATA 
în cuprinșii 
xaâc, la or» 
înregistrate 
primele dou 
piu ale fini 
la tenis, Ce 
ha ; ora 17 
redă de ta 
Iar, meciul < 
lin Steaua - 
Liubliana d 
tator Cristi<

DUMINICA 
•ra 
vis, 
blu 
din

15,15 : 
rezumai 
și trai) 
ultimele

•ra
Teilerf 
de D
11 D 
fetba

alune
JOI

11,15 : 
rezumatul
din ©ptimil 
Cupel UJE. 
Sorin Satma

AERONAUTICA SPC
(Urmare din pag. 1)

el, 
tre

să 
mal

tării și modernizării industriei 
naționale aeronautice, care rea
lizează proiecte, construiește și 
omologhează noi tipuri de avi
oane, planoare, motoplanoare și 
elicoptere, punînd la dispoziție 
aparate de cea mai bună cali
tate, apreciate atît la noi cît și 
în numeroasele țări unde sînt 
exportate.

Dezvoltarea pe mai departe 
a industriei aeronautice va fa-

cilita astfel 
cluburilor, 
vității in cel 
trarea lor p* 
ferial volant 
țelor mondia

Aceste con 
plicit la măi 
sportivi, la 
tățil instrui1 
obținerea 
manțe,
rința unanim 
reprezenta c 
rile patriei 
Socialistă R<

Cadoul potrivit pentru cel dragi H puteți alege din magazinele Întreprinderilor 
comerciale ale Direcției generale comerciale a municipiului București.

In perioada 1—31 decembrie a.c., cu prilejul tradiționalei acțiuni comerciale 
LUNA CADOURILOR, magazinele Capitalei vă oferă :

— țesături dta lină sau bumbac Intr-o variată paletă eoloristlcă ;
— tricotaje șl îmbrăcăminte tricotată, adecvate sezonului rece ;
— Încălțăminte „flexin* (din imitație de piele sau din cauciuc) ;

LOTO-
SUCCES 
SECRET

LOZ
LAiOilNPU 
CONT/NUÂ

MAfi/LOĂf
CisTfGUfft^

• ttAMS!
AuroWA/s

Tragerea 
astăzi, 5 de< 
levizează 5n 
Ja ora 18,25.



u După 19 ani
CUM ONORĂM „CUPA ROMÂNIEI"?
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STICLA ARIEȘUL TURDA —
DIN NOU REVELAȚIA CUPEI

pe 
2T, Șl 
.S.E. 
ziste 
apoi 
unei 
iarii, 
care 
s In 

cu 
cu 

eno- 
i de 

lot, 
icție. 
1—1, 
de : 

* G 
espe
Tu

ci 2, 
Ar- 
Bă-

Lapld 
» P, 
C.N.

5 P.

Sticla Arieșul Turda revine 
în prim-planul actualității fot
balistice după 19 ani și tot pe 
același front, al Cupei. învin- 
gătoarea ediției 1961 devine re
velația actualei ediții prin cali
ficarea in sferturile de finală 
ale popularei competiții, desfă
șurată sub egida Daciadei.

Eliminînd o formație supe
rioară cu două categorii com- 
petiționale. divizionara „C“ din 
Turda care, notați bine, se află 
pe locul 10, în seria sa !, a în
registrat performanța nr. 1 a 
optimilor. Acestea au dat cîș- 
tig de cauză, în afara forma
ției turdene, unui grup de șase 
divizionare „A” și unei autori
zate reprezentante a eșalonului 
secund, F.C. Constanța. Ar mai 
fi de notat — ca o remarcare 
a echipelor cu bune rezultate 
in cupă, de-a lungul anilor — 
că, dintre cele opt formații 
ajunse in etapa sferturilor, nu
mai trei au reușit aceeași per
formanță și în trecuta 
Politehnica Timișoara, 
deținătoare a trofeului,

ediție : 
actuala 

Univer-

silalea Craiova, campioana țâ
rii și liderul autoritar «1 Di
viziei „A”, și Steaua, finalista 
trecutei ediții.

Un alt aspect, dar 
al meciurilor de ______  _
constituie nivelul general SCĂ
ZUT al ARBITRAJELOR 
trei dintre cele opt 
calificativele acordate 
cătorilor partidelor au fost ne
mulțumitoare. Unele 
greșelile arbitrilor (cazul Stea- 

pildă) au in- 
ccorurile, ceea 
ceară „eavaleri- 
mai multă eon- 

OBIECTIVI-

negatâv, 
miercuri II

1 In
Intîlniri, 

condu-

dintre

ua — „U“, de 
fluențat chiar 
ce face să se 
lor fluierului” 
centrare în joc, 
TATE în luarea deciziilor.

Să așteptăm acum faza sfer
turilor de finală, programată 
pentru anul viitor Să sperăm 
că ea va oferi întreceri de 
calitate, contribuind la reușita 
unei competiții de popularita
tea „Cupei Rom&niei”, cea 
care asigură — ca răsplată fi
nală — dreptul de participare 

conti- 
cupelor”.

Și „optimile” din acest 
an ne invită să medităm 
puțin asupra felului in care 
cinstim (în fapt) „Cupa 
României”, despre care spu
nem mereu că este o mare 
competiție națională, „cot 
la cot” cu campionatul, dar 
care își trăiește viața, cu 
adevărat, abia in ultima 
fază dacă nu chiar numai 
in ziua finalei, cînd Cupa 
devine un vis palpabil și nu 
o ipoteză de luat (sau nu) 
în seamă.

Știm foarte bine că pro
gramul este Încărcat, dar 
socotim că se poate face in 
așa fel încît, bicepind din 
„optimi”, cînd echipele de
vin de forțe apropiate. Cu
pa să se joace tur-retur. 
Interesul față de Cupă ar 
erește enorm. Dacă adu
năm „tribunele" care au o- 
norat Cupa pe terenuri 
neutre, concluzia e tare ne
gativă. Cîte două mii de

spectatori la Rm. Vîlcea și 
Sf, Gheorghe, 500 la Bra
șov, cîteva sute la Ploiești. 
Sînt și unele excepții — 
Drobeta Tumu Severin, cu 
10 000, Sibiul — 7 000...

De ce să oferim „optimi
lor” un cadru de indife-

Puncte de vedere

rență, cu o medie de 3—4 000 
de spectatori, cu un public 
deseori absent chiar îtn ca
drul... prezenței (iată, de 
pildă, la Rm. Vîlcea, spec
tatorii au jubilat cu adevă
rat doar în momentul în 
care la tranzistoare s-a au
zit că... Vîlcea a deschis 
scorul la... Cîmpulung), în loc 
să-i dăm Cupei — nu nu
mai cu vorbe — locul care 
1 se cuvine.

Să ne imaginăm că 
miercurea viitoare s-ar fi 
disputat returul partidelor 
jucate alaltăieri. Asta ar fi 
însemnat automat 30 000 de 
spectatori la Cluj-Napoca, 
15 000 la Slatina. 8 000 la 
Oradea. 10 000 la Craiova 
(pentru C.F.R.), 15 000 la
Bistrița (în fața echipei 
campioane). 20 000 la Timi
șoara (sau la Hunedoara) 
etc., etc., plus beneficiul și 
mai mare rezultat din ONO
RAREA MARII COMPETI
ȚII NAȚIONALE CARE 
ESTE CUPA ROMÂNIEI. 
Vor fi voci care să afirme 
că, lată, vremea s-a înăs
prit, dar obiecția nu re
zistă. Cine ne împiedică să 
devansăm totul cu o săptă- 
mlnă ?

Trebuie făcut ceva ! Cupa 
României merită să fie o- 
norată așa cum se cuvine I

loan CHIRILA

„Optimile**, In note și comentarii.

INCOMODA E

in cunoscuta întrecere 
nentală „Cupa

Nu știm dacă, miercuri, 
Slbju, o altă divizionară „A”, 
afara Universității Craiova, ar _ 

In prima repriză exce- 
jec practicat de... divl- 
„B“ Gloria Bistrița. Un
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• Ne-a plăcut „due- 
«u1* celor două galerii, 
n^'iițeană șl craiovea
nă, venite, miercuri, la 
Sibiu ; o dispută în
cepută ta oraș, cu mult 
taalntea meciului.
Ne-au displăcut insă 
acei pretinși suporteri 
al Gloriei care se clă
tinau „ca-n filme” 
(vorba unui sibian 1), 
unii căzînd pe stradă, 
la un pas de roțile ma
șinilor. Sperăm că ade- 
vărațil suporteri ai 
sportivei echipe Gloria 
n vor ajuta și pe cei... 
rătăcitori să înțeleagă 
că stadionul nu-1... bo
degă ! • Jean Pădu- 
reanu, din conducerea 
echipei Gloria Bistrița, 
înaintea partidei cu U- 
nlversitatea Craiova : 
^Avem de învins două 
complexe : al meciului 
pierdut ta ediția trecu
ta, ia Sibiu, ta fata 
timișorenilor șl al— e- 
ehlpei campioană, cea 
i£al puternică formație 
din fotbalul "
ora actuală !* 
J. Pădureanu, 
meci : „Cine 
Gloria Bistrița la Sibiu, 
dștigă Cupa !* Ceea 
ce craiovenii au aflai 
prin reprezentantul lor 
ta acea discuție, Cornel 
Stroe, vicepreședintele 
clubului. 9 La Sibiu, 
Ștefănescu, Crișan, Cir- 
ții șl Ferencz (excep
tând pe cel doi portari) 
au purtat mănuși ta 
timpul jocului, apărîn- 
du-se de frig- Ceea ce 
nu Înseamnă, deloc, că 
s-a jucat... cu mănuși! 
• La terminarea pre
lungirilor partidei de 
ta Sf. Gheorghe, obser
vatorul federal A. lo- 
nlță n Întreba, mal tn 

mal ta serios, 
echipei 

Tltus 
jucători 

transforma

M. Marian șl 
șl pe

Lazăr,
Bucurescu —, și 
banca antrenorilor
C. Cernăianu nu s-a 
mai prezentat la echi
pă de luni... • Demnă 
de remarcat atitudinea 
lui Florin Brătilă — 
medicul echipei Sportul 
studențesc (ta treacăt 
fie spus, el a fost și 

delegatul formației, 
corn pletind șl foaia de 
arbitraj) — care a intrat 
prompt pe teren, dta- 
du-1 primele îngrijiri 
jucătorului Naghl « 
După med, vicepre
ședintele asociației Sti
cla Arieșul Turda, Au
rel Negreanu, era foar
te fericit. „Nu exage
rez, această calificare 
mă bucură aproape la 
tel ea șl eiștlgarea Cu
pei, ta 1561, cînd am 
fost cu echipa Ia Bucu
rești*. • Un jucător In 
mare progres este Mol- 
ceanu, care a depășit

Jucăto
are 13,

ța legitimațiilor 
rllor. Se făcuse 
ora oficială a meciului, 
șl arbitrul Mihal Ivăn- 
cescu, asistat de obser
vatorul federal Al. Io- 
nescu, ședea cu ochii 
pe ceas așteptlnd să 
consemneze 
de arbitraj 
unei partide 
avusese loc !
timp, antrenorul P. Co- 
măniță făcea eforturi 
disperate să găsească 
autobuzul Împrumutat 
de ta F.C.M. Brașov, 
plecat —ta oraș șl în 
care fusese uitată vali
za cu legitimațiile jucă
torilor constănțenl. Din 
fericire pentru aceștia, 
șoferul autobuzului a 
fort depistat, tatlmplă- 
tor, ta garaj șl, cînd 
mai rămăseseră doar 
patru minute plnă să 
oe consume șl prelun
girile acordate de 
gutament, valiza eu

tn foaia 
rezultatul 
care nu 
In acest

re
țe

nostru la
Același 

după 
tnvinga

glumă 
pe antrenorul 
Sticla Arieșul, 
Făreaș : „Al 
eare pot 
penalty-urile 7”. Răs
punsul a venit prompt: 
„Am lucrat cu toți ju
cătorii această piatră 
de încercare. Nu am 
nici o emoție. In plus, 
Vlad va para cel pu
țin o lovitură44. Inter
pretată la prima ve
dere ca • lipsă de mo
destie, afirmația a a- 
vut din plin acoperire 
în fapte. • Lipsă de 
efectiv în tabăra stu
denților bucureșteni, și 
pe feaia de arbitraj — 
unde erau trecuțl dear

IN VESTIARELE CUPEI...
de mult faza în care 
era emul ultimelor 13 
minute ta Pitești, adică 
^rm« secretă” a golu
lui de ultimă oră. Mol- 
ceanu a devenit un ju
cător „pe cont propriu” 
In meciul de ta ~ 
Vîlcea el a fost, 
putea spune, cel 
bun jucător de pe te
ren. Să urmărim această 
ascensiune. • Pe foaia 
lui F£. Olt, la rubri
ca rezervelor figura 
și... vicepreședintele FI. 
Dumitrescu.

Bă
vedem

asta. Dlmpotrl- 
foarte bine ca 

jucător — 
conducător

Rm. 
am 
mai

gliimațllle a «părut

Unii ar 
ztmbeascâ, 

nimic
putea 
dar nu 
râu în 
vă. E, 
triunghiul
antrenor 
să fie mai... elastic de- 
cît este astăzi. • 
După terminarea me
dului FjC. Argeș — 
F.C. Olt, am asistat la 
• frumoasă demonstra
ție de sportivitate. în
tregul grup al suporte
rilor lui F.C. Olt a ve
nit în fața vestiarului 
echipei sale și a cfritat 
pe versuri optimiste, 
promițtnd. cam in sti
lul Rapidului, că 
„nu-și va părăsi echi
pa favorită, In duda 
înfrîngerU...44 • La 
Brașov, F.C. Constanța 
era să piardă meciul 

ilificarea fără să 
1 Cau za ? Absen-

gliimațlile a «părut ta 
vestiarul arbitrilor. Mal 
ta glumă, mal ta serios 
cineva apunea eă șo
ferul autobuzului ar fi 
meritat o primă... Nu 

ee-ar fi meritat, 
_ lmb, conducăto

rul echipei din Con
stanța dacă echipa «a 
ar fi pierdut tatltalrea 
eu 3—3 I • Dintr-o gre
șeală de recepționa re 
telefonică a cronicii 
meciului de ta Brașov, 
calificativul arbitrului 
Mihal Ivăncescu a a- 
părut „slab”. ta loc de 
„satisfăcător” cum a fost 
în realitate. Slabă a fost 
Intr-adevăr, prestația 
tușierulul H. Nlcolau, 
vinovat de o serie de 
neatenții ta aprecierea 
ofsaidului, ta una din
tre acestea înscrlin- 
du-se șl un gol în con
diții neregulamentare 
• La Brașov, In ajunul 
medului de Cupă, gro
simea. stratului de ză
padă atingea, pe tere
nul de joc, aproxima
tiv 30 cm. Gazdele ln- 
tttalril, F.C.M. Brașov, 
au făcut lăudabile efor
turi, hicrîndu-se plnă 
marți ta era 34, pentru 
a face clmpul de joc 
practicabil. Ceea ce. tn 
bună măsură, s-a reu
șit. • Marcel Plgulea 
«... tremurat mal bine 
de (0 de minute pe

banca sa, după acci
dentarea lui Teleșpan. 
Nu de frig, bineînțeles, 
ci datorită faptului că 
nu mal avea nici o 
rezervă, după Intrarea 
lui Cilean. „In cazul 
unei noi accidentări, aș 
fi recurs la... Roșea, 
portarul de rezervă” ! 
Scuze șl... nu prea, 
ținînd cont că un lot 
divizionar „A” numără 
23 de jucători... • 
Foarte mulțl dintre 
spectatorii musceleni 
au văzut numai... pe- 
nalty-uri în cele două 
careuri, dar mal ales 
ta cel al brașovenilor. 
Arbitrul Carol Jurja, 
ajutat insă frățește de 
...fratele său, Anton, șl 
de celălalt tușier, D, 
Petrescu, s-a orientat 
cum trebuie. N-a acor
dat nimic. Bine a făcut 
șl nici un jucător n-a 
protestat ! • Bența,
care a marcat două 
goluri aplaudate ta 
partidele cu Steaua și 
Dinamo, a lipsit mult 
formației sale. Șuturile 
Iul precise de la dis
tanță șl semi-distanță 
ar fi îngreuiat mult 
misiunea portarului vfl- 
cean Constantin. • S.C. 
Bacău a Înscris pe 
foaie, ea rezerve, dear 
doi jucători de clmp : 
C. Solomon șl Botez. 
Cînd a fost întrebat de 
ce n-au mai multe re
zerve, c. 
președintele 
din Bacău, 
scurt șL„
tor : „Păi, doar doi ju
cători avem voie să 
schimbăm”. • Haz de 
necaz. După meci, an
trenorul Angelo —'
lescu ne spunea : 
mal frumoasă fază 
Uzată de jucătorii 
trl a fost aceea 
care a marcat...
mană. Lunca l-a ; 
lui Ursache, iar 
ta jucătorului 
vean. Simplu...” 
mta. 13, C.F.R. 
a Inițiat un atac 
culos. Arbitrul L 
silolu a ridicat 
steagul pentru că 
se afla ta ofsaid, 
spectatori, dornici 
asista ta o mare__
priză, nu l-au iertat pe 
tușier și l-au huiduit 
plnă ta sfîrșitul jocu
lui Acestor „nesportivi” 
din tribună ar fi tre
buit să M se arate car
tonașul roșu.

GLORIA Șl PENTRU
joc care nu a Însemnat doar 
așteptata ambiție, ci etalarea u- 
nui fotbal modern. Cu marcaj 
atent la Cămătaru (foarte bun 
fundașul Moldovan) ; cu un fun
daș lateral (Nicolae) irezistibili 
ca... extremă ce este ; cu un 
„mijloc*4 capabil să „scoată*4 
baloane grele (a excelat Hurloi), 
dar și să construiască cu abi
litate șl forță faze ofensive (re
marcabil Ba lint, bun Butuza), cu 
un „vîrf" (Dănilă) despre care 
cu siguranță se va vorbi ; cu un 
adolescent în poartă (Nalați), pe 
dt de crud, pe atît de curajos 
șl inspirat ; și, nu In ultlimul 
rlnd, cu un antrenor (Alexandru 
Constantinescu), bun strateg, 
care a pregătit cu inteligentă re
plica pentru ’~~ 
Miercuri, la 
„saturată ** in 
giune în care 
tre jucătorii 
peste 40 de meciuri (recordman, 
Ștefănescu — 49!) a încercat, în

• •• CAMPIONI!
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CIȘTIGURILE TRAGERII. 
LOTO DIN 2S NOIEMBRIE 

1980
Categoria 1 : 1 variantă 25% 

— autoturism DACIA 1 300 ; 
categoria 2 : 1 variantă 100o'o a 
20 266 lei și 15 variante 25% a 
5.066 lei ; categoria 3 : 20,00 a
4-813 lei ; categoria 4 : .54,00 a
1.783 lei ; categoria 5 : 147,00 a
655 lei ; categoria 6 : 410.75 a
234 lei ; categoria X : 2.087,50 a 
100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 t 
90.438 lei.

Autoturismul DACIA 1300 de 
la categoria 1 jucat 25% a 
fost obținut de GHEORGHE 
POPESCU din Pitești-

TRAGERE EXCEPȚIONALA i

LOTO

«• atribuie cMfțtn > <n>
BSNI.AUTDTURISME.EXClIRSir

PESTK HOTARE

Costinescu, 
clubului 

a răspuns 
neconvingâ-

Nliu- 
„Cea 

, rea- 
noș- 

din 
Pa

pas at 
aces- 

craio- 
• în 

Craiova 
peri- 

Va- 
tasă 

Rusu 
Unii 
de a 
sur-

Jncați din vreme numerele 
preferate î FIECARE BILET 
— O ȘANSA DE A CÎȘTIGA : 
• Autoturisme „Dacia 1 300*4 
71 „Skoda 120 L- • 50.000,
25.000, 10.000 lei etc. • Ex
cursii în R.D. Germană «au 
R.S. Cehoslovacă. Se atribuie 
riști guri și variantelor cu 3 
numere din 18 sau 24 extra
se !

FORMULA TEHNICA A- 
VANTAJOASA : 5 extrageri
in 2 faze, cu un total de 42 
numere !

ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE — «imbătă s decembrie 
1980. Nu ecohți prilejul de » 
vă număra pFinfre marii cîș- 
tf.g Sfori !

echipa craioveană. 
Sibiu, campioana, 
acest final de sta- 
cei mai mulțl din- 
săi au la activ

prima parte, să joace cu... nu
mele, ceea ce era să o coste. 
A trebuit să vină pauza, ca Ion 
Oblemenco să le spună a lor săi: 
„Sîntem liderul Diviziei A 1 Sîn- 
tem echipa campioană, măi bă
ieți !...“ și craioVenii să apese 
pe acel buton invizibil care a 
pus în funcțiune acest modern 
mecanism care este, astăzi, Uni
versitatea Craiova. Să nu uităm 
însă că și în această ediție Glo
ria Bistrița cade victimă unei 
erori de arbitraj, ca și în meciul 
(din ediția trecută) cu „Poli*4 
Timișoara. De data aceasta, un 
tușier (Mihai Adam) a permis 
craiovenilor să plece spre pri
mul gol din poziție de ofsaid. 
Iar dacă arbitrul de centru, Va- 
sile To pan (peste tot, pe un 
teren 
alocuri) 
s-ar mai 
gd-două 
men tare.

(peste tot, pe 
foarte greu, imposibil pe 

nu era foarte atent, 
fi putut naște încă un 
din poziții neregula-

Mircea M. IONESCU

LECJIA, PLINA DE INVAJAMINTE, A ECHIPEI DIN TlilIGA
Partida de la Sf. Gheorghe, 

dtotre Sticla Arieșul Turda și 
Sportul studențesc, a întrunit 
toate atributele unei Intîlniri spe
cifice de „Cupa României”, com
petiție k.e. 
rfle de 
echipei 
toii al 
nuanțe, 
ril din _ . _
dlați. Fără îndoială, performanța 
divizionarei „C“ este mai mult 
dectt notabilă Elevii tînărulul șl 
merituosului antrenor Titus Făr- 
eaș au dat dovadă de • 
mare ambiție, Iar prin efortu
rile generos cheltuite, prin an
gajamentul depus, uneori dus ta
• cotă greu de Imaginat pentru
• echipă fără nume — cu excep
ția Iul Bilă, Gostilian șl Bacoș, 
foști jucători ai C.F.R.-ului Ctaj- 
Napoca, au anulat în mare

rte diferența de eșalon care 
despărțea de partenerii de tn-

,Cupa României”. .
: prelungirile, lovltu- 

ta U m șl calificarea 
eu șansa a doua. Mar- 
acestel palete, cu atltea 
de evenimente, spectate- 

Sf. Gheorgbe pot fi invi-

IA CÎMPULUNG N-A
Credem eă s-a greșit atunci 

etnd s-a hotărtt ea meciul din
tre F.C.M. Brașov șl Chimia Rm. 
Vîlcea să se dispute la Ctmpu- 
lung Muscel. S-A GREȘIT pen
tru că ajcest teren N-A FOST 
NEUTRU, destui spectatori prezențl 
în tribune fiind ostili pe față echi
pei brașovene, pe care au in
fim pinat-o cu fluierături șl în
jurături, cu zeci de bulgări, nu 
numai de zăpadă, d șl de ghea
ță. Au fost loviți cu astfel de...' 
proiectile și observatorul fede
ral. și crainicul reporter, șl cro
nicarul ziarului, și cîțiva jucă
tori, Papuc îndeosebi. De unde, 
totuși, această PORNIRE INAD
MISIBILA, CARE IMPUNE MA-

UNIREA ORADEA-0
Incontestabil o mare revelație 

a actualei ediții a Cupei se nu
mește Unirea Oradea. De ce ? 1. 
Este o echipă care activează în 
campionatul județean, actual
mente clasată pe locul 5 (!) ; 2. 
de la intrarea în competiție și 
plnă în pragul optimilor de fi
nală a eliminat, pe rînd, trei 
formații divizionare „C** (Recolta 
Sal on ta cu 4—1, Voința Oradea, 
cu 3—0 șl Victoria Cărei, cu 3—0), 
două divîzToflare „B“ (Aurul 
Brad, cu 1—0 și înfrățirea Ora
dea tot cu 1—■0) și o divizionară 
„A“, Progresul București, pe 
care a întrecut-o cu 4—2 ! Gola
veraj general : 16—3 în 6 me
ciuri ! 3. Miercuri, la Brașov,
Unirea a pierdut greu în fața 
unei echipe, F.C. Constanța, eu 
un pas în Divizia „A“. A pier
dut luptind admirabil și nu 
muit a lipsit să producă © sur
priză de proporții, care, pentru 
ced prezențl la fața locului, nu 
ar fi fost, totuși, © surpriză. 
Pentru că Unirea, echipa între

trecere. Beneficiind de o foarte 
bună pregătire fizică, ce le-a 
permis să fie aproape în perma
nență primii la minge, ei au a- 
vut resurse să ducă la bun 
sflrșlt cursa de urmărire pentru 
egalate (poate altă echipă fără 
firmă renunța) și să tacă față cu 
succes șl în prelungiri. Iar fap
tul că au transformat, în serie, 
penalty-urile ne determină să 
apreciem că diferența de valoa
re anticipată din punct de ve
dere tehnic nu este chiar așa de 
mare. Intr-un cuvînt, studenții 
bucureșteni au avut în față o 
echipă care Ie-a servit o lecție 
de devotament față de culorile 
asociației, care nu a făcut nici 
un moment rabat la efort, dă- 
rulndu-se exemplar. în cazul 6- 
dhlpei Sportul studențesc, încă 
e dată atitudinea de subapreciere 
■ adversarului și-a spus cuvîntuL

Adrian VASILESCU

FOST TEREN NEUTRU!
SURI DRASTICE ÎMPOTRIVA 
ORGANIZATORILOR 7 Ce anu
me a cauzat-o 7 „Secretul” ni 
l-au dezvăluit cîțiva dintre mus- 
celenii care s-au străduit să 
mențină ordinea la stadionul e- 
rasului. în primăvară, spre fina
lul campionatului Diviziei „B“, 

'F£.M Brașov a jucat la Cîm
pulung, ȘI-A aparat corect 
ȘANSELE, a obținut un 0—0 șl, 
cu punctul pierdut, Muscelul a 
retrogradat ! 7 Or, așa ceva nu 
se uită ușor. Ușor a uitat doar 
federația, care a DECIS ca me
dul să se joace acolo. Acolo 
unde, repetăm, n-a fost un sta
dion neutru !

Laurențiu DUMITRESCU

„MARE“ ECHIPĂ MICĂ
prinderii de alumină din Oradea, 
a jucat un fotbal de calitate, așa 
cum, trebuie să recunoaștem, nu 
joacă multe formații din eșaloa
nele superioare. Pentru că Uni
rea are în componența sa o serie 
de jucători cum ar fi, de pildă, 
portarul Kondor, fundașul cen
tral Tămaș, mijlocașii Gerdcs și 
Vereș, atacanții Heredea și Fu- 
tdky (și nu Pataki), fotbaliști de 
un real talent bine clădiți fizic 
și dornici de afirmare. Pentru 
că Unirea are, în Const. Pătru 
și Mihai Caverniuc, doi tehni
cieni pricepuți și pasionați care 
au avut curajul să curețe, în 
ultimul timp, echipa de ..ne
ghină", să dea credit tineretuîui 
în ideea de a clădi un nou ,.H‘‘ 
capabil să uree cu ea cît m;d 
sus pe treptele performanțe . Și, 
după cum au dovedit-o recentele 
comportări ale Unirii, se pere că 
aceasta are toate șansele să de
vină © reprezentantă valoroasă 
a fotbalului oră dean.

Mihai IONESCU



A H a ediție a Campionatului balcanic de handbal seniori

ROMÂNIA-TURCIA 37 8
Campioana balcanică se decide azi In partida România-Iugoslavia

LOVECI, 4 (prin telefon). Run
da a doua a Campionatului bal
canic de handbal pentru seniori 
a opus reprezentativei României 
puțin experimentata selecționata a 
Turciei. Meciul punea o singură 
problemă: cu ce diferență vor ter
mina românii învingători. In 
prima zi, Iugoslavia întrccuse 
Turcia cu 34—8 și golaverajul ar 
putea să aibă un cuvînt de spus 
în ierarhia finală. Deși antreno
rii Nicolae Ncdef și Lascăr Pană 
au întrebuințat mai mult jucă
torii tineri, odihnindu-i pe cîțiva 
dintre titulari, formația noastră 
a reușit să obțină o victorie încă 
șl mai netă decît aceea a „pla- 
vllor** : ROMANIA — TURCIA
37—8 (17—2). A fost posibil a-
ceasta și datorită formei bune a 
portarului Claudiu Ionescu, care 
a apărat poarta noastră în prima 
repriză și nu s-a lăsat învins de
cît de două ori.

Au marcat : Fiilker 12. Flangea 
10, Măricel Voinea 5, Durăn 3* 
Gh. Dumitru 3, Haberpursch 2, 
Dogărescu 1 și Omer 1 — pen
tru România, Cildan 3, Selcuk 2»

CAMPIONATELE BALCANICE PENTRU SENIOARE
(Urmare din pag. 1)

poez să o înlocuiască cu suc
ces. Iată și numele celorlalte 
jucătoare din lotul de handbal 
al României : Rodica Marian, 
Ghcorghița Oprea, Zoranca Ște- 
fanovici, Eva Gaal, Rodica Co- 
valiuc, Ana Maria Kăductt, Ni- 
eulina Sasu, Marioara Ionescu, 
Angela Avădanei, Maria Igo- 
rev, Maria Torok, Elena Leon- 
te, Viorica Cojocărița și Lenuș 
Ciubotarii (aceasta din urmă 
„transferată" de la lotul de ti
neret). Cei doi antrenori ai ei 
chipei. Eugen Bartha și Remus 
Drăgănescu, speră într-o evo
luție bună a elevelor lor.

La competiție vor mai fi 
prezente reprezentativele Bul
gariei și Iugoslaviei, precum și

Sariycr 1, Yakur 1 șl Kabay 1
— pentru Turcia. Au condus 
Petkov și Saiev (Bulgaria).

în cel de al doilea meci, se
lecționata Iugoslaviei a întilnlt 
reprezentativa Bulgariei. A fost 
un meci înfierbîntat, gazdele — 
susținute de entuziaștii suporteri
— încercînd să se situeze cît mai 
aproape de nivelul redutabililor 
lor adversari.

Superioară valoric, omogenă, 
tehnică, reprezentativa Iugoslaviei 
a reușit o victorie clară, con
turată mai ales în prima repriză. 
Iugoslavia — Bulgaria 29—20 
(17—7). După două runde — șl 
înaintea celei finale — clasamen
tul arată astfel:
1. ROMANIA
2. Iugoslavia
3. Bulgaria
4. Turcia

2200 6C-27 4
2200 €3-28 4
2 0 0 2 39-58 0
2002 18-71 0

Vineri (n.r. azi), în ultima zi a 
cele! de a Il-a ediții a Campio
natului balcanic se dispută me
ciurile România — Iugoslavia șl 
Bulgaria — Turcia.

echipa de tineret a țării noas
tre (ale căror rezultate nu vor 
conta in clasamentul oficial). 
Meciurile vor avea loc în Sada 
sparturilor din Tg. Mureș, in- 
cepînd de azi. Iată programul 
complet. Vineri : ora 16,30 — 
festivitatea de deschidere, ora 
17 : România A — România 
tineret, ora 18,15 : Iugoslavia 
— Bulgaria ; sîmbătă : Româ
nia tineret — Iugoslavia (16,15), 
România A — Bulgaria (17,30); 
duminică : România tineret — 
Bulgaria (16,15), România A — 
Iugoslavia (derbyul competiției, 
ora 17,30). Vor oficia cuplurile 
de arbitri : Marck Szajna și 
Jaroslav Vojtyia (Polonia), Mi- 
haly Brecska și Ivan Soltesz 
(Ungaria) și Teodor Curelea 
și Ioan Păunescu (România).

TINERELE ȘAHISTE ROMÂNCE 
ÎNVINGĂTOARE LA SCOR ÎN UNGARIA

La Mako, s-a desfășurat tra
diționala întîlnire amicală d« 
șah dintre echipele feminine 
ale Ungariei și României. De
oarece jucătoarele de bază 
ale celor două reprezentative e- 
voluează in cadrul Olimpiadei 
din Malta, s-a convenit —"con
form protocolului — ca la ac
tuala ediție meciul să opună 
formațiile de tineret ale celor 
două țări. S-a jucat la 8 table 
(6 senioare și 2 junioare), sis
tem Scheveningen (fiecare cu 
fiecare), alcătuindu-se trei cla
samente.

Evoluînd excelent, echipa 
României a repurtat o victorie 
la scor. Ea a ciștigat toate cele 
6 tururi în întrecerea senioare
lor : 3','r--2V1 (cu negrele), 
V/i-l'/z. 3%—2*/j, S’/i-’/i. 3'/,-

OLIMPIADA DE ȘAH
LA VALET!A, 4 (Agerpres). — 

In competiția feminină a Olim
piadei de șah, in cea de-a 12-a 
rundă, echipa României a termi
nat la egalitate 1,5—1,5 p cu se
lecționata Angliei. Alte rezultate: 
Ungaria — Franța 3—0 ; U.R.S.S.
— R.P. Chineză 1—1 (1) ; Iugo
slavia — R.F. Germania 2—0 (1) ; 
Polonia — Israel 1,5—0,5 (1) ; 
S.U.A. — Australia 1,5—0,5 (1).
In clasament, pe primul loc a tre
cut formația Ungariei cu 20 p, 
urmată de U.R.S.S. — 27 p (1), 
România 22,5 p ; R.P. Chineză șl 
Polonia 21 p (1) ; Iugoslavia — 
20 p (1) ; Anglia — 20 p etc.

In competiția masculină, după 
12 runde conduce reprezentativa 
U.R.S.S. cu 33 p, urmată de Un
garia — 31,5 p (2) ; Iugoslavia — 
30 p (1) ; S.U.A. — 29,5 p ; Ceho
slovacia — 29 p; Bulgaria — 29 p; 
România — 27,5 p (2). Rezultate 
din runda a 12-a : Cehoslovacia
— Bulgaria 2,5—1,5 ; Danemarca
— Israel 2,5—1,5 ; U.R.S.S. — Ar
gentina 3,5—0,5 ; S.U.A. — Italia 
4—0 ; R.F. Germania — Australia

VIITOARELE „MONDIALE" In preliminariile C. M.

2’/j și 5—1. In disputa junioa
relor rezultatele pe tururi au 
fost următoarele : 1—1 (cu ne
grele), 2—0, 1—I, 1—1, 2—0,
l'/r-’Ă.

In felul acesta, România în
vinge Ungaria cu 25%—10‘/3 în 
întrecerea senioarelor, 8%—3% 
în cea a junioarelor, scorul ge
neral fiind 34—14 !

Iată și punctajele individuale 
ale echipierelor noastre : Ma
rina Pogorevici 6 (din 6 posi
bile), Viorica Ionescu 5, Maria
na Nechifor 4%, Ligia Jicman 
și Mariana Duminică 3%, Ju- 
dita Kantor 3 (senioare), Edith 
Kozma 4% și Csilla Sajter 4 
(junioare).

Echipa română a fost condu
să da antrenorii Iulian Dră- 
ghici și Șerban Neamțo-

2.5— 1,5 ; Suedia — R.P. Chineză
2.5— 0,0 (1) ; Iugoslavia — Islanda 
2—1 (1) ; Ungaria — România
1.5— 0,5 (Șubă a remizat cu Ribli, 
Ghindă a pierdut la Sax, iar 
partidele L. Portlsch — Gheor
ghiu și Pinter — Stoica au fost 
Întrerupte).

*
LA VALETTA, 4 (Agerpres). — 

In cadrul lucrărilor Congresului 
Federației Internaționale de șah 
(F.I.D.E.), care se desfășoară In 
orașul La Valetta, o-a stabilit ca 
viitoarea Olimpiadă să se dis
pute În anul 1902 la Locarno (El
veția).

Pentru organizarea Olimpiadei 
din 1904 și-au depus candidatura 
federațiile de specialitate din Li
bia șl Porto Rlco.

Au fost aprobate cererile de 
afiliere ale federațiilor de șah din 
Brunei, Antigua, Kenya, Senegal 
și Zimbabwe, astfel că In pre
zent numărul țărilor membre ale 
F.I.D.E. este de 115.

• TELEX •
AUTO a C&a de-a 9-a ediția 

a competiției automobilistice 
„Raliul Iarna Rusă“ va avea loc 
în zilele de 13 și 14 decembrie 
în împrejurimile Moscovei. La 
tradiționala întrecere vor parti
cipa și 5 echipaje din țara noaa- 
tră : I. Olteanu — P. Vezeanu, 
L. Balint — M. Panaite, St. Va- 
sile — T. Bucătaru, H. Gheor
ghiu — D. Dociu și D. Huțu — 
St. Simică. Raliul contează ce 
etapă în competiția pentru „Cupa 
Păcti șl Prieteniei*.

BOX A Pugilistul italian Vale
rio Nati este noul campion al 
Europei la categoria cocoș. îa 
gala oare a avut loc la Forll, 
Natl l-a învins la puncte, după 
12 reprize, pe spaniolul Francisca 
Rodriguez

CICLISM a Concursul interna
țional de ciiclocros de la Orma- 
iztequi (Spania) s-a încheiat ca 
victoria spaniolului Ignacio By- 
jandi, oare a parcurs 22 km în
1 h 09:20. Pe locul secund s-a 
situat vest-germanul Peter Tha
ler — 1 h 10:38.

SCHI a Proba masculină da 
slalom uriaș desfășurată pe ph> 
tla de la Livigno (Italia) a reve
nit italianului Bruno Nockler, 
cronometrat în două manșe ea 
timpul de 2:15,20. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat coechipierul 
său Giuseppe Carletti — 2:15,21 
șl norvegianul Paul Skayen — 
2:15,32. • Slalomul uriaș de la 
Val d’Isere a fost cîștigat da 
«chioara vest-germ ană Irena 
Epple.

TENIS a în optimile de finală 
ale turneului feminin de la 
Sydney, Virginia Ruzici a în
vins-o cu 6—4, 6—1 pe Sue S*- 
liba (Australia). Alte rezulbatfe s 
Navratilova — Jausovoc 6—3. 
3—6, 7—6 ; Shriver — Bunge 7—6, 
6—1 ; Haxiika — Gregory 6—3. 
2—6, 6—3 ; Barker — Kohde 7—6; 
6—2. a primul loc în clasa
mentul „Marelui premia
F.I.L.T.* se află americanul John 
McEnroe, cu 2 342 puncte, urmat 
de Ivan Lendl (Cehoslovacia) —
2 079 p, Jimmy Connors (S.U.A4
— 1981 p, Bjorn Borg (Sr^dia>
— 1 954 p, Gene Mayer (-.uAj
— 1 843 p, Harold Solomon
(S.U.A.) — 1 509 p, Jose Luis
Clerc (Argentina) — 1 325 p. 
GuHlerma Vilas (Argentina) — 
1 303 p.

După prima manșă a optimilor C. C. E. la handbal feminin IN ACTUALITATE

„MAI AVEM ȘANSE Șl VOM

LUPTA SA NE CALIFICAM44
BAC’AU, 4 (prin telefon), 

șadar, întîlnind o formație 
perioară pe planul rutinei . . 
deci, al posibilității de a folosi 
ia maximum, cu perspicacitate 
și dibăcie tehnică, orice slăbi
ciune a adversarului, Știința 
Bacău, campioana națională a 
handbalului nostru feminin, a 
Încheiat disputa tur din opti
mile de finală ale C.C.E. cu un 
avans de numai două goluri. 
Acum, la puține ore de la în
cheierea aprigei și plinei de 
tensiune partide, cum a fost 
cea de miercuri de la Bacău, 
se pune întrebarea firească da
că cele două goluri ale victori
ei înseamnă sau nu o garanția 
in privința calificării în „sfer
turi" a reprezentativei noastre?

Mai înainte însă de a răs
punde la această întrebare (o 
vom face în finalul comentariu
lui nostru, prin părerea cea 
mai autorizată și anume aceea 
a antrenorului formației bă
căuane) se cuvine să spunem 
că avansul de două goluri ar fi 
putut fi mai mare, în raport 
direct cu cantitatea de efort 
investită și cu ocaziile de care 
Știința a beneficiat. Să ne gîn- 
dim, în această privință, că da
că din economia generală a a- 
cestei partide scădem (nu mai 
mult !) cele 2—3 goluri primite 
gratuit, datorită lipsei de for
mă și inspirație a celor Hoi 
portari, atunci reiese clar că 
raportul cifric din această pri
mă confruntare ar fi fost cu 
totul altul. Că lucrurile stau 
așa ne-o confirmă declarația 
făcută după meci de reputatul 
antrenor al echipei oaspete, 
Ludwik Biegasik : „Echipa mea 
a jucat exact, așa cum trebuia, 
dar a avut și șansă. Problema 
calificării, cred eu, nu este de
plin 
este 
cu o 
re a 
portari slabi".

Lăsînd la o parte scăderile 
manifestate de portarii Doina 
Copacz și Alice Pfefferkom, să 
spunem că Știința Bacău a ju
cat pe teren propriu prea... 
cuminte. Oaspetele și-au „per
mis", de pildă, să facă 53 de 
faulturi față de cele 24 ale 
gazdelor ! Dacă acest raport ci-

A- 
su- 
și.

rezolvată. Știința Bacău 
o echipă bună, viguroasă, 
apărare foarte atentă, ca- 
avut însă ghinionul unor

fric ilustrează un joc în de
plasare al campioanei Poloni
ei, e lesne de imaginat cum va 
arăta el după meciul retur din 
14 decembrie, de la Katowice... 
în plus, credem că dacă hand
balistele de la Știința Bacău, 
care au meritul de a nu fi ce
dat nici un moment lupta pen
tru rotunjirea ,.zestrei" lor (go
lul al 17-lea a fost înscris cu 
8 secunde înainte de final), vot 
să se califice, atunci trebuie 
să-și curețe jocul de acele in
exactități care le-au costat 
atît de mult în partida tur.

La finele primei confruntări, 
antrenorul echipei Știința Ba
cău, Eugen Bartha, manifestă, 
totuși, optimism : „Să nu vă 
mire ceea ce am să vă spun : 
abia acum cred că ne vom 
putea califica, deoarece realizez 
că am supradimensionat valoa
rea echipei poloneze. Noi avem 
șanse și vom lupta să le valo
rificăm din plin în meciul re
tur, de la Katowice".

Președintele F.I.F.A., Joao Ha- 
veSange, a declarat intr-o confe
rință de presă ținută la Roma 
ca pregătirile pentru turneul fi
nal al Campionatului mondial 
din 1982 decurg in mod satisfăcă
tor.

Se anunță, de asemenea, de ta 
secretariatul F.I.F.A. că tragerea 
la sorți a grupelor turneului fi
nal din Spania Se va efectua la 
0 ianuarie 1982, ' '

Pe ' 
mică 
nlza 
1990, 
avea 
consideră că in 1990 este rtadul unei 
țări europene să organizeze C. M.

. la Madrid.
de altă parte, a fost prl- 
cererea Canadei de a orga- 
turneul final al C.M. din 
dar cum ediția din 1990 va 
loc in Columbia, F.I.F.A.

Călin ANTONESCU

VICTORII CLARE LA SOFIA SI PRAGA
La Sofia, ta fața a 40 000 

spectatori, s-au lntRnit, în ca
drul preliminariilor C.M. (gr 1). 
reprezentativele Bulgariei și RAL 
Germania. Debutul selecționatei 
vest-germana ta preliminarii a 
coincis cu • victoria clară, con
turată tacă după 54 minute, ctad 
oaspeții conduceau cu 3—0, prin 
golurile marcate de Kaltx (min. 14 
șl 30 din penalty) șt Rumme- 
nlgge, care relutad o pasă pri
mită de la adversar n-a greșit 
ținta în fața portarului Hristev 
(min. 54). Apoi gazdele au avut 
o revenire, înscriind prin loncov 
(min. 66) iar Zdravkov a tree

CAMPIONATE • ALTE REZULTATE
FRANȚA (et. 20) : Strasbourg

— St Germain Paris 1—0 ; Nancy
— Laval 3-0 ; Lille 
2—1 ; Nîmes

— Monaco 
Lena 1—1 ; Tours

— Sochaux 0-1 ; Bordeaux — 
Nantes 0—0 ; Nisa — St. Etienne 
0—1 ; Lyon — Metz 0—0 ; An
gers — Auxerre 4—1. Clasament: 
1. St. Etienne 29 p ; 2. Nantea 
29 p ; 3. Bordeaux 26 p.

OLANDA (et. 14) : P.S.V. Eind
hoven — Breda 3—0 ; Groningen
— Roda Kerkrade 3—2 ; AZ '67 
Alkmaar — F.C. Utrecht 2—1 ; 
Nijmegen — Feyenoord 2—4 ; 
Ajax — Twente Enschede 5—3 ; 
Sparta Rotterdam — Maastricht 
0—2. Clasament : 1. AZ ’67 Alk
maar 27 p ; 2. Feyenoord 22 p: 
3. P.S.V. 17 p

BELGIA (et. 14) : Beerschot — 
Anderlecht 0—1 ; Winterslag 
Beveren 1—2 ; Beertagen

• UN EVENIMENT care nu a figurat ta 
pagina tatii a ziarelor, dar merittad întrea
ga noastră atenție. Complexul sportiv al 
Satului olimpic din Moscova, care a servit 
partlcipanțllor la ultima ediție a J.O. de 
vară, a fost dat ta folosința noilor loca
tari ai acestui cartier ultra-modern al ca
pitalei sovietice. 1300 de copii, împărțiți ta 
grupe de cite 60, parcurg acum primul 
stadiu de Inițiere la bazinul de înot. Alta 
20 de grupe de pregătire fizică generală 
reunesc oameni de vîrstă medie și avan
sată, care beneficiază de sălile de gim
nastică, terenurile de tenis, un stadion, 
precum și o bază de schi pentru perioada 
de iarnă, e START IN FINALA „CUPEI 
DAVIS", azi, ta Palatul sporturilor din 
Praga. Destinele echipei cehoslovace stat 
încredințate ttaărului Ivan Lendl (20 ani), 
ca primă rachetă, iar cele ale italienilor 
„veteranului" Adriano Panatta (30 ani). 
Contrast semnificativ, demonstrtad un im
portant transfer de forțe în tenisul de 
elită. Un alt bătrta al courts-urilor, Jan 
Kodes (34 ani), va privi jocurile din tri
bună, sau poate va coborî și el pe teren, 
pentru confruntarea de dublu. • PAOLO 
ROSSI din nou prezent ta flash-urlle agen
țiilor de presă. în așteptarea grațierii, fot
balistul italian cere acum avizul federației 
de specialitate din țara sa, pentru a se 
putea transfera la o echipă din S.U.A., 
„Buffalo Stallions*. Ceea ce poate fi in
terpreta* și ca o manevră menită să for-

* odmlnlslmlta « cod 7019» București. «Ir V Come >0. or • I I.B i 
rentrv «trdinâluts t abonamente prin ILEXIM - departamentul erooit import areiâ

de

F.C.

• In C.E. de tineret. Cehoslova
cia — Turcia 3—0 (3—0) ; Grecia 
— Italia 3—1 (1—1) • Meciuri
amicale Perugia — Polonia 0—2 ; 
Sel. Algeriei — Dinam. Moscova 
0—0. • In joc restant în cam
pionatul Iugoslaviei : Partizan — 
O.F.K. Beograd Z—1.

*
ta bară. Arbitrul italian Latanat 
a condus echipele.

BULGARIA : HristoV — Zari- 
rev, Dimitrov (Stavkov), Vasi
lev, Ranghelov, Illev, loncev, 
Markov, DJevizev, JeUaskov, 
Zdravkov (Kerimov).

R.F.G. : Schumacher 
StlelUce, Forster, 
Magath (Wotawa), 
Hrubesch, Hansl 
(Borkers).
L Austria 
a. Bulgaria 
S. R.F. GermanM 
4 Albania 
». Finlanda

Sîmbătă, la Tirana : Albania — 
Austria.

La Praga, echipa Cehoslovaciei; 
a dispus cu 2—8 (2—0) de cea a 
Turciei (gr. 3), prin golurile 1<M 
Neboda (min. 13 șt 15). se părea, 
după primul sfert de oră, ca 
gazdele vor ciștiga la scor, dar 
formația turcă s-a apărat ta con
tinuare bine și rezultatul a ră
mas neschimbat. Au jucat for
mațiile.

CEHOSLOVACIA : Hrouska — 
Barmos, Vojacek, Jurkemlk. 
Macha, Btakovskl, Kozak. Pa- 
nenka, Vizek, Janata, Nehoda.

TURCIA : Senol 
Mekati, Zaferl, i 
Gonguh, Mtisafcr, 
yar, iskender.
1.
2.
3.
4.
5.

Raita,
DjeU, Briegei, 

Rummenlgge, 
Minier, Allots

21 h 7-a «
3 1 Ș 1 5-4 « 
i i a a 3-i a 
11023-71
3 o a a o-a •

— Turgay, 
Onur, Sedat, 
Ibrahim, Balit-

Țara Galilor
U.R.S.S.
Cehoslovacia
Islanda
Turcia 
Următorul meci :_____

Țara Galilor, la 25 martie 1981.

33009-00 
22007-14
2 1 0 1 2-1 1 

4 1 0 3 4-12 1 
30031-90 

Turcia —

țeze mina conaționalilor săi, cel care l-au 
pus la Index. • O STATISTICA a spita
lizărilor de urgență în Occident — publi
cată în „Le Nouvel Observateur* *- arată 
că 45% stat cauzate de accidente rutiere, 
dintre care 30% provenind din rtadul moto- 
clcliștilor. Aceasta, într-e retrospectivă a 
ultimului sezon moto, pe parcursul căruia

au fost înregistrate mai multe victime și 
printre așii vitezei pe 2 roți, cum stat 
Patrick Pons șl Malcolm White, morțl pe 
circuitul de la Silverstone. • UN SPORT 
AL FORȚEI ALIATE CU INDEMlNARF.A 
este desigur și „karate“. De aceasta s-au 
putut convinge spectatorii ultimului cam
pionat mondial ta această disciplină, des
fășurat la Madrid, care au avut și satis
facția de a aplauda victoria echipei proprii, 
clasată pe primul loc. In urma Spaniei, 
termină Olanda (învinsă cu 3—2 ta finală). 
Franța șl Anglia. • ECOURI DUPĂ MULT 
COMENTATUL meci al welter-Uor „Sugar* 
Ray Leonard și Roberto Duran. A fost •

decepție pe planul încasărilor, numai ju
mătate din capacitatea totală a „Super- 
dom“-ulul din New Orleans fiind ocupată 
de spectatori : 25 000. Panamezul Duran (29 
ani), care-i învinsese anul trecut, la Mont
real, pe Leonard (24 ani), n-a putut să-i 
la de data aceasta decît o singură repriză 
din cele opt, cît a durat lupta. După a- 
bandon, fostul campion mondial a decla
rat .: „Nu va fi un al treilea meci Duran — 
Leonard. Mă retrag definitiv 1...“ Cariera 
sa, remarcabilă, numără 71 victorii șl doar 
2 tafrtageri. • TOT DIN ARIA BOXULUI 
PROFESIONIST, guvernată de W.B.C., sem
nalăm o interesantă inițiativă a forului 
mondial de specialitate, care preconizează 
măsuri de limitare ' " ' '
Una dintre acestea 
zei dintre runduri, 
de secunde. Va fi
TR-O EXPOZIȚIE, _______ _____ ____
la Odessa, poate fi văzut un vas de ce
ramică dattad din secolul IV î.e.n., pe care 
este Înfățișată e scenă dintr-un joc cu 
mingea asemănător fotbalului. Vasul pro
vine dintr-o recentă descoperire arheolo
gică făcută pe teritoriile vechilor colonii 
grecești de pe litoralul de nord al Mării 
Negre. Un argument pentru a susține ipo
teza că pe aceste locuri se juca fotbal șt 
acum două milenii șl jumătate...

a accidentelor pe ring, 
prevede mărirea pau- 
de la un minut la 90 
însă suficient I • 1N- 
deschlsă în aceste zile

Radu VOIA

to. cam>aia ’ ''
P.O Bo> ’36-137
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