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LJN DA HOTĂRÎT PĂCII, 
UN NU CATEGORIC RĂZBOIULUI

Adunarea oamenilor muncii
' în ir-o atmosferă de puternic 

entuziasm, de înaltă responsa
bilitate patriotică, cetățeneas
că, oamenii muncii din cadrul 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport s-au 
adunat pentru a da glas ade- 
ztunii lor depline la noua și 
strălucita inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a României socialiste, la A- 
pelul pentru dezarmare și pace 
al Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste, adoptat ca 
răssuns Ia vibranta chemare a 
președintelui țării ca întregul 
popor să se ridice cu fermi
tate în apărarea păcii, pentru 
o lume fără arme și fără 
războaie.

Adunarea 
tovarășul 
secretar al 
tarul comitetului de 
care a arătat profunda semni
ficație a acestei noi acțiuni a 
patriei noastre în apărarea 
păcii. „Sportivii României so
cialiste, cadrele mișcării spor
tive — a spus vorbitorul — își 
unesc glasurile cu întregul po
por împotriva acțiunilor de
mente de amenințare a păcii, 
a vieții pe pămint*.

In cuvinte calde, emoționan
te, participanții la adunare au

a fost deschisă ds 
Nicolae Dragason, 
C.N.E.F.S., secre- 

partid,
in timpul adunăriiAspect din sală,

exprimat dragostea și recunoș
tința lor față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind 
lupta sa neobosită în apărarea 
păcii lumii, a colaborării din
tre popoare, care i-au 
stima și prețuirea pe 
meridianele și paralelele 
tei. „Noua și strălucita

atras 
toate 

plane- 
iniția- 

tivă a președintelui țării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
plină 
vența

Nicolae 
de umanism și consec- 
revoluționarâ, reprezintă

penlru noi toți un iudemn in- 
suflețitor in lupta pentru o- 
prirea cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare și asigurarea 
unui climat de pace și secu- 
riate în lume" — a spus 
în cuvintul său tovarășul 
Emil Drăgânescu, președintele 
C.N.E.F.S., ministrul sportului

Mircea COSTEA

(Continuare in pag 2-3)

au adoptat cu entuziasm 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele :

La sfîrșitul adunării, participanții o telegramă adresată

UN REZULTAT PROMIȚĂTOR
PENTRU FOTBALUL NOSTRU

Aseară, la Berna, Elveția — România 0-0
Spectatori - 27.000. Șuturi: 6-UI

(pe poartâ: 3—6). Corners: 5—6.
ELVEȚIA j Burgener (min. 46 Engel) 

- Ludl, 
Herman 
Botteron, 
Barberis.

ROMANIA: Moraru - Rodnic. Ște- 
fâncscu, Iorgulescu, Stă ne seu — Țt- 
cleanu (min. &2 And one), Augustin, 
Klein, Bălăci — Gabor, M. Sandu 
(min. 90 Boldni).

A arbitrat bine Ceza-r Da Lui Diax 
Correia (Portugalia).

Cartonașe galbene: ȘTEFANESCU. 
ȚICLEANU. ZAPPA.

Aflați sub profunda impresie a conținutu
lui Apelului pentru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România, întreg ac
tivul oamenilor muncii din Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport, sporti
vii, tehnicienii își exprimă adeziunea depli
nă la strălucita Dumneavoastră inițiativă pri
vind acțiunea hotărîtă a tuturor forțelor pro
gresiste pentru apărarea păcii, pentru înlă
turarea pericolului unui nou război mondial, 
pentru colaborare și securitate in lume.

Dorim să vă asigurăm că, alături de în
tregul nostru popor, vom milita nealjălut 
țțțnlru progresul și pacea omenirii, pentru 

irantarea dezvoltării libere și independente 
a fiecărei națiuni, pentru apărarea cuceriri
lor poporului nostru în anii socialismului.

Sîntem conștienți că printr-o unitate de 
acțiune a întregului nostru popor, a tuturor 
forțelor progresiste din lume, vom reuși să 
promovăm climatul de dezvoltare liberă și 
suverană a tuturor națiunilor, climat vital 
necesar pentru progresul și făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Activiștii din mișcarea sportivă, sportivii 
șînt promotori consecvenți ai 
luri, contribuind prin sport la

acestor idea- 
mai buna în-

țelegere și colaborare între popoare, la cu
noaștere și apropiere, la pace și prietenie 
intre tinerii <lin toate țările.

Sportul românesc, dezvoltat in anii socia
lismului prin permanenta grijă și îndrumare 
a partidului și statului nostru, a Dumnea
voastră personal, nu se poate manifesta ple
nar pe arena mondială decît în condiții de 
pace și înțelegere. De aceea susținem cu 
înflăcărată dragoste și mindrie patriotică re
centa și strălucita Dumneavoastră inițiativă 
de pace.

Alături de toți oamenii muncii, de între
gul nostru popor, sportivii României socia
liste spun un nu liotărit războiului !

Vă asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre 
cupeți nici un efort pentru a promova prin 
activitatea noastră idealurile păcii și colabo
rării internaționale, idealuri atit de scumpo 
întregii omeniri, că vom acționa neabătut, 
alături de forțele iubitoare de pace de pre
tutindeni, pentru garantarea dezvoltării li
bere și independente a fiecărei națiuni, pen
tru apărarea cuceririlor pupo: 
anii socialismului, 
tului de 
noastră.

Iui nostru în 
pentru instalarea c’ima- 

securitate și înțelegere pe planeta

SA ÎNCETEZE cursa VREM UN VIITOR LUMINOS

ÎNARMĂRILOR! PENTRU NOI Șl COPIII NOȘTRI
Adunarea activului clubului sportiv 
școlar „Triumf" din Capitală

Adunarea colectivului de oameni ai muncii
de la întreprinderea Industria Linii —Timișoara

Sala de festivități a clubului 
sportiv școlar „Triumf" din 
București devenise neîncăpă
toare. Cadre didactice, antre
nori. instructori au dat glas 
vibrantei aspirații de pace pe 
care o 
activează 
sportivă, 
fermitate 
colectiv de a acționa împre
ună cu toți cetățenii patriei 
noastre, cu toate forțele iubi
toare de pace, pentru făurirea 
unei lumi fără arme și fără 
războaie.

„Am încercat un sentiment 
de înălțătoare mindrie patrio
tică — a spus prof. Dan Liviu 
Popescu, vicepreședintele clu
bului — în fata acestui 
demers al țării 
al președintelui 
CEAUȘESCU.

nutresc toți cei care 
în această unitate 

Ei au exprimat cu 
hotărîrea întregului

noa 
noastre si 
NICOLAE 

Apelul pentru 
dezarmare și pace al Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste a avut un puternic

Paul IOVAN_________________ z_______
(Continuare m pag.

Tineri și vîrstnici, bărbați și 
femei, oameni ai muncii rep.re- 
zentînd pe cei peste 3 600 de 
angajați ai întreprinderii Indus
tria Linii 
ticioat la 
adeziune 
inițiativă 
lui României ■ socialiste, 
varășul Nicolae Ceaușescu, ex
primată în Apelul pentru dezar
mare și pace al F.D.U.S.. adre
sat tuturor popoarelor lumii. 
Cu fermitatea cu care își în
deplinesc sarcinile de produc
ție. cu entuziasmul manifestat 
de tinerii si tinerele- munci
toare pe terenurile de sport, în 
timpul liber, cei prezenți la 
adunare au dat glas voinței lor 
unanime : „NU războiului !", 
„NU bombelor cu neutroni !“, 
„Sîntem pentru dezarmare și 
pace Glasuri hotărîte. expri- 
mind voința întregului popor, 
chemări la acțiuni de protest 
împotriva celor care încearcă 
să tulbure pacea lumii prin 
războaie.

„Vrem să trăim în pace, a-

din Timișoara au par- 
un vibrant miting de 
la noua și valoroasa 
de pace a presedinte- 

to-

veni nevoie de liniște pentru a 
ne dedica muncii de făurire a 
unui viitor luminos pentru noi 
și copiii noștri — spunea în 
cuvintul său tovarășul Adalbert
Constantin CREȚU — coresp.

(Continuare in pag 2—3)

BERNA, 11 (prin telefon). 
Un... pansament pe rana încă 
deschisă a fotbalului nostru — 
evident marcat de nereușitele 
din această toamnă ale echipei 
reprezentative- la București — 
așa poate fi considerat rezul
tatul (0—4» din partida dispu
tată astă-seară în capitala Elve
ției. Nu a fost, am văzut cu 
toții.
buie să recunoaștem că echipa 
„inventată" de antrenorul Mir
cea Lucescu în ultima clipă a 
depășit așteptările, mai ales în 
ceea ce privește angajamentul 
și — subliniem — omogenita
tea în joc. Da. omogenitatea de 
acțiune, efect al unei coeziuni 
sufletești spontane între jucă
tori tineri (cinci debutanți în 
națională !), care au luptat cu 
toată dăruirea de-a lungul celor 
90 de minute. Desigur, au exis
tat și lipsuri, s-a greșit, de 
pildă, adeseori pasa decisivă în 
contraatacuri promițătoare, ca
re puteau fi mai bine finali
zate. dar aceste elemente ale 
jocului trebuie evident lucrate 
în timp pentru a fi bine în
sușite și cizelate.

Important ni se pare însă 
faptul câ acest final competi- 
tional — în preliminariile C.M. 
— al echipei reprezentative 
poate fi considerat un 
ceput de drum pentru 
românesc. Un început 
primul pas s-a făcut cu 
tinăra echioă națională a Româ
niei. cars a jucat astăzi ne ce
lebrul stadion Wankdorf din 
Berna, promițînd o evoluție 
frumoasă în viitor. Așa cum 
am văzut cu toții, așa cum a 
dovedit echipa națională de iu- 
niori la campionatul mondial 
din Australia si ne-au dovedit

un meci mare, dar tre-

nou în- 
fotbalul 
în care 
dreptul.

Zappa, Egli, 
(min. 67 Elba) 
Favre — Elsener,

Herbert 
WehrW,
Sul sec.

Si echipele 
Universitatea 
mo în cupele
Iul românesc
care le-am dori. în sfîrșit, pe 
deplin valorificate într-un vii
tor ne care l-am vrea rit mal 
apropiat. Firește că pentru rea
lizarea acestui deziderat trebuia 
să concure — cu inteligentă, 
atașament și perseverentă — 
toți factorii implicați în acest 
atit de reactiv sector al spor, 
tului

noastre de club 
Craiova și Dina- 
europene. fotba- 
are resurse pe

nostru care este fotbalul.
FILMUL MECIULUI

Pe 
tare, 
reprezentativă a României _ 
început bine ultimul său joc 
din preliminariile C.M. Echipa 
elvețiană încearcă din plecare 
să forțeze deschiderea scoru
lui, dar Moraru e atent la 
șutul lui Favre (min. 4), iar 
Iorgulescu rezolvă cu mult 
calm o altă fază periculoasă 
peste cîteva clipe. Și, jicăpați

o vreme rece, pe un teren 
pe alocuri înghețat, noua

•-

Maiius POPESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Fiarcînd începutul clapei de iarnă a „Daciadei"

FINALELE „CUPEI ANILOR I" AU REUNIT 
PESTE 2 BOU UE SIUDENJI OIN CAPITALĂ
Prin însuflețite întreceri sportive, tineretul universitar din București 
și-a exprimat deplina adeziune la Apelul pentru dezarmare și pace

Desfășurate la Complexul 
cultural-sportiv de la Lacul 
Tei, într-o organizare excelen
tă, întrecerile finale ale „Cu
pei anilor 1“ pe Centrul uni
versitar București. competiție 
sportivă de masă înscrisă sub 
genericul „Daciadei" și care a 
ajuns acum la a 24-a ediție, a 
marcat un frumos succes da 
participare : peste 2 000 de stu- 
denti și studente (din cei 5 000. 
cifra consemnată la prima eta
pă a întrecerilor, pe facultăți) 
au populat frumoasele terenuri 
și baze sportive de la „Tei“.

La festivitatea de deschidere 
a luat cuvintul tovarășul Ion 
Stoica, președintele Consiliului 
Asociațiilor studenților comu
niști din Centrul universitar 
București.

Vorbitorul a subliniat fontul 
că actuala ediție a competiției 
are o semnificație cu totul deo
sebită, ea desfășurîndu-se în a-

ceste zile in care tineretul, în
tregul nostru popor își dă de
plina adeziune Ia Apelul 
F.D.U.S. pentru dezarmare și 
pace, nouă și strălucită iniția
tivă a președintelui țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Este 
o inițiativă 
larg ecou 
noastră, ci

...Primii 
au fost — 
ții, concurențil în probele de a- 
iergări. Aplauze binemeritate 
pentru cîștigători, la 100 metri 
Steluța Vintilă și Lucian Bolț, 
la 500 m Maricica Bernea, la 
l 000 m Dan Sapoval, toți de 
Ia I.E.F.S. In probele de ștafe
tă 4X100 m, de asemenea reu
șite pentru reprezentativele

care a găsit un 
nu numai in patria 
pretutindeni pe glob, 
care au luat startul 
ca de obicei — atle-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

<5 Aurora Dan la un pas de finală... O Azi intră
în concurs și spadasinii

FOGGIA, 11 (prin telefon). 
Miercuri au început în localitate 
asalturile din cadrul Campio
natelor europene individuale de 
scrimă aflate la prima, ediție. 
Pe planșele instalate la „Pa
lestra di Scherma“ (o construc
ție destinată — cum o atestă 
și denumirea — in exclusivita

te întrecerilor mușchetarilor) 
s-au prezentat floretistele aspi
rante la titlul de campioană a 
continentului, mai exact 37 de 
sportive. Printre ele și repre
zentantele tării noastre. Auro
ra Dan și Eiisabcta Gvzganu.

Evoluția scrimerelor român
ce a fost inițial bună, ele.-. tre-

cînd sigur de asalturile din pri
mul tur. Aurora Dan a obținut 
4 victorii (5—1 la Ivanova — 
Bulgaria, 5—2 la Mayer — Aus
tria, 5—3 la Albertson — Sue
dia și Pizzis — r 
Elisăbeta Guzganu
(5—3 la Starszinski — 
și Losert — R.F.G. șl 
Olvcrson — Suedia).

în turul al doilea, 
mult mai dificil (în care

Grecia), 
i 3

iar 
victorii 
Elveția 
5—4 la

evident
au

(Continuare in pag. a 4-a)



ADEZIUNE DEPLINA LA NOUA INIȚIATIVA DE PACE An luat siîrșit întrecerile „Troicuiiii Carpați" ia handDffl

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, A ROMÂNIEI SOCIALISTE
REPREZENTATIVA R. B. GERMANE S A CEASAT PE

UN DA HOTĂRÎT PĂCII SA ÎNCETEZE cursa
(Urmare din pag 1)

si turismului. An luat cuvîntul, 
de asemenea, tovarășii general 
It. Marin Dragnea — _prim- 
vicepreședinte al 
președintele C.O.R., 
SzScs — secretarul F.R. 
pice, președintele 
Sindicatului. Radu
— ziarist, secretarul organiza
ției de partid a redacției Spor
tul, Emil Ghibu — secretar al 
C.N.E.F.S. și al C.O.R., Ion 
Păun — șeful serviciului re
lații internaționale, secretarul 
Organizației de partid, a secției 
performanță, Claudia Simio- 
nesen — cercetător științific, 
secretarul organizației de partid 
a Centrului de cercetări ști
ințifice al C.N.E.F.S., Nicolae 
Vieru — secretar al F.R. Gim
nastică, Ella Constantinescu — 
antrenor federal la tenis de 
masă, Dan Lăzărescu — secre
tar al F.R. Fotbal ți 
Lăncrăjan — secretar 
Caiac-canoe.

Exprimînd gîndurile i 
țâmlntele tuturor celor 
zenți, ale tuturor sportivilor 
șt activiștilor mișcării spor
tive, vorbitorii au arătat îngri
jorarea legitimă pe care o 
provoacă, In țara noastră și 
pretutindeni, nesăbuita cursă 
a Înarmărilor, cheltuielile fan 
tastice făcute In acest scop, in-

C.N.E.F.S., 
Ladislau 

Po- 
Comitetului 

Urziceanu

al
Dorin

! F.R.

și sim- 
pre-

tenția <Je a se plasa noi ra
chete nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa ți de a 
se produce bomba cu neutroni, 
precum și reacția hotărîtă a 
popoarelor, care spun într-un 
singur glas un NU hotărît ce
lor care vor să pîrjolească pă- 
mîntul într-un război termo
nuclear. Mulți dintre cei care 
au luat cuvîntul au arătat că 
noua inițiativă de pace a pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. are un 
puternic ecou în lumea în
treagă. Vorbitorii s-au refe
rit la contribuția sportivilor si 
antrenorilor, a tuturor lucră
torilor mișcării sportive la sus
ținerea și popularizarea gene
roaselor idei din Apelul 
F.D.U.S. și. ca mesageri ai do
rinței de pace a poporului ro
mân. la întărirea prieteniei si. 
colaborării cu toți tinerii 
lumii.

„CEAUSESCU — PACE !“ au 
scandat din toată inima parti- 
cipanții la adunare, exprimînd 
hotărîrea de a face totul pen
tru a traduce in fapt vibran
tele chemări din Apelul 
F.D.U.S.. din înflăcăratele ctl- 
vîntări rostite recent de secre
tarul general al partidului.

Tn încheiere, partieipanții la 
adunare au adoptat în unani
mitate, cu ovații, 
adresată C.C. al 
varășului Nicolae

ÎNARMĂRILOR I
(Urmare din pag. 1)

o telegramă 
P.C.R.. to- 
Ceaușescu

VREM UN VIITOR LUMINOS PENTRU NOI Șl COPIII NOȘTRI
(Urmare din pag. I)

Btănescu, maestru al sportului. 
Am citii in ziar că in fiecare 
an se cheltuiesc 35 miliarde do
lari pentru a pune la punct noi 
arme de distrugere. Cerem ca 
aceste fonduri să fie dedicate 
îmbunătățirii nivelului de trai, 
pentru apărarea vieții oameni
lor, pentru creșe si casc de 
cultură, locuințe si terenuri de 
■port, nu pentru alte bombe cu 
neutroni". Cu emoție în glas, 
■imputate, maistra țesătoare 
Domnlca Cosma spunea : „Sînt 
mamă, si doresc să-mi cresc co
piii, să muncese pentru viito
rul lor. de aceea mă alătur 
chemării secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a lupta 
împotriva înarmărilor si sînt 
mlndră că fac parte din acest

popor care, unit ca un singur 
om, spune NU războiului".

Lăcătușul Alexandru Cin- 
teanu, maestru al sportului, a 
vorbit despre minunatele con
diții de afirmare pe care le are 
tineretul în tara noastră liberă 
si independentă. „Muncim, ne 
bucurăm de binefacerile cul
turii, trăim bucuriile sportului. 
Acestea numai in condiții de 
pace pot fi posibile. Sintem cu 
toții angajați într-o competiție 
pentru mai bine șl nu vrem ca 
din nesăbuința unora să fim 
lîrîți într-o competiție a morții".

Și alti muncitori sl munci
toare din asociația sportivă In
dustria Linii si-au alăturat gla
sul chemărilor Apelului pentru 
dezarmare și pace, au cerut «ă 
se facă apel la rațiune, să se 
pună capăt cursei nebunești 
războinice, să se mențină pacea 
în lume.

ecou în inimile și în conștiin
țele noastre. Acest important 
document politic, intens mar
cat de gindirea clarvăzătoare a 
președintelui României socia" 
liste, este o dovadă de răs
pundere nu numai pentru des
tinele patriei noastre, ci și 
pentru soarta întregii omeniri. 
Este extrem de dureros să sc 
constate că zilnic, în lume, sc 
cheltuiesc 1,5 miliarde dolari 
pentru cursa aberantă a înar
mării, in timp ce pe glob mi 
lioane de oameni trăiesc in 
foamete, mizerie și neștiință. 
De aceea sintem obligati să ne 
ridicăm cu lotii împotriva a- 
cestei demențiale curse a mor- 
ții".

Au mai luat cuvîntul în ca
drul acestei însuflețitoare adu
nări și alte cadre didactice și 
antrenori care și-au exprimat 
cu fermitate hotărîrea de a face 
totul pentru instaurarea unei 
păci drepte pe planeta noastră. 
Astfel, tînăra profesoară Doina 
Firică a spus : „Generația noas- 
tră nu a cunoscut ororile răz
boiului și nici nu este dornică 
de asemenea cunoștințe. Tre
buie să se treacă de urgență 
Ia soluționarea pe cale pașni
că a problemelor Înmii con
temporane. Vrem să muncim, 
să învățăm, să creștem genera
ții de oameni sănătoși, să for
măm un tineret demn și pu
ternic. Avem de îndeplinit nn 
program măreț și aceasta nu se 
poate face decit numai în
tr-un climat de pace statorni
că, de înțelegere deplină între 
toate popoarele lumii".

In același spirit au luat 
cuvîntul și ceilalți vorbitori, 
printre care Teodor Bolea, pre
ședintele clubului, antrenorii 
Pericle Colimitra, Horia Făgă- 
rașanu, Marin Boia, instructo
rul metodist Lucian Nicolcscu 
ș.a. Cu toții au dat expresie 
voinței întregului colectiv de 
a susține propunerile României 
socialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind în
ghețarea efectivelor militare și 
armamentelor, trecerea la re
ducerea treptată a acestora, 
fapt de natură să contribuie la 
limitarea inflației, șomajului, la 
satisfacerea cerințelor legitime 
de dezvoltare echitabilă a tu
turor popoarelor.

Partieipanții, cu toții, au dat 
glas hotărîrii lor ferme de a 
Innta nentru apărarea hunului 
cel mai de preț : VIAȚA.

Echipa României,
TÎRGOVIȘTE, 11 (prin tele

fon). Ultima etapă a celei de 
a XXI-a ediții a „Trofeului 
Carpați" la handbal feminin 
nu s-a deosebit de celelalte, 
constituindu-se intr-o rundă cu 
3 jocuri bune, în care, din pă
cate, prima noastră reprezen
tativă s-a comportat mai slab 
decît în rundele anterioare, 
suferind o înfringere categori
că în fața echipei Ungariei, și 
terminând întrecerea pe locul 
IV. Primul loc a revenit re
prezentativei R.D. Germane, o 
echipă excelent pregătită, in 
care foarte multe elemente ti
nere au putut să acopere go
lurile lăsate de absența tem
porară a unora dintre titu
lare.

UNGARIA — ROMANIA 
28—20 (15—10). Un meci 
care oaspetele l-au dominat
la început și pînă la sfîrșit, 
uneori la diferență categorică, 
Trebuie spus că victoria echi
pei ungare la această diferen
ță de scor a fost în mare mă
sură înlesnită de comportarea 
sub așteptări a handbalistelor 
noastre, care au atacat fără 
vlagă, stereotip, obositor de 
mult pe centru, și aștentînd 
prea mult de la linia de 9 m, 
în care Grigoraș, Oacă și Io- 
nescu — adică 3 din cele 4

doar pe locul IV!

START IN FINALA
CAMPIONATULUI

NATIONAL
MASCULIN DE JAR

Cea de a 45-a ediție a finalei 
•amplonatulul national masculin 
de «ah a programat e rundă 
inaugurală animată. Firește, spec
tatorii «-ar fi așteptat la mal 
mult în întîlnlrea dintre Florin 
Gheorghiu «1 Mihai Subă. dar 
marii maeștri n-au vrut să pună 
destinul la încercare chiar din 
start, preferind a remiză rapi
dă. pe distanța a numai 13 mu
tări, tn 53 de minute de joc... A- 
celasi rezultat s-a înregistrat în 
tatîlnlrile Urzică — Ștefanov (17) 
■1 Grflnberg — stoica (24). Maes
trul International Mircea Pav
lov, cu negrele, a declanșat un 
atac foarte puternic asupra po
ziției debutantului Dorel Oltean. 
Acesta a depășit timpul de gin- 
dire, dar poziția sa era. ori
cum, pierdută. Celelalte tntilnlri 
«de serii s-au teitrerupt. Ghindă, 
cu negrele, are o piesă în plus 
la Radovici, Iar Foișor, tot cu 
negrele, o poziție mai bună la 
Ghițescu, care a avut mult timp 
Inițiativa, dar n-a reușit s-o fruc
tifice. o poziție superioară deține 
C. lonescu la Nicolaide. Tntr-un 
final complicat s-a întrerupt 
partida dintre Cioeftltea si Vafs- 
man, negrul trebuind să se ape
re atent în fața unei perechi de 
cai albi extrem de activi.

Astăzi de la ora 16. în Sala de 
festivități a Casei Universitarilor 
se va desfășura runda a IT-a 
care programează tnfflnlri deose
bit de interesante. „Capul de a- 
fis" îl constituie, firește, parti
dele șubă — Ciocăltea si Ghindă 
— Ghlțescti. iată si celelalte par
tide ale reuniunii : Grflnberg — 
Gheorghiu, Vaisman — lonescu, 
Nicolaide — Radovici, Foișor — 
Stefanov, Urzică — oltean (i 
Stoica — Pavlov.

A 
pe 
de

• In pitorescul defileu din Va
dul Grisului, județul Bihor, cu 
pereți de calcar, înalți de pînă 
la 150 m, pe care se află mar 
cate și pitonate diferite trasee 
alpine, începînd cu gradul 2 A 
pînă ia gradul 5 B de dificultate, 
a avut loc una dintre cele mai 
frumoase competiții de alpinism 
din această toamnă. Este vorba 
de „Cupa Munții Bihor", orga
nizată ireproșabil din punct de 
vedere tehnic de către comisia 
de specialitate a C.J.E.F.S. Bihor, 
împreună cu ’ ___
Rapid Oradea. Au participat 94 
de sportivi (dintre care 28 do 
fete) din următoarele cluburi si 
asociații sportive : Sănătatea De
va, Universitatea Cluj-Napoca. 
Politehnica Timișoara, Minerul 
Bălan, Metalul Gheorgheni, Padis 
Oradea, Rapid Oradea si Șurianu 
Cuglr. Au lipsit de la această 
întîlnire, care practic a Încheiat 
activitatea com petition ală de al
pinism din acest an, alninlstii de 
la cluburile și asociațiile bucu- 
reștene cu tradiție în acest sport: 
Grivîța Roșie. I.T.B. si Universi
tatea. Tn timpul celor două zile 
de concurs, partieipanții au be
neficiat de o vreme splendidă, 
fapt care le-a permis escalade 
reușite în condiții perfecte, pă
cat că reușita acestei frumoase 
acțiuni a fost parțial umbrită de 
condiiilc precare de cazare a 
concurentilor ia cabana Peștera, 
al cărei personal a dovedit o 
totală delăsare pentru buna ei 
gospodărire.

După întocmirea clasamentului, 
la care s-a tinut cont de gradul

asociatia sportivă

Pentru performerii de la C. S. S. „Viitorul44 Cluj-Napoca

SELECȚIA NU SE FACE DOAR IN CENTRUL ORAȘULUI

jucătoare folosite în general 
ca interi — nu au dat satisfac
ție. Spre deosebire de celelal
te meciuri, echipa noastră a 
jucat de această dată foarte 
slab și în apărare, unde a ac
ționat retras, timid, fără mo
bilitate. Pe acest fond, handba
listele ungare nu s-au lăsat 
mult invitate, și, acționînd 
foarte variat în atac, cu fina
lizări fie prin foarte activa ex
tremă Csajbok, fie prin pivotul 
Angyal.^. sau prin conducătoa
rea de joc Kramer — au ajuns ' 
să conducă cu 5—1 în min. 9 
și cu 7—2 (min. 11).

Au urmat cîteva momente 
în care echipa noastră s-a apă
rat parcă ceva mai activ, mai 
avansat, astfel că în min. 26 - 
scorul devine dor 11—9 pentru 
Ungaria. Va urma revirimen
tul mult așteptat 7 Cei care am 
sperat în acest lucru ne-am în
șelat, pentru că, în continuare, 
formația adversă și-a regăsit 
cadența și a refăcut diferența 
pînă la 5 goluri.

în repriza secundă handbalis
tele românce erau conduse 
după numai un minut și 10 se- 
cundți cu 17—10 (min. 32). Ad
versarele prelungesc fazele de 
atac, sînt sancționate de două 
ori cu joc pasiv, dar ecjlipa 
noastră nu are vigoarea ; să

EH

de dificultate al traseelor par
curse. de numărul participantilor 
Si alte elemente de tehnică alpi
nă, pe primele trei locuri s-au 
situat următoarele echipe : 1. Să
nătatea Deva, 2. Universitatea 
Cluj-Napoca, 3. Minerul Bălan si 
Șurianu Cugir.
• Pe valea de lingă Clsnădioa- 

ra a avut loc — în organizarea 
C.J.E.F.S. Sibiu sl a asociației 
sportive Voința Sibiu — con
cursul de alpinism (cătărare cro
nometrată), dotat cu „Cupa de 
toamnă", lată clasamentul : bă
ieți — categ. avansați : 1. Mi
hai Volneseu (Voința), 2. iulian 
Teveș (Voința), 3. Tiberiu Bucur 
(C.S.U.) : începători : 1. Dumi
tru Chiper (C.S.U.). 2. Traian
Lupea (cercul de alpinism Cls- 
nădie). 3. Ioan Măriș’scu 
(C.S.U.) ; fete : 1. Viorica Teveș 
(Voința). 2. Corina Iosif (C.S.U.), 
3. Viorica Cornea (C.S.U.).

Iile IONESCU — corcsp.

răstoarne < 
reușind do 
3 goluri : 
16—19 (mir 
(17—19 in 
jocului, ju 
își măresc 

întreaga 
pel noastre 
„Trofeului 
fie serios 1 
de răspund 
Csajbok 7,
4, Angval 4 
Gombai 2, 
Ungaria ; 1
5, Grigoraș
1, Mozsi 1, 
pentru Rom 
riei a bene: 
de la 7 m, 
formația no 
ciat de nic 
O. Boistad 
(Norvegia).

R.S.F.S. R 
B 29—25 (1
meritorie a 
handbaliste, 
adversar sug 
forță, s-au 
au cedat de 
fost conduse 
marcat : Tis
6, Serediuk 
reeva 2, Sal 
Kucikova 1, 
S. Călin 6 
de pe extrer 
zăcu 2, P'ieț 
Grigore J, T 
J. Wroblews 
lonia).

R. D. GET 
SLOVACIA 
marcat : Km 
Kirschcr 4, 1
2, Apler 2, 
2, Kunert 1 
Timkova 8, ( 
4, Gaburova 
Nagyova 1, 1 
tru Cehoslov;

Premii sf 
fayr-play ; B 
mai bun por: 
tilova (R.S.F 
ter : Sabine 
Germană) — 
cea mai bun 
riana Godor

Co
1. R.G. Germa
2. R.s.F.s. Rus
3. Ungaria
4. România A
5. cehoslovacia
6. România B

După C. C. E

ȘI CEI MAI MARI FAVd

Clubul sportiv școlar „Viitorul" 
Cluj-Napoca. Peste 1400 de elevi, 
sportivi de performanța, Înca
drați în 13 secții șl îndrumați de 
25 de cadre tehnice de speciali
tate ; 9 echipe participante în
campionatele naționale școlare și 
de tineret ; 19 titluri de campioni 
in 1981 și alte 18 locuri doi, 21 
locuri trei în diferite competiții 
cu caracter republican. Director 
— Mihal Donea.

Iată frumoasa carte de vizită a 
unuia dintre cele mai puternice 
cluburi școlare din țară, veritabil 
„laborator" care pompează an de 
an valori certe spre asociațiile 
Sl cluburile din localitate si chiar 
in loturile reprezentative de ti
neret. Ce stă la baza succeselor 
evidente ale celor de la „Viito
rul" ?

In primul rind — factor deter
minant — un foarte bun proces 
de selecție, care se bazează pe 
linii orientative precise șl pe con
tinuitate. Si cum marea majo
ritate a profesorilor au învățat 
să nu mai stea eu brațele încru
cișate, primind în fiecare toam
nă pe... cel care vor să facă 
sport de performanță, ci să 
meargă singuri să-și caute „ma
teria primă", aproape că nu tr#- 
ce un sezon fără ca în rîndurile 
elevilor de la „Viitorul" să nu 
pătrundă și două-trei talente de - 
excepție. Horia Pop, fostul jucă
tor al lui „U“, ne-a arătat un 
pivot de doi metri, Atila Szabo, 
pe care 11 pregătește pentru pri
ma echipă a Universității, iar 
Dan Cirjoescu ne-a vorbit des
pre o fată de 13 ani (1.70 m), 
Clara Kertesz, pe care a desco
perit-o In comuna Beclean, cu 
calități ieșite din. comun pentru 
handbal.

Așadar, profesorii de la „Viito
rul" știu eă turul școlilor clu
jene pe care-I fac — pentru a 
descoperi noi elemente — în pri
mele săptămtnl de curg (septem- 
brie-octombrie) nu este decît „în
călzirea" „.Ei continuă sistema-

tic inevstigaVile, 
de cercetare în 
si chiar dincolo 
le, urmăresc cu 
competițiile locale 
pentru pionieri și, 
cînd, mai „trag cu 
grădina colegilor __ _
Pentru că nu o dată s-a întâmplat 
ca elevi selecționați inițial pen
tru volei să ajungă baschetba
list!, lax’ pivoți fără perspectivă 
la baschet să devină buni hand
balist!.

Ce se întâmplă eu noii „re
cruți" ? „Ani în șir — ne declară 
directorul M. Donea — selecțio
nam zeci și zeci de copii talen- 
tatl. care se pierdeau pe par
curs văzînd cu ochii. Fie că 
programul de studii se suprapu
nea orelor de ‘ 
că distantele de 
bazele unde se 
prea mari. tonte 
pins adesea pe 
abandoneze sportul îndrăgit, $i 
atunci am folosit exemplul alto
ra : am creat clase speciale, pe 
lingă diverse școli, în apropierea 
bazelor de antrenament. Astfel.

deplasînd aria 
întreg județul, 

de granițele sa- 
atenție toate 

organizate 
din cînd în 
ochiul" si în 
lor de club.

antrenament, lie 
acasă pînă la 

pregăteau erau 
acestea au îm- 
mulți elevi să

în clasele I sl II ale scolii gene
rale ,,Mihail Eminescu" am con
centrat toate elementele de per
spectivă ale gimnasticii si același 
lucru vrem să-l facem cu bas- 
chetbaUștii, la liceul „S. Bra- 
ssay“. în felul acesta, sportivii 
noștri Învață Împreună, mănincă 
împreună si programul, de pre
gătire este fixată în funcție de 
orarul școlar. Am alcătuit, cu 
sprijinul tehnicienilor si al foru
rilor locale, grupe-satelit. Cu re
zultate foarte bune activează cele 
din Turda si Huedin — la lupte 
libere, sau cea de la Cîmpia Tur- 
zii, unde profesorul de limbă 
franceză Florea Corne se dove
dește a fi un entuziast initiator 
al copiilor în tainele rugby-ului. 
In fine, continuitatea în selecție 
ne ajută să creștem grune de 
performeri pe ani de vîrstă. ceea 
ce exclude de la sine golurile 
inerente la fiecare promoție care 
părăsește clubul nostru".

Idei multe, muncă pasionată sl 
continuă — lată una din cheile 
succeselor la clubul sportiv șco
lar „Viitorul" din Cluj-Napoca.

Adrian VASILIU

Profesorii de educație fizică și sport, antrenorii, me
dicii sportivi, activiștii, sportivi și sportivii, precum și 
consiliile pentru educație fizică și sport județene, muni
cipale și orășenești, cluburile și asociațiile sportive (sin
dicale, școlare, militare și sătești) care doresc să pri
mească cu regularitate, în 1982, lucrările sportive docu
mentare „Sportul de performanță", „Sportul la copii și 
juniori", „Educația fizică în școală", „Buletinul infor
mativ", „Atletism", „Fotbal", „Caia-canoe", „Canotaj", 
„Handbal", „Lupte" etc. trebuie să se adreseze, în scris 
sau telefonic, Centrului de cercetări pentru educație fi
zică și sport, București, B-dul Muncii 37—39, tel. 21.55.13 
sau 20.70.40/74 sau 96, pentru informații suplimentare.

La începutul partidei de te
nis de masă dintre C.S.M. 
Cluj-Napoca și Vasutas Buda
pesta toată lumea era de «fl'Vjd 
că raportul de forte este t 
în favoarea oaspeților, cu doi 
campioni mondiali (Gabor Ger- 
gely si Janos 
matie și cu o 
internațională, 
joacă în toate 
lume. După meci, toată lumea 
era de acord că clujenii au 
trecut pe lingă o mare victorie. 
N-am împărtășit părerea, con
vinși că acel 3—5 reprezenta 
limita superioară a efortului 
jucătorilor români de a se ridi
ca la nivelul oaspeților, efort 
atestat nu numai de aplauzele 
la scenă deschisă primite une
ori de toti cei trei echipieri 
români. Șerban Doboși, Simion 
Crișan si Eugen Borca, ci și 
de cele două victorii obținute 
de Doboși și Crișan la Ger- 
gely. N-am împărtășit părerea, 
dar regretele exprimate la fi
nalul meciului de antrenorul 
emerit Farkas Paneth, cu ex
periența lui, ne-au pus pe gîn- 
duri. Așa să fie ? Să analizăm. 
Doboși bate pe Gergely, cu 
2—1. Crișan pe Frank cu 2—0 
și apoi pe Gergely, tot cu 2—0. 
Ce se mai putea face pentru 
victorie ? Să revedem partida. 
Doboși a pierdut la Frank, cel 
mai slab jucător ungur, la 15 
si la 17, în primul joc. Borca 
a jucat din răsputeri, a făcut 
schimburi de mingi entuzias- 
mante cu Gergely dar, firesc, 
a pierdut, în două seturi. Era 

-1... Cri'jtn 
Ia... 19 și 

Antrenorul 
că Simion

Takacs) în for
mare experiență 

ca unii care- 
concursurile din

împlinită de t 
n-a constituit 
lor tel. împie 
lizeze ceva m: 
gurul mod d< 
gretului 
Paneth 
Vasutas. 
echipa 
respectivă.

Să reținem, 
venite, că s-i 
tiga totuși, da 
dintr-o presup 
de intenție un 
siv Eugen Bo 
priză) deciși 
condiția, chiar 
acest lucru nu:

anti 
că > 
așa c 
budap

CAMPIC

0—2 cînd putea fi 1- 
e învins de Takacs 
din nou la... 19 !
Paneth ne spunea ... . ...... ..
Crișan putea cîștiga și cuvîntul 
său atîrnă greu. Deci a fost 
0—3 în loc de... Să trecem la 
ultimul meci, pe care Doboși 
l-a pierdut în fata Iui Takacs, 
la 9 și la... 21 ! Sîntem cate
gorici în a afirma că toți cei 
trei jucători români si-au de
pășit pe alocuri potențialul 
scontat, dar nu băgăm mîna în 
foc că dorința unei victorii de 
palmares la faimosul Gergely,

Fe Dumitri 
nător a ,13 ti 
național — lt 
echipa bucur 
si componen 
rînduri, al r 
„Cupa Davis' 
nu trebuie s 
tăm cititorult 
în discuție ni 
cem în legă 
moașă Inițiată 
perimentat ji 
parea sa de 
nerilor din b 
cunoștințe acu 
în decursul ua 
delungate c 
Un tenisman 
bit de - în 
— l-am numit 
cu — este i 
club (la Steav 
Faptul că Hi 
repede seama 
cu are mari 
greș, l-a dete 
campion nație 
fără vreo rețlr 
țintele sale. Li
la antrenamer 
fiind cazurile 
sfaturilor prii, 
experimentatul 
nărui jucător i 
tige turnee In 
a fost cazul ca 
ternaționale ale 
drian Marcu a 
grese tot ma: 
mai puțin de 
a venit de ia 1
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■ Lupșor 
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JNESCU
0
1
2
3
4
5

124- 97 
119-111 
113-105 
107-111

95-110
92-121

în mai multe numere ale 
ziarului am relatat despre fi
nalele campionatelor naționale 
de juniori, desfășurate timp de 
trei zile în Sala sporturilor din 
Focșani, publicind principalele 
rezultate ale competiției, in 
care regăsim — de fapt — nu
mele foarte multor gimnaste și 
gimnaști de real talent și de 
perspectivă și nu ne îndoim că 
o mare parte dintre cei clasați 
azi pe primele locuri vor aspi
ra mîine la selecția în echipele 
reprezentative ale țării. Tabloul 
primilor clasați la individual 
compus și pe aparate ne oferă 
o paletă largă de nume, clu
buri și localități și este aceasta 
cea mai puternică mărturie a 
dezvoltării gimnasticii noastre, 
a transformării ei într-un sport 
de mare popularitate 
multe județe ale 
Pe cit a fost de 
să publicăm numele 
care au urcat pe podium, pri
mind medaliile și diplomele de 
laureați ai competiției, pe atît 
ni se pare de normal să subli
niem azi meritele atîtor și a- 
tîtor inimoși specialiști, profe
sori de educație fizică, antre
nori, oameni pasionați și îndră
gostiți de sportul 
care — pe lingă 
competență — pun 
suflet î;n afirmarea 
cinline ‘care în ultimii ani 
adus mari satisfacții. Este, 
te, premisa cea mai sigură că 
gimnastica românească va pu
tea și în anii viitori 
succese remarcabile 
internațională.

Din lunga listă a 
care merită să fie 1 
cu litere aldine sau verzale, a 
orașelor și cluburilor care ob
țin cu regularitate rezultate 
deosebite în competițiile națio
nale și care dau, cu multă con
secvență, sportivi valoroși lotu
rilor reprezentative, ne vom 
opri, mai întîi. la orașul Sibiu. 
Cu o lăudabilă perseverență, 
tehnicienii de aici sînt mereu 
prezenți cu reprezentanți la 
loturile naționale deși, se știe 
prea bine. Sibiul nu dispune 
încă de o sală specială pentru 
gimnastică, cum au atitea orașe 
din țară. Se vede însă treaba 
că entuziasmul, pasiunea, dă

In 
tării, 

firesc 
celor

gimnasticii, 
pricepere și 
foarte 
acestei

mult 
dis- 

ne-a 
noa-

să obțină 
în arena

oamenilor 
menționați

anis de masă

ii POT FI ÎNVINȘI...
vinge un jucător vestit. Fiindcă 
ceea ce a bucurat în acest meci 
pentru Cupa campionilor euro
peni a fost aplombul cu care 
au ac* onat jucătorii noștri, li
beri ue orice fel de complexe, 
de unde prea des apăreau în
vinși înainte de primul schimb 
de mingi. Poate tocmai acest 
mod de a aborda partida cu 
puternica 
a făcut să 
mai mult, 
nea bază 
viitoarele 
vrem ca tenisul de masă mas
culin din tara noastră să-si re
capete strălucirea.

Mircea COSTEA

retendenți, 
supremul 

-i să rea- 
Ar fi ain- 

'are a re- 
11 emerit 
cîstigat la 

1 prezentat 
în seara

ruirea pot compensa, uneori, 
lipsa unor condiții materiale a- 
decvate. Ană Crihan, Adrian 
Goreac, Kristi Voiculescu, Ni- 
colae Buzoianu (feminin), A- 
drian Stan și Viorel Hoaghea 
alcătuiesc un colectiv de teh
nicieni care merită toate felici
tările pentru munca ce o des
fășoară. Nu întîmplător, deci, 
Sibiul a cîștigat detașat „Cupa 
României" pe 1981.

Dacă pînă acum cîțiva ani la 
Dinamo București se vorbea 
mai mult de maestre și maeș
tri, iată, acum clubul bucureș- 
tean se înscrie cu rezultate re
marcabile șl la categoriile infe
rioare, acelea care asigură 
schimbul de mîine al gimnas
ticii. Constantin Petrescn și 
Ștefan Radu lucrează cu multă 
eficiență cu un grup de 30 de 
copii talentați la Clubul sportiv 
școlar Dinamo, iar Emilia Liță, 
Florin Ștefănescu, Vaier Florea 
și coregraful Sergiu Anghel 
dispun Ia ora actuală de un 
nucleu valoros de gimnaste ti
nere, talentate, de reală per
spectivă. Pentru a urma clasa
mentul din „Cupa României", 
să amintim că — așa cum era 
firesc — Oneștiul continuă să 
se mențină pe un loc fruntaș, 
cu atît mai meritoriu cu cît el 
s-a situat pe locul III numai 
prin gimnastica feminină. Deși 
mai restrîns acum, colectivul de 
specialiști de aici (M^iai Ipate, 
Florin Dobre, Petre Cîucescn 
— ajutați și de fosta gimnastă 
Dana Crăciun) 
mențină acest 
în prim-planul 
manțe.

Colective de 
roși, competenți, 
xistă și în alte centre ale tării : 
Matei și Clementa Stănei, Olga 
Ghifulescn și Stelian Marines
cu (Constanța), Tatiana și Ser
giu Popa, Rodlca și Aurel La- 
zăr (Focșani). Cristina și Petru 
Ioan, Eliza Stoica, Benone Pe- 
refeanu, Elena Ceampelea-Ei- 
xandru (C.S.Ș. Triumf), ludita 
Varkony (Arad), Ion Cărpini- 
șan, Maria Cosma, Ladisiau 
GerB, Olimpia Tofan, Ana și 
Ferdinand Ghenade (Deva), 
care impulsionează In perma
nență gimnastica noastră femi
nină, după cum aceleași elogi
oase aprecieri se pot face și 
despre Gheorghe Blaj, Martin 
Șimo și Gheorghe Hristov (Bra
șov), Eugen Geg5 și Mircea 
Sîngeorzan (Bistrița), Franciso 
Hofman (Gheorgheni), Ludovic 
Lakatos și Ion Albu (Reșița), 
Mihai Breștean și Eugen Că- 
teanu (Arad), Stefan Popescu, 
Dumitru 
descu și 
zău).

este hotărît să 
puternic centru 
marilor perfor-

antrenori valo- 
entuziaști e-

Vîlcu, Gheorghe Pre- 
Corncliu Goreac (Bu

Constantin MACOVEI

'.ervele cu- 
putut cîs- 

să facem 
un proces 

itor (inclu- 
lăcută sur- 
depăsească 

au făcut 
întru a în-

echipă din Ungaria 
se creadă că puteau 
Și de pe o aseme- 
trebuie plecat în 
confruntări, dacă

UNGARIA ROMANIA 3-0 (1-0)
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PUBLICUL ARADEAN
LIDER IN „TROFEUL

PETSCHOVSCH1"

BUDAPESTA, 11 (prin telefon). 
Pe stadionul Ferencvaros, pe o 
vreme rece, în fața a aproximativ 
500 spectatori, s-a disputat 
miercuri după-amiază partida 
dintre selecționata țării noastre 
și reprezentativa Ungariei, din 
cadrul preliminariilor Campiona
tului european rezervat echipelor 
de juniori n. întâlnirea s-a În
cheiat cu victoria gazdelor la un 
scor aparent ușor, 3—0. Dar, dacă 
e să se țină seama de aspectul 
general al întrecerii și mai ales 
de replica românilor m cea de 
a doua parte a meciului, tn care 
ei . s-au aflat mai mult in atac 
sl au ratat trei mari ocazii prin 
Varga (min. 60, 65 și 77), atunci 
rezultatul este exagerat. Toate 
cele trei goluri ale juniorilor un
guri au fost opera aceluiași ju-

câtor. Sclyem. In min. 35 el a 
Înscris direct din corner, dar șl 
cu ajutorul portarului nostru Ias- 
ko; în min. 42 a transformat un 
penalty, acordat tn urma unui 
fault in careu a lui Tomescu asu
pra lui Bogner, iar tn min. 51 
a stabilit scorul meciului, profi
lând de o greșeală a apărării 
noastre.

Arbitrul N. Jaczina (R.D. Ger
mană) a condus următoarele for
mații : UNGARIA : Horvâth —
Szabo, Csorba, Jakab, Kelemen
— Katzenbach, Bognax, Llppay — 
Selyem, Kovacs, Toth (min. 62 
Zslvotzki); ROMANIA: Iasko — 
Bovan, Tomescu, Marta, Mesaroț
— Varga, Bobaru, Hîncu, Ștefan 
(miîn. 65 Clrjan) — Țîrlea (min. 
65 Vâsli), Hagl.

AfIBITIIII ETAPEI DE DOMINICA A DIVIZIEI „B“
SERIA I Î c.s. Botoșani — Vic

toria Tecuci : M. Buzea (Bucu
rești), Viitorul Gheorgheni—C.S.M. 
Suceava : M. Constantinescu
(București), Politehnica Iași — 
Viitorul Mecanica Vaslui : N. 
Georgescu (București), Relonul 
Săvineștî — I.M.U. Medgidia : 
D. Manole (București), F.C.M. 
Siderurgistul Galați — Gloria Bu
zău : C. Ghiță (Brașov), C.S.M. 
Sf. Gheorghe — Ceahlăul P. 
Neamț : M. Bercan (București), 
Unirea Dinamo Focșani — Gloria 
Bistrița : M. Ivăncescu (Brașov), 
Delta Tulcea — F.C.M. Progre
sul Brăila : P. Seceleanu (Bucu
rești), C.S.U. Galați — Construc
torul lași : Al. Voinea (Bucu
rești).

SERIA A Il-a : Șoimii IPA Si
biu — Energia Slatina : L Med- 
veș (Oradea), Metalul București 
— Rapid București : Dumitru 
Nicolae (București), Rulmentul 
Alexandria •— Luceafărul Bucu
rești : N. Georgescu (Buzău), 
Pandurii Tg. Jiu — Carpați Mîr- 
?a : C. Manea (Fetești), Dună-

rea Călărași — Chimica Tîrnă- 
veni : V. Timofte (Reșița). Petro
lul Ploiești — Gaz metan Me
diaș : V. Popovici (Botoșani), Fla
căra Moreni — I.C.I.M. Brașov '. 
I. Taar (Satu Mare), Autobuzul 
București — Automatica Bucu
rești : Al. Ioniță (București), 
Tractorul Brașov — Metalul Plo- 
peni: N. Poșa (Galați).

SERIA A IlI-a : Dacia Orăștie 
— Rapid Arad : Z. Csavar (O- 
dorhei), Minerul Ilba Seini — 
Aurul Brad : G. Ionescu (Bucu
rești), F.C.M. Reșița — Minerul 
Lupeni : V. Roșu (București),
C. F.R. Cluj-Napoca — C.F.R. Ti
mișoara : V. Nauincef (Iași), 
Strungul Arad — Minerul Cav- 
nic : K. Matei (București), F.C. 
Bihor Oradea — F.C. Baia Mare:
D. Petrescu (București), C.S.M. 
Drobeta Tir. Severin — Olimpia 
Satu Mare : I. Nisțor (Sf. Gheor
ghe), U.M. Timișoara — Înfrăți
rea Oradea : I. Crăciunescu (Rin. 
Vîlcea). Someșul Satu Mare — 
C.I.L. Sighet : M. Feciorescu (Ba
cău).

Paralel cu desfășurarea actualei 
ediții a Diviziei „A44, are loc o 
întrecere la fel de pasionantă, în 
care sînt angrenați cei care, e- 
tapă de etapă, se află în tribu
nele stadioanelor care găzduiesc 
meciurile primului eșalon, spec
tatorii. Pentru că și ei au o com
petiție, a sportivității, care în fie
care ediție declanșează ambiții 
pentru o clasare cît mai bună în 
„Trofeul Petschovschi44, o cupă 
transmisibilă, decernată anual de 
ziarul nostru celui mai sportiv 
public. În actuala ediție, remar
căm startul luat de spectatorii din 
Arad și Constanța, care ocupă, 1n 
această ordine, primele două lo
curi. Comportarea lor este cu a- 
tît mai meritorie cu cît echipele 
lor favorite, U.T.A. și, respectiv, 
F.C. Constanța, au »sup ^rtat mai 
greu decît se anticipa impactul 
cu. Divizia ,,A“ La revenirea lor 
pe prima scenă. Insatisfacțiile ge
nerate de pierderea unor pune4 
pe teren propriu de cele dV-iă 
nou promovate nu au diminuat 
cu nimic din modul sportiv în 
care acești adevărați suporteri au 
știut să-și încurajeze favoriții. iar 
cînd „adversarii au fost mai buni 
au avut tăria să le acorde aplau
zele pe care le meritau.

Dar iată care este situația în 
„Trofeul Petschovschi44 înaintea 
etapei a 13-a :

1. Arad 9,50 ; 2. Constanța 9,43 ; 
3. București 9,35 ; 4—5. Craiova și 
Cluj-Napoca 9,3.3 ; 6. Scornicești 
9,16 ; 7. Bacău 9,00 ; 8—9. Hune
doara și Tg. Mureș 8,83 ; 10—11. 
Tîrgoviște și Rm. Vîlcea 8,66 : 12. 
Timișoara 8,60 ; 13. Brașov 8,55 ; 
14. Pitești 8,40 ; 15. Petroșani 7,50.

• MECIUL DINAMO — U.T.A. 
A FOST DEVANSAT. După cum 
se știe, miercuri 25 noiembrie, e- 
chipa Dinamo București susține 
prima manșă din turul Iii al 
„Cupei U.E.F.A.'*, întîlnind, în 
deplasare, formația I.F.K. Gotc- 
borg. Tn vederea unei cît mai 
bune pregătiri a dinamoviștilor 
pentru acest important meci din 
Suedia, jocul lor cu U.T.A., din 
cadrul etapei a 15-a, se va dis
puta cu o zi mai devreme, adică 
sîmbătă 21 noiembrie, pe stadio
nul Dinamo din Capitală.

vz V

11 VREM SĂ DEMONSTRĂM CĂ PROGRESUL-VULCAN
'NU ESTE RUDA SĂRACĂ A FOTBALULUI BUCUREȘTEAN!“ 
I Cinci minute cu Robert Cosmoc

I
I
I
I
I

— Dc două etape, deci, Ro
bert Cosmac a preluat Progre- 
sul-Vulcan. ~ 
terna" 7...
— Din mai 

primul rind, ,
mult să lucrez cu Gică Popescu, 
veritabil „om de fotbal", astăzi 
consilier tehnic al Progresului- 
Vulcan. Afinitățile profesionale 
cu dinsul și faptul că fiecare an
trenor are nevoie de un „arbitru", 
de un sfătuitor competent, cu 
personalitate, au reprezentat o 
mare forță de atracție pentru 
mine.

— Un al doilea motiv 1...
— Am umblat destul, din 1963,

De ce

multe 
mi-am

tocmai „ian-

motive. In 
dorit foarte

FINALELE „CUPEI ANILOR 1“
(Urmare din pag. 1)

— Dar jucători ?
— Și jucători avem ! Adeziunea 

lor la noul nostru plan, dorința 
de autodepășire a celor mai in 
virstă, care vor să-și termine ca
riera cu fruntea sus, dar și a ce
lor tineri, care voi' să se impună, 
reprezintă premise favorabile. 
Pentru mine, imperativul fotba
listului este ,,a ști, a vrea, a pu
tea44. Un control medical efectuat 
imediat după ce am luat echipa 
ne-a prezentat pe toți jucătorii 
ca mediocri la capacitatea aerobă. 
Această rezistență redusă, demons
trată de testele medicale, repre
zintă lipsa unui antrenament 
trainic.

— îi găsiți vreo vină lui Ma- 
teianu pentru locul actual al 
Progresului-Vulcan ?
— Nu-mi place să-mi vorbesc 

colegii. Viorel a avut in capul lui 
un frumos model. Poate că nu a 
ținut cont de „materia0 pe care 
o are. Și, mai ales, astăzi, nu poți 
trata doar faza de atac. Trebuie 
să te ocupi mult și de apărare.

— Care apărare, în cazul Pro
gresului-Vulcan, are o vîrstă... 
matusalemică !
— Pentru mine virsta fiziolo

gică contează. Receptivitatea noi
lor mei jucători, ambiția lor, mă 
fac să cred că ei sînt încă tineri. 
Și că vom reuși sa salvăm „co
rabia0. Cu mari eforturi, cu sa
crificii, dar vom reuși.

— Și, atunci, cine retrogra
dează ?
— Nu știu !... Știu, doar, că 

vem minus 2 in „clasamentul 
devărului", iar alte formații 
—4, —3 și, chiar —2 ca noi. 
fi o luptă grea !...

— Atunci, cine promovează 
locul celor trei echipe 
noscute) care vor
— Sigur F.C. Bihor !... Apoi cred 

că Petrolul șl Gloria Bistrița !... 
Dar asta nu-i treaba mea ! Am 
eu destule probleme de rezolvat...

Mirceo M. IONESCU

de cînd am devenit antrenor. Să 
facem un calcul 1 3 ani la Cluj, 
2 la Craiova, 4 la Constanța, 2 
la Oradea, 2 la Brăila, 10 luni la 
Reșița... Iar * .....................
ți jumătate 
ți un an la 
pundeam și 
niori) unde 
Gabor, C. ' 
Pop, w .
Cred că e bine să nu uităm de 
aportul „Luceafărului0 la zămis
lirea „copiilor de bronz** din Aus
tralia... Trebuia să vin și eu a- 
casă, nu ? !... Plus că, la Pitești, 
mi se părea că sînt mai mult un 
paravan pentru eventualele insuc
cese ale antrenorului

ceea ce nu-mi plăcea.
— Nu-i o „aventură44 prea 

mare Progresul-Vulcan ?
— Nu mă dau tn lături tn fața 

greutăților. E ușor să conduci o 
echipă bună. Un francez, om de 
fobal, a lansat o butadă : „Dacă 
ai o conducere bună, jucători șl 
antrenori pricepuți, te bați pentru 
primele patru locuri. Dacă lipsește 
unul dintre elemente, gravitezi în 
jurul locului opt. Dacă lipsesc 
două din cele trei elemente ne
cesare-, te lupți la retrogradare44...

— Progresului îi lipsesc, să în
țelegem, două dintre cele trei 
elemente ?
— Eu cred că Progresul-Vulcan 

(să reținem, deci, și forța uzinei 
Vulcan !) are mai mult decît cred 
unii. Rămine să demonstrăm a- 
cest lucru. Cum ? mă veți întreba. 
Prințr-un nou start, prin readuce
rea echipei acolo unde îi este lo
cul. Și vreau să cred că vom 
reuși să demonstrăm că Progresul- 
Vulcan nu este ruda săracă a fot
balului bucureștean. Condiții a- 
vem l

in București, trei ani 
la echipa națională 

Luceafărul (cînd răs- 
de naționala de ju- 

s-au pregătit Rednic, 
Ilie, lovan, Suciu, FI. 

Mărginean, Alexa și alții.

principal, 
ncuiplndu-mă de speranțe,

de canoe 104-1 și-au stabilit 
cîștigătoarea prin formația fe
minină a Facultății de mate
matică a Universității și cea 
masculină a Facultății de elec
trotehnică a „Politehnicii*1. Tot 
în întrecerile programate pe 
Lacul Tei Valentin Gornea (Fac. 
de transporturi) s-a dovedit a 
fi cel mai iute caiacist, Maria 
Tăchiță (I.E.F.S.), cea mai ra
pidă schifistă, iar Ion Băceanu 
(Fac. de geologie), cel mai re
zistent caiacist la clasa „tu
rism44. Un aprig „duel44 sportiv 
pe apele lacului bucureștean nu 
numai între 
ci si între 
pregătesc, 
(Politehnică) 
(Universitate)...

In clasamentul general stu
denții de la A.S.E. ocupă lbcul 
I (71 p), fiind urmați de cei de 
la Politehnică (65,5 p), LE.F.S. 
(58 p), I.M.F. (53 p). Construcții 
(44 p) și.......................... -

Pentru 
tribuit la 
se cuvin 
comisiei sportive a C.U. Bucu
rești (responsabil, asist, Ion 
Lador), unor cadre didactice 
(conf. O. Bănățan — I.M.F. și 
I. Oprișescu — Politehnică), 
precum și unor studenți cu re
cunoscute merite în impulsio
narea activității sportive, Gh. 
Savu — A.S.E.. Lidia Lucaciu- 
I.E.F.S. și Lucian Beznea 
Universitate.

„Cupa anilor I44 înscrie 
anul acesta o reușită, care 
fi putut fi .și mai mare, dacă 
studenții de ia „Arte44 (I.A.T.C.. 
Conservator si Arte plastice) 
n-ar fi... strălucit printr-o to
tală absență...

viitorilor profesori de educație 
fizică. Tot ei s-au făcut remar
cați și în proba de săritură In 
lungime, prin Carmen Preja și 
Lucian Boiț. La aruncări, in 
schimb, proba de greutate a 
avut cîștigători mai puțin scon
tați, pe Mihaela Profir (Uni
versitate) și Mihai Bîră (Agro
nomie). In întrecerea feminină 
de cros (600 m) studentele de 
la A.S.E. au acumulat cel mai 
bun punctaj, urmate fiind de 
cele de la Institutul de con
strucții și Institutul politehnic.

Așteptate cu mult interes, în
trecerile la „jocuri4* și-au sta
bilit fruntașii între reprezen
tanții a două institute : I.E.F.S. 
(fotbal, volei băieți și handbal 
băieți 4- fete) și A.S.E. (bas
chet băieți 4- fete și volei fete). 
Demne de relevat sînt, însă, și 
prestațiile altor echipe, cele ale 
I.M.F. (locul 2 la baschet bă
ieți 4- fete), Inst. de construcții 
(locul 2 la volei băieți 4- fete), 
Inst. politehnic (locul 2 hand
bal băieți) și Universitate (lo
cul 2 handbal fete).

în concursul de șah titlurile 
au fost împărțite între Daniela 
Mănăilă (Facultatea de comerț 
— A.S.E.) și Lucian Vasilcscu 
(Fac. de Medicină generală — 
I.M.F.). La tenis. A.S.E.-ul s-a 
impus prin Dan Niculescu, iar 
Universitatea prin Genoveva 
Voinea, în timp ce la tenis de 
masă formațiile cu cele mai 
bune prestații au fost cele ale 
Institutului politehnic (fete) și 
A.S.E. (băieți).

Susținute de încurajările unei 
galerii bine organizate, echipa
jele participante la întrecerea

a- 
a- 

au 
va

itdău, dcți- 
le campion 
zidual si cu 
S Steaua — 
mai multe 
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kdrian Mar- 
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.u și-a dat 
kdrian Mar- 
se de pro- 
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din cunoș- 

upravegheat 
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de la mai 
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egistrat pro- 
(Otabile : la
an de cînd 
edoara (aici

CRESCUȚI DE CAMPIONI
a fost îndrumat de Simion 
Munteanu) a fost recrutat în 
lotul pentru ediția din acest 
an a „Cupei Davis*4, a cîștigat 
titlul național la dublu-mixt, 
a fost semifinalist al ..Dacia - 
dei“ 1981 gi, în sfîrșit, este 
campion cu formația Steaua. 
L-am rugat pe Dumitru Hără- 
dău să ne spună ce l-a de
terminat să-i acorde atîta a- 
tentie lui Adrian Marcu :

„Firește — ne-a spus el — 
doar faptul că sîntem conce

tățeni nu ar fi cîn- 
tărit atît de greu în 
balanță. Dar afirm 
că Adrian Marcu 
dispune de un talent 
care trebuie valori

ficat, iar dorința mea este de 
mult aceea de a-mi pune cu
noștințele în slujba ridicării 
tenisului românesc44. Ideea, 
după opinia noastră, • este mai 
mult decît interesantă. în- 
tr-adevăr, dacă — așa cum a 
procedat Dumitru Hărădău — 
și a Iți jucători cu experien
ță, din București și din tară, 
se vor alătura antrenorilor 
cluburilor sau secțiilor de te
nis respective, ajutîndu-i in 
îndrumarea și ridicarea pe 
treptele performanței a tine
rilor talentați, vom ajunge — 
de ce nu ? — în situația să 
realizăm din nou o echipă 
de ..Cupa Davis" de valoarea 
celei în care au activat Ilie 
Năstase și Ion Tiriac.

Ion GAVRÎLESCU

în 
(necu- 

retrogratla ?
sportivii studenți, 
antrenorii care îi 

prof. I. Bulugioiu 
și Anton Bălan

Universitate (43,5 p). 
modul cum au con- 

reușita acestei acțiuni 
adresate felicitări atît

si 
ar

ADMINISTRAȚIA DI STAT TOTO PRONOSPORI INTORMEAlA
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 

NOIEMBRIE 1981
EXTRAGEREA I : 29 26 30 27 21 

9 ; EXTRAGEREA a Il-a : 15 39 
32 25 35 8 ; Fond total de cîști- 
guri provizoriu : 844.212 
care 59.588 Iei, report la 
ria 1.
CÎȘTIGURILE TRAGERII 
ȚIONALE LOTO DIN 1

BRIE 1981
FAZA I : Categoria 1 : 3 va

riante 25% a 34.425 lei ; cat. 2 :
4 variante 100% a 17.213 lei sau o 
excursie de 2 locuri în R.D. Ger
mană sau R.P. Ungară și dife
rența în numerar și 8 variante 
25% a 4.303 lei ; cat. 3 : 5 variante 
100% a 10.070 lei sau o excursie 
de 1 loc în R.D. Germană sau 
R.P. Ungară și diferența în nu
merar și 21 variante 25% a 2.519 
lei ; cat. 4 : 02,50 a 1.652 lei ; cat.
5 : 113,25 a 400 lei ; cat. 6 : 155,50 
a 300 lei ; cat. 7 : 391.50 a 200 iei ; 
cat. 8 : 1.995.50 a 100 lei.

FAZA a Il-a : Categoria A : 4

ii

lei, din 
catego-

EXCEP- 
NOIEM-

variante 25% a 20.162 lei ; cat. B : 
3 variante 100% a 15.361 lei sau o 
excursie de 1 loc în R.D. Ger
mană sau R.P. Ungară și dife
rența în numerar și 9 variante 
25% a 3.840 lei : cat. C : 21,75 a 
3.708 lei ; cat. D : 84,25 a 957 lei 
și cat. E : 1.072,75 a 100 lei.
ASTAZI — ULTIMA ZI DE PAR

TICIPARE !
Agențiile Loto-Pronosport mai 

pot elibera doar astăzi bilete cu 
numerele dv. preferate pentru 
tragerea obișnuită Loto de vineri 
13 noiembrie 1931. Se reamintește 
că la tragerile de acest fel din 
luna precedentă au fost atribuite, 
între altele, ȘASE AUTOTURIS
ME ..Dacia 1300“ și 66 MARI CTS- 
TIGURI ÎN BANI ÎNTRE 5>300 și 
47.000 LEI ! Așadar, o nouă do
vadă — dacă mai era necesară — 
că tradiționalul sistem de joc Loto 
răsplătește cu regularitate perse
verența și inspirația participanți- 
lor. Nu pierdeți prilejul de a vă 
număra și dv. printre marii cîști- 
gători la tragerea de mîine !



In „Cupa Liliana Ronchetti" la baschet IN SFERTURILE „Ml FEDERAȚIEIn
VOINȚA (86-75 cu Maccabi Ramat Her) 

S A CALIFICAT ÎN SFERTURI DE FINALĂ
La Kiei, în cupa cupelor, Dinamo

a losl eliminată ac StroilcI
cin cadrul „Cupei Liliana Ronchetti**Partida retur

la baschet feminin, dintre echipele Voința București 
și Maccabi Ramat Her (Israel) a fost mult mai intere
santă si echilibrată decît se presupunea. După victo
ria clară obținută în deplasare (75—66), româncele au 
abordat meciul retur de aseară, din sala Floreasca, 
mult prea relaxate si sigure de victorie. După un 
început echilibrat. în care oaspetele au și condus, 
bucureștencele au început să-și 
ia rolul in serios, să joace la 
adevărata lor valoare. Sporti
vele de la Maccabi au răspuns 
însă curajos, s-au apărat des
tul de bine și de aici a reieșit 
un> meci disputat, chiar echili- 
braț, in ciuda plusului de va
loare manifestat de elevele lui 
Marian Slrugaru. Ștefania 
Borș și-a făcut și de această 
dată datoria și, fiind bine se
condată de Tatiana Popescu, 
Liliana Slavei, Gabriela Stru- 
garu și .festela Tomescu, Voința 
a cucerit victoria cu 86—75 
(48—35), care-i asigură califica
rea în fază următoare a com
petiției cu scorul total de 
161—141. De la Maccabi au ju
cat bine ludiih Ajalon și _Ro- 
nith Janitzki. Au marcat 
32. Popescu 20, Slavei 
Strugaru 12. Tomescu 6 
tru învingătoare, respectiv 
Ion 22, Janitzki 19, Osifeld 14, 
Schert 8. Cohen C, Dirks 4.

Bun arbitrajul prestat de 
M. Cziffra (Ungaria) și I. Sa
voy (Bulgaria).

Paul IOVAN

Borț
16, 

pen- 
Aja-

• La Kiev, in 
meci retur în ca
drul Cupei cupe
lor : Stroitel —
Dinamo București 
68—59 (29 — 29). 
Coșgeteri : Belos- 
tenîi 20. Rîjik 20, 
Tkacenko 10 pen
tru gazde, respec
tiv David 13, U- 
glai 13 (s-a mai 
remarcat Brabo- 
veanu). Totalizind 
scorul general de 
144—129 (în tur, la 
București, cîștiga- 
seră. cu 76—70), 
baschetbaliștil din 
Kiev s-au calificat 
în turul următor 
al competiției.

Alte rezultate : 1 _
mat — S.C. Le Mans 83—31, 
Hellas , Gand — Inter Bratis
lava 82—77, Real Madrid — 
B.M.S. Skovlunde (Danemarca) 
132—65. Echipele Sinudyne Bo
logna și Cibona Zagreb sînt 
direct calificate pentru sfertu
rile de finală.

Ștefania Borș, încadrată de 3 adversare, în
scrie 
regti

încă două puncte pentru Voința Bucu- 
Foto: D. NEAGU

Hapoel Ra-

Azi, in C. C. E. la baschet

STEAUA - MACCABI TEL AVIV,
DE AFIȘ"

cu Southgate Londra
MACCABI

UN VERITABIL „CAP
La Cluj-Napoca, fetele de la

STEAUA

..U“ joacă

în optimile de finală ale 
„Cupei Federației**, la Tokio, 
echipa feminină de tenis a 
României (formată din Virgi
nia Ruzici, Lucia Romanov și 
Florența Mihai) a obținut o 
nouă victorie ușoară, cu 3—0, 
în fața formației Israelului, 
întrucît și S.U.A. a întrecut 
cu același rezultat echipa Spa
niei, jucătoarele noastre 
întîlni în sferturi 
formație americană

vor 
puternica 
(alcătuită

din Chris Evert-LIoyd, Andrea 
Jacger și Rosemarie Casals). 
Celelalte rezultate : R.F.G. —. 
Brazilia 3—0, Elveția — Taiwan 
3—0, Olanda — Italia 2—1, 
Australia — R.P. Chineză 3—0, 
Anglia — Franța 3—0 și o sur
priză : U.R.S.S. — Cehoslova
cia 2—1 (Salnikova — Toma-, 
nova 6—1, 7—5 ; Eliseenko — 
Mandlikova 5—7, 1—6 ; Zaițe- 
vă, Cernova — Mandlikova, 
Tomanova 6—4, 6—3).

,Cupa Prietenia41 la tenis de masă

JUCĂTORII NOȘTRI PE PRIMELE LOCURI
localitatea cehoslovacă 

Jahodna s-a desfășurat con
cursul internațional de tenis 
de masă, dotat cu „Cupa Prie
tenia**, la care au luat parte 
jucători cădeți din șase țări : 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România și 
Ungaria. Tinerii noștri sportivi 
s-au comportat foarte bine 
reușind să ocupe locul I la e-

C. E. INDIVIDUALE DE SCRIMA
(Urmare din pag. 1)

C.C.E..
Maccabi

Arbitri : H. Topuzoglu (Turcia) șt R. Petro- 
vici (Iugoslavia) ; comisar F.I.B.A. : G. Vincze 
(Ungaria)

4 Ermwache 1,« 4 Lasof 2,10
5 Ardelean 2,04 5 Sha-tem 1,88
6 zdrengnea 1,91 6 Zimmermann 1,90
8 l*îrșu 1,86 7 AroesU 1,
9 Cer nat 1,93 8 Perry 2,10

10 Căpușan 1,96 9 Berkovite 1,93
11 Opșitaru 2.09 11 Markovitz 1,73
12 Netolltzchl 1,83 12 silver 2.02
13 Ocz.elak 2,00 13 Hershkovico: 1,97
14 Brănișteanu 1,83 14 Williams 2.02
15 V. fon 2,04
Media de talie Î 1,95 m Media de talie : 1.95 m
Antrenori : M. Nedef Antrenori : R. Klein
și Al Fodor și T. Brody

unei astfel de per
misiunea steliștilor

Publicul bucu- 
reștean are prile
jul să urmărească 
astăzi (sala Flo- 
reasca, de la ora 
18) evoluția cam
pioanei de baschet 
a țării. Steaua, în 
compania uneia 
dintre cele mai 
valoroase partici
pante (de-a lungul 
anilor) la 
formația 
Tel Aviv.

In fața 
formere.
este dificilă, dar ei au dove
dit deseori că au capacitatea 
de a se comporta bine chiar 
în fața unor parteneri de în
trecere de mare prestigiu pe 
plan sportiv internațional, cum 
este, cazul actualilor oaspeți 
Amintim' că, în partida tur, 
Maccabi a cîștigat cu 408—83 
și că din grupa „A“ se va ca
lifica o singură echipă. Clasa 
meatul actual : 1. Maccabi 8 
p, 2. Steaua 6 p, 3. Torpan 
Pojat Helsinki 5 p, 4. B.S.C 
Saturn Koln 5 p.

La Cluj-Napoca, formația fe 
minină Universitatea susțin» 
azi returul meciului su South
gate Tehnical College Londra, 
în cadrul C.C.E. Clujencel»

sînt favorite (la Londra au 
cîșligat cu 83—77), dar partida 
prezintă interes prin 
că prilejuiește pentru 
dată evoluția unui team 
nic în țara noastră, 
competiție oficială.

faptul 
prima 
brita- 
într-o

intrat direct — conform tegu
mentului acestei competiții 
— florestitele calificate m pri
mele 16 la ultima ediție a 
Campionatelor mondiale de la 
Clermont-Ferrand) a rezistat 
doar Aurora Dan. Ea a dispus 
cu 5—1 de Spapska — Polonia, 
apoi cu 5—2 de Olversou — 
Suedia și, în fine, cu 5—4 de 
Martin — Anglia. în schimb, 
Elisabeta Guzganu n-a realizat 
decît o victorie, cu 5—4 la 
Maudin — Franța, într-o gru
pă deosebit de puternică din 
care au făcut parte italiencele 
Vaccarone și Sparacciari, sue
deza Palm, poloneza Wyszoc- 
zanska și Hanisch — R.F.G.

Eliminările directe (care au 
fost programate în continuare) 
n-au favorizat-o pe scrimera 
noastră ■ rămasă in competiție, 
Aurora Dan. Ea a pierdut pri
mul asalt, 
ne (8—4). 
handicapul 
înfrîngere. 
să urmeze

Aici, ea 
moașă și meritată victorie 
fața 
neze 
8—4, 
prim 
Urma să facă, însă, încă unul, 
în compania franțuzoaicei Bri
gitte Gaudin. Dar, surprinzător, 
sportiva noastră — renunțînd 
deseori la stilul ei specific, o- 
fensiv încă din start — a îngă-

duit adversarei sale să aibă 
unele momente de inițiativă și, 
mai mult, să puncteze. Gaudin 
a terminat, astfel, 
acest asalt decisiv, 
Dan a fost nevoită 
soleze cu locul 10.

In finala probei, 
plină desfășurare la 
misiei, s-au prezentat următoa
rele perechi : Vaccarone — Gau- 
din, Kovacs — Spapska, Spa- 
racclari — Brouquier și Ha- 
nisch — Bischoff.

Joi, în cea de a doua probă 
a C.E. vor evolua spadasinii. 
Participă 39 de trăgători, prin
tre care și reprezentanții noștri 
Ion Popa și Rudolf Szabo.

chipe masculin (în formație cu 
V. Florea, C. Toma, C. Tiu- 
gan). la individual prin Vasilo 
Florea și la dublu masculin 
prin Vasile Florea și Călin To
ma. La feminin, echipa noas
tră (Kinga Lohr, Tatiana f ur
tună, Carmen Găgeatu) s-a si
tuat pe locul III, aceeași pozi
ție ocupînd și dublul Kinga 
Lohr, Tatiana Furtună. O me
rituoasă. poziție secuhdă și la 
dublu mixt, prin Kinga Lohr, 
V. Toma. O frumoasă -compor
tare pentru care și antrenorii 
Virgil Bălan și Laurențiu 
Gheorghiu au merite incontes
tabile.

în avantaj 
iar Aurora 
să se con-

aflată In 
ora trans-

SUCCESt ALE TINERILOR
ÎNOTĂTORI BAIMARENI
In localitatea poloneză Oswy- 

cin (bazin de 50 m) a avut loc 
un concurs internațional de 
înot rezervat sportivilor născuți 
în 1966 (și măi tineri). Cu 
acest prilej băimărenii Robert 
Tinter (13 ani) și Iuliu Folert 
(14 ani) au obținut trei victorii: 
Pinter 59,4 la 100 m liber (rec. 
băieți 13 ani) șl 4:18,9 la 400 m 
liber (rec. băieți 13 și 14 ani) 
și I. Folert 1:13,4 la 100 m bras.

ELVEȚIA - ROM ANI A 0-0
(Urmare din pag l)

incomodei 
Barbara 

astfel că 
pas către

cu Dorina Vaccaro- 
Pentru a suprima 
creat prin această 

Aurora Dan trebuia 
calea recalificărilor. 
Înregistrează o fru- 

in 
floretiste polo- 
Dubrawska, cu 
realizează un 
finala probei.

R.F. GERMANIA-ROMÂNIA,
nă cu antrenorii Nicolae 
def și Lascăr Pană.

Meciurile, tradiționale 
tru handbalul din cele 
țări, se vor desfășura 
la Offenburg, și duminică, la 
Sindelfingen^ in săli care vor 
găzdui partide ale C.M. 
constitui un bun prilej 
rificare în campania 
dialele ’82“.

Ieri a plecat în R. F. Ger
mania reprezentativa masculi
nă de handbal a României 
care, vineri și duminică, va 
susține două întîlniri amicale 
cu selecționata țării gazdă. Au 
făcut deplasarea, între 
Alex. Buligan, 
Marian Dumitru, Iosif 
Ștefan Deacu, Cornel 
Tudor Roșea, Alexandru F6I- 
ker și Măricel Voinea, împreu-

Radu
alții, 

Voina, 
Horo?. 

Durau.

LA HANDBAL
Ne-

pen- 
două 

vineri,

și vor 
de ve- 
„mon-

TELEX ® TELEX ® TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX
ATLETISM ® La Cortland Park 

în apropiere de New York s-au 
desfășurat, campionatele interna
ționale universitare de cros ale 
S.U.A. în proba masculină dispu
tată pe distanța de 8.045 km vic
toria a revenit atletului ?nglez 
Steve Binns cronometrat cu tim
pul de 23:52.5. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Bitok (Kenya) și 
Sm th (Anglia).

CĂLĂRIE 0 Concursul de la 
Amsterdam s-a îneheiat cu o 
probă de obstacole, ciștigată de 
sportivul beigian Edgar Cuepper 
(,,Cyr<lno“), care a parcurs tra
seul, avînd 10 obstacole, cu zero 
puncte penalizare. Pe locul doi 
s-a clasat francezul Herve Go- 
f’ingon (Gitan), în timp ce en
glezul David Broome („Mr. Ross“), 
cotat prmtre favoriți, a ocupat 
locul trei.

CICLISM 0 Cursa de 6 zile 
desfășurată pe velodromul acope
rit din Munchen a fost ciștigată 
de perechea australiană Danny

Clark — Don Allan. Pe locul se
cund s-a clasat Dietrich Thurau 
(R.F. Germania) și Renă Pijnen 
(Olanda). © SezonttL de ciclocros 
s-a deschis cu un concurs desfă
șurat la St. Sebastian (Spania), 
in care victoria a revenit sporti
vului spaniol Francisco Sala, în
registrat pe distanța de 20 km cu 
timpul de lh 02:05.

HQCHEI • Selecționata R. P. 
Chineze va participa la un tur
neu internațional care va avea 
loc la Battle Creek (S.U.A.) între 
18 și 24 februarie. La acest tur
neu vor mai evolua selecționata 
universitară a Canadei, echipa Ja
poniei și o formație studențească 
din Michigan.

RUGBY • în primul meci al 
turneului internațional universitar 
de la Angoul6me, echipa Frnrfcei 
(A) a învins cu scorul de 60—3 
(20—0) selecționata Poloniei. Com
petiția va continua în orașul 
Poittier” în program figurînd șl 
jocul România — Italia.

TENIS • în zilele de 11—13 de
cembrie, la Cincinnati, va avea 
loc finala „Cupei Davis**, în care 
se vor întîlni echipele S.U.A. și 
Argentinei. S-a stabilit ca arbi
trul principal al acestui meci să 
fie danezul Kurt Nielsen. © In 
clasamentul Marelui Premiu — 
FILT continuă să conducă ceho
slovacul Ivan Lendl cu 2 238 punc
te, urmat de John McEnroe — 
1 955 p, Jimmy Connors — 1 517 p, 
Jose-Luis Clerc — 1 514 p, Guil
lermo Vilas — 1 316 p, Bjorn 
Borg — 1 159 p, Eliot Teltscher — 
1 070 p, Roscoe Tanner — 1 029 p, 
Gene Mayer — 954 p, Yannick 
Noah — 863 p etc.

VOLEI © fn ziua a treia a 
competiției internaționale femini
ne de la Tokio pentru „Cupa 
Mondială** au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Japonia — 
Bulgaria 3—0 (1, 7, 3) ; R.P. Chi
neză — Coreea de Sud 3—0 (12, 
9, 5) ; S.U.A. — Cuba 3—1 (11,
—5, 7, 3) ; U.R.S.S. — Brazilia 
3—0 (8, 5, 5).

de primele minute, jucătorii 
antrenați de M. Lucescu și M. 
Rădulescu ies la atac, „dispece
rul1* Bălăci ordonînd inteligent 
jocul ofensiv. Astfel, în min. 
10, Klein reușește o cursă fru
moasă și, la șutul său centrare, 
Egli e la un pas de autogol. In 
min. 14. „urcă" Iorgulescu, îl 
angajează pe Bălăci, dar faza 
se termină doar cu un corner. 
Dotlă curse bune (în min. 23 
și 25) și un șut foarte pericu
los al lui Klein (min. 27, cînd 
Burgener „scoate" cu greu in 
corner), ca și cursa lui Gabor 
din min. 29, urmată de o ex
celentă 
de M.
această pruna ya, n 
echipa gazdă. Așa îneîî, 
finalul . ' 
rării echipei noastre să intre 
în rol. Moraru va „scoate" în 
corner „ghiuleaua" lui Zappa 
(min. 32). iar Iorgulescu (min. 
40) și Stănescu (min. 41) vor 
rezolva două faze foarte difi
cile. O repriză echilibrată, cu 
un ușor avantaj de partea 
„tricolorilor", care poate fi ar
gumentat și de raportul șutu
rilor (5—3 : 3—2 pe poartă) sl 
al cornerelor (3—2) favorabile 
fotbaliștilor români.

Repriza secundă începe 
trei mari ocazii. Două le re
zolvă Moraru. excelent în min. 
46 și, mai ales. 47 (la șutul lui

centrare, nefructificată 
Sandu, neinspirat 
primă

în 
parte, trezesc 

“, în 
reprizei, e rîndul apă-

Elsener), una de portarul elve
țian, foarte atent in min. 47, 
cind Gabor a șutat. înșelător, 
pe unghiul scurt. Tinerețea re
prezentativei noastre se vede în 
jocul avintat. dîrz. fără com
plexe. Și vor apărea citeva o- 
cazii bune. Numai că M. San
du e oprit din cursa spre gol 
prin fault de Zappa (min. 58), 
iar în acțiunile de atac din 
min. 59. 60. 69 și 70 jucătorii 
noștri nu se concentrează su
ficient. ca să nu mai-. ^«ntim 
de min. 75, cind M. Sai. tra
tează neglijent o fază de mare 
periculozitate la poarta gazde
lor. Ambiția și coeziunea noii 
noastre reprezentative îi per
mit un final bun, cu acțiuni 
legate și periculoase. Are șansa 
golului 
și. mai 
ultimul 
o fază 
cheiată 
gă stîlpul din stingă portarului 
Engel, dar acesta respinge în 
corner. Și. așa. echipa noastră 
națională reușește un meritat 
meci egal pe stadionul Wank- 
dorf. după, un joc de elan, de 
perspectivă.

Augustin, în min. 80 
ales. Gabor, care in 
minut de ioc reușește 
de mare spectacol, in- 
cu un șut viclean. Un

cu

CLASAMENTUL GRUPEI A 4-a
1. UNGARIA 7 4 2 1 13- 7 10
2. România 8 2 4 2 5- 5 8
3. Anglia 7 3 1 3 12- 8 7
4. Elveția 0 2 3 3 9-12 7
5. Norvegia 8 2 2 4 8-15 6

Ultimul meci din grupâ Anglia
Ungaria, la 18 noiembrie.

TKMucKtA LA SOR)*I A MECÎU- 
RILOR DIN SFERTURILE DE 
FINALĂ IN CUPELE EUROPENE 

- LA 11 DECEMBRIE

De la U.E.F.A. am fost în
științați că tragerea la sorți a 
meciurilor din sferturile de fi
nală în cele trei competiții 
continentale — Cupa câmpio- 
nilor europeni, Cupa cupelor 
șl Cupa U.E.F.A. va avea loc 
la 11 decembrie 1931, la Zfi- 
rich, și nu în cursul lunii ia
nuarie, cum se anunțase an
terior.

ASEARĂ, ÎN PRELIMINARIILE 
C.M.

Aseară, în preliminariile 
C.M. (zona europeană) s-au 
desfășurat încă două meciuri.

In gr. I, la Sofia : Bulgaria 
— Austria 0—0. în această gru
pă s-au calificat R.F. Germania 
și Austria.

în gr. a Vil-a, la Jenă : 
R.D. Germană — Malta 5—1 
(2—1). S-a calificat Polonia. 
Alte amănunte în zia*ul de 
mîine.

® în. C.E. de tineret, M 
Plovdiv, Bulgaria — Austria 
1—0 (0—0). A marcat : Arghi- 
rov (min. 74) din 11 m

u 70 0, iv.50.5» ,ec)io coresp 11.51.09 i interurban <37 f relei 10 350 romsp. lipo ul t. P. „imorma’ar*
8o> <35-137. lelea >> I2i. Bucura,ti, su. 13 OecamPri. pt. 3. £, 1, 2, 3, *. 10303


