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ÎNCHEIEREA VIZITEI TOVARĂȘULUI 
ROBERT MUGABE,

președintele Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe — Frontul Patriotic, primul

ministru al Republicii Zimbabwe
Ceaușescu. 
Partidului

Tovarășul Nicolae 
secretar general at 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România» 
și tovarășul Robert Mugabe, 
președintele Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe — Frontul 
Patriotic, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe, au sem
nat, marți, in cadrul unei ce
remonii care a avut loc la Pa
latul Consiliului de Stat, Acor
dul de cooperare intre Partidul 
Comunist Român și Uniunea 
Națională Africană Zimbabwe 
— Frontul Patriotic și Tratatul 
de prietenie și cooperare dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Zimbabwe.

După semnare, 
Nicolae Ceaușescu și
Mugabe și-a strins miinile 
căldură, s-au îmbrățișat 
prietenie.

Africani Zimbabwe — 
Patriotic, dintre Repu

tovarășii 
Robert 

cu 
cu

★
Marți, 17 noiembrie, s-a 

cheiat vizita oficială de priete
ni*/  ' teeiuată in țara noastră, 
lfr .tvilația tovarășului Nicolae 
Cea șescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, de tovarășul 
Robert 
Uniunii 
Zimbabwe — Frontul Patriotic, 
primul ministru al Republicii 
Zimbabwe. împreună cu tova
rășa Sally Mugabe.

Ceremonia plecării a avui 
Ioc pe aeroportul Otopcni, îm
podobit sărbătorește.

Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Robert 
Mugabe, încadrate de drapelele 
de stat ale Republicii Socialis
te România și Republicii Zim
babwe. Pe mari pancarte erau 
înscrise urările : „Să se dez
volte continuu relațiile de prie
tenie, colaborare și solidaritate 
militantă dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Na

în-

Mugabe, președintele 
Naționale Africane

țlonală 
Frontul 
blica Socialistă România și Re
publica Zimbabwe, în interesa, 
celor două popoare, a! luptei 
pentru pace, independență și 
progres social !“, „Trăiască pa
cea. prietenia și colaborarea 
între toate popoarele lumii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășul Robert Mugabe au 
sosit Ia aeroport împreună.

Numeroși bucureșieni au a- 
clamat cu entuziasm pe tovară
șii Nicolae Ceaușescu șl Robert 
Mugabe, dind astfel expresie 
satisfacției întregului nostru 
popor fată de rezultatele fruc
tuoase ale noului dialog la 
nivel înalt dintre România și 
Republica Zimbabwe, care des
chid ample perspective relați
ilor bilaterale, pe multiple 
planuri, și colaborării lor 
arena mondială, in folosul 
lor două țări și popoare.

O gardă militară aliniată 
aeroport a prezentat 
Au fost intonate imnurile 
stat ale Republicii Zimbabwe 
și Republicii Socialiste România, 
in timp ce erau trase 21 de 
salve de artilerie.

In continuarea ceremoniei, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 

in

pe 
ce-

pe 
onorul.

de

Robert Mugabe au trecut 
revistă garda de onoare.

Primul ministru Robert 
gabe și-a luat apoi rămas 
de Ia personalitățile 
venite la aeroport.

La scara avionului, 
de pionieri a oferit 
de flori tovarășilor 
C'eaușescu și Robert Mugabe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat apoi un călduros ră
mas bun de la tovarășul Ro
bert Mugabe. Cei doi conducă
tori și-au slrins miinile cu căl
dură, s-au îmbrățișat.

La ora 11, aeronava cu care 
călătoresc solii poporului Zim
babwean a decolat.

Mu- 
bun 

române

un grup 
buchete 
Nicolae
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Astăzi, etapa a 14-a a Diviziei „A“ de fotbal

LA BUCUREȘTI ȘI CONSTANTA, MECIURILE ZILEI
9 Progresul-Vulcan il așteaptă cu mai mult curaj pe lider în dr. 
Staicovici * Corvinui, farorit in fața lui „Poli" chiar ji cu antre
norul său pe... Wembley > La Bacău, Chimia încearcă să reducă 
din amenințătorul său -3 „la adevăr" £ La Constanța, joc impor
tant pentru continuarea cursei de salvare a gazdelor, ca ți pen
tru continuarea cursei pentru titlu a campionilor • La Arad, tei- 
tilițtii în fața unui Argeș parcă renăscut • La Tg. 
Tîrgovițte întilnește o echipă căreia „i s-a umplut 
In Regie, in fața Stelei, „Sportul" va miza totul pe 
Scornicești, F.C.M. Brașov, performera etapei trecute 
apărare a campionatului • La Cluj-Napoca, Jiul va 

etern" din partida de pe Ghencea...

Mureș, G S. 
paharul*  • 
atac I • La 
?i.„ a doua 
forja „șahul

PROGRAMUL ETAPEI
Cluj-Napoca 
Bacău : 
Scomicețtl c 
București:

Hunedoara ;

9 „u-
S.C. 8ACAU
F.C. OLT 
PROGRESUL-VULC. - DINAMO

(Stadion Progresul-Vulcan)
CORVINUL - „POU*  TIMIȘOARA

- JIUL PETROȘANI
- CHIMIA RM. V.
- F.C.M. BRAȘOV

Bucuroftis

CLASAMENT

1. DINAMO 13 0 3 2 27«13 10
2. Univ. Craiova 11 • 02 20’ 7 lt
X Conrinul 13 0 3 4 30-17 11
4. F.C.M. Brașov 13 4 3 4 12*12 11
X Sportul cturt. 13 4 4 3 15-11 14
4. S.C. Bacău 13 3 4 4 14-17 14
7. F.C. OH 13 4 1 4 14-17 11
1. Steaua 12 4 5 3 12-11 1»
0. „U*  Cluj-Napoca 13 S 3 5 13-17 11

10. C.S. Tlrgoviște 5 3 5 14-10 11
11. U.T.A. 4 4 9 14-10 11
12. „Poli*  Timișoara 1t 1 S 1 13-13 11
11 F.C. Constanta 13 3 5 5 17-10 11
14. Jiul 13 3 5 5 14-20 II
15. Chimia Rm. V. 13 4 3 4 15-24 11
14. F.C. Arg., 13 3 4 4 10-14 M
17. A.S.A. Tg. Mure, 13 4 1 0 10-10 4
10. Progresul Vulcan 13 2 4 7 14-27 t

SPORTUL STUD. - STEAUA 
(Stadion Sportul student*  

U.T.Ă. -- --
FOTBAL CLUB 
A.S.A.

partidele încep ta era 14.

_______ țese)
- F.C. ARGEȘ
- UNIV. CRAIOVA
- C.S. TIRGOVIȘTC

La încheierea unui nou turneu al poloiștilor

CRIȘUL RÎVNEȘTE LA TITLU, 
DAR DINAMO NU CEDEAZĂ !

Cu 10 puncte (din tot atitea 
posibile) realizate in primul tur 
și cu alte 9 obținute in cel se
cund, Dinamo București se află 
confortabil instalată in fotoliul 
liderului primei divizii la polo, 
echipa din șos. Ștefan cel Ma-

Adeziune deplină la noua inifiativa de pace

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a României socialiste

0 LUME ELIBERATĂ DE SPECTRUL RĂZBOIULUI

TELUL LA CARE SUBSCRIU ȘI
l

SPORTIVII

o competiție de interes

APĂRAREA PĂCII UN NU HOTARIT

re dovedindu-ne și înlr-o pis
cină (Floreasca) in care se aco
modează 
siunile 
decisă 
țiului 
Dinu 
săi au 
partide consecutive, 
du-se net — cu o medie de 15 
goluri pe meci — datorită unui 
lot valoros și 
tinerii Florin 
lin Moiceanu, 
ban Popescu, 
cu sau Doru ’ 
în prim-plan. 
alocuri la jocul cu centru 
permite dinamoviștilor expri
marea calităților lor tehnico- 
tactice pe un front mai larg. 
Dacă la aceasta vom adăuga și 
plusul de viteză in acțiuni vom 
avea explicația superiorității 
lor nete.

Singura formație care a reu
șit să facă față atacului dina-

mai greu cu dimen- 
neregulamentare că este 
să reintre in posesia ti
de campioană a tării. 

Popescu și coechipierii 
rămas neinvinși după 10 

impunin-

omogen în care 
Ardeleanu, C'ălă- 
Vlad Hagiu. Șer- 
Gheorghe Popes- 

Ciobăniuc se află
Renunțarea pe 

fix

Adrian VASILIU

DATORIE MORALĂ, BOABEI CU
UN ANGAJAMENT SOLEMN Șl TOTAL

Generația mea s-a născut printre ruinele 
unui război pustiitor. Atunci, neamul meu 
de țărani îi plîngea și-i pomenea oe cei 
neîntorși din lupte. Prea curind, aveam să-l 
reîntîlnim mai nimicitor, mai absurd, mai 
cheltuitor de singe, durere și speranțe ome 
nești. Din nou i-am plins pe cei căzuți și 
schilodiți. Iată de ce repetabilitatea lui 
a treia. într-o singură trăire, dar într-o vi
ziune nouă, apocaliptică, total devastatoare 
a valorilor materiale și spirituale și profund 
amenințătoare pentru specie. îmi transformă 
teama și neliniștea intr-o energie nebănui
tă. intr-un strigăt disperat, intr-un reflex 
de apărare, pe cit de rațional, pe atît de 
dîrz. Spectrul orașelor japoneze acoperite 
de scrum si umbre și acum îmi încarcă de 
coșmar nopțile si momentele de grijă pen
tru destinul întregii omeniri atît de ame
nințată de uriașele depozite de arme nu
cleare care se adună și se risipesc in spa
țiul planetei si. mai mult ca oriunde, pe 
continentul nostru. Am cunoscut, la ei aca
să. pe acești japonezi — martori și victime 
ale unei tragedii zguduitoare care nici după 
atitea decenii nu-si pierde din sensuri și 

de revoltați pe cit de 
ce-au văzut, ce-au pă- 
nu pot uita !
al dezafectării arma-

violentă — tot atît 
înspăimîntati de tot 
timit si de cite

Actul dezarmării, 
mentului nuclear oriunde s-ar situa, este 
singura șansă singura decizie, o ultimă și 
incontestabilă alternativă a salvării ..totu
lui" în schimbul ..nimicului". Doar așa 
vom putea înlătura risipa absurdă a resur
selor inteligentei noastre si a fabuloaselor

Conf. univ dr. ALEXE NICU 
directorul Centrului de eerce- 

«ări al C.N.E.F.S.

(Continuare iu pag 2-3)

STEAUA" 
VOLEI

trei zile, de astăzi 
sala Floreasca din 
fi gazda unei io-

Luînd cunoștință de 
Apelul pentru dezarmare 
și pace, această nouă și 
valoroasă inițiativă. de 
un vibrant umanism, al 
cărei promotor este to
varășul NICOLAE
CEAUȘESCU, președin
tele României socialiste, 
cu mîndrie patriotică îmi 
alătur glasul milioanelor 
de oameni ai muncii 
care-și exprimă adeziu
nea deplină la chemări
le Apelului, de a stăvili 
cursa nebunească a înar
mărilor, pentru dezar
mare și asigurarea păcii 
în lume. Ca aviator, îmi 
dau bine seama de gro
zăviile pe care le pot 
produce tehnicile mili
tare moderne. armele

NEUTRONI!
nucleare și cu neutroni, 
mijloacele de distrugere 
și ucidere în masă și 
mă cutremur la 
dezlănțuirii lor.
nem un 
bombei cu neutroni ! Să 
ne ridicăm cu fermitate 
pentru scoaterea în afa
ra legii a tuturor arme
lor de distrugere în ma
să" — se spune m A* 
pelul Frontului 
orației și Unității Socia
liste. Este glasul rațiunii 
umane, glasul cetățeni
lor acestei țări, expresia 
hotăririi noastre ferme.

(Continuare in pag. a 4-a)

LA
Timp de 

plnâ vineri. 
Capitală va 
teresante competiții internatio-*  
nale de volei.
care se 
masculine valoroase : 
și Steaua București. 
Sofia și 
Desigur, 
voleiului 
să vadă 
noastre 
campioana Bulgariei, care luna 
viitoare vor debuta în cupele 
europene. Cu atît mai intere
sante se anunță partidele, cu 
cit Dinamo va întilni pe viitoa
rea sa adversară în C.C.E. Va 
fi. deci, o avanpremieră a der- 
byului fazei a doua a Cupei 
campionilor continentali și un 
test important ' pentru ambele 
echipe. Iată programul de as
tăzi (de Ia ora 17) : Steaua — 
Explorări și Dinamo — Ț.S.K.A. 
Sofia.

Tot astăzi, de la ora 18,30 în 
sala Agronomia se desfășoară 
derbyul seriei I feminine a Di
viziei „A“. meciul dintre Fla
căra roșie și Dinamo.

..Cupa Steaua", la 
aliniază 4 formații 

Dinam*  
Ț.S.K.A. 

Explorări Baia Mare, 
bucureștenii amatori ai 
nu vor scăpa prilejul 
în competiție primei*  
echipe, precum și pe

gîndul 
,Să spu- 

NU hotărit

Demo-

C MANOLACHE 
antrenor emerit

(Cont.tnuare in pag. 2-3)

EXPLOZIEI DE TINEREȚE NU TREBUIE 
SĂ-I PUNĂ STAVILĂ RĂZBOIUL!"
La Baza nouă, de pe malul lacului Snagov. acti

vul oamenilor muncii din Administrația bazelor 
sportive Snagov s-a reunit într-o entuziastă adu
nare. pentru a exprima, alături de întregul nostru 
ponor, adeziunea deplină fată de ideile Apelului 
pentru dezarmare și pace al Frontului Democrației 
si Unității Socialiste, expresie a noii initiative de 
pace a președintelui

rr

NICOLAE CEAUȘESCU.

Valentin Costea, 
inginer constructor, 
tînăr de 26 de ani. 
a luat cuvîntul 
de alți numeroși vorbi
tori, a declarat: „Lucrez 
aici Ia amenajarea și în
treținerea numeroaselor 
bare sportive, fiind, fi
resc. in mijlocul tiuere-

sub- 
un 

care 
alături

tului care le folosește. 
In jurul meu este 
mai viață, o viață 
brilă entuziastă, 
concep ca exploziei
tinerețe să-i pună stavilă 
pericolul unui nou răz-

nu- 
fe- 
Nu 
de

(Continuare In pag. 2-3)

„RUGBY-UL, UN SPORT

CARE TREBUIE JUCAT
CU TOT SUFLETUL»

— de vorbă cu Viorel Moraru, la încheierea sezonului internațional
Calea Griviței 393... Clădirea 

Institutului de cercetări și pro
iectări tehnologice in transpor
turi... Cărămidă roșie aparen
tă... Des briques cum ar spune 
Fouroux... La o fereastră in
ginerul Radu Demian. Mă stri
gă : „Vezi că Viorel coboară 
chiar acum, la Informații" Aș
tept cîteva secunde... Cărămida 
roșie e ușor înnegrită de fumul 
ultimelor locomotive de ma
nevră... Te simți puțin la Car
diff... Sau poate e o asociație 
aproape firească, la vederea 
lui Moraru. care a și coborit... 
Urcăm. Intrăm intr-un birou... 
Două mese, lipite, una in fața 
celeilalte. La una din ele in
ginerul Dan Stoenescu, în <rei 
minute, adică in 130 de secun
de am revăzut trei „stîlpi" din 
grămada cîndva vestită a Gri
viței Roșii : Stoenescu... Mo
raru... Demian... Unde o fl Mir
cea Rusu ? Parcă pe la Cluj- 
Napoca... Și tot inginer...

Afară fulguiește. Sezonul, in 
aer liber 
E nevoie 
călzire :

— Cum

se apropie de sfirșit, 
de o întrebare de in-

privești, Viorele, in

ansamblu anul rugbysttc care 
se încheie ?

— A fost un an destul de 
bun. dar eu am un sentiment 
de neimplinire Rezultatele nu 
slnt rele, dacă ținem seama de 
forța adversarilor Aș spune 
chiar că pot fi considerate ex
celente dacă punem față-n fată 
nivelele de dezvoltare in rug
by, dar asta nu mă face să utt 
că drumul frumos parcurs in 
ultimii ani ar fi avut evole 
acum de mai multă strălucire 
în cele trei meciuri pierdute — 
cum spunea cineva — toarte 
onorabil... iată un termen la 
care rugbyul românesc nu 
mai are dreptul să recurgă 
dacă vrea să meargă înainte...

— Apropo de strălucire. Fi- 
naiurile în cele trei 
mari ale sezonului au 
osebit de aplaudate...

— Cred că asta nu e 
Aceste finaluri tari, nici vorbă, 
sugerează un potential general 
mai mare decit ce! arătat. Dar 
inceputurile de partidă au 'ost

loon CHIRILA

meciuri 
tost de-

o scuză.

(Continuare In pag. 2-3)
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DE SPECTRUL RĂZBOIULUI

ȚELUL LA CARE SUBSCRIU

SÎRGUiNIA, DĂRUIREA TRfR
REDEVINĂ ATRIBUTE AEE HANDE

FERM Șl

APĂRAREA PĂCII-
(Urmare din pag l)

cantități de materii prime atît 
de utile vieții, reașeza știința 
pe soclul ei generator de pro
gres atît de indispensabil evo
luției omului și nu distrugerii 
lui, anulării durerilor și spai
melor sale, izgonirii stării de 
foamete și de ignoranță, pre
lungirii trăirii și bucuriilor ei 
generate de emoția înfăptuiri
lor. de dezvăluirea tainelor în
că ascunse ale naturii. Perfor
manțele științei trebuie să 
ducă la vindecarea răului u- 
man, al bolilor incurabile, la 
cunoașterea resurselor inima
ginabile ale „apei biologice11, 
sursă nebănuită de energie și 
regenerare și nu la valorifi
carea „apei tari" In tehnolo
gia armelor nucleare. Proce- 
dînd doar așa, vom azvîrli de 
pe umerii popoarelor, înde
osebi sărace, insuportabila po
vară a unor cheltuieli fără cal
cul, vom înlătura frîna dez
voltării economice și vom mic-

UN NU HOTĂRÎT 
BOMBEI 

CU NEUTRONI!
(Urmare din pag. 1)

Cuceririle tehnicii, tot ceea ce 
a creat inteligenta umană, se 
cuvin a fi puse numai în sluj
ba omului și nu a distrugerii 
lui. Urmărind adesea pe elevii 
mei. aviatori sportivi, bucurln- 
du-se din toată ființa lor de 
condițiile de afirmare care le 
sînt create, nu pot să nu mă 
«îndese la ce-ar putea face din 
ei grozăviile unui război. Tre
buie să facem totul pentru a 
apăra pacea, pentru a apăra 
viata noastră si a copiilor noș
tri. să le asigurăm un viitor 
pașnic si luminos.

ASTAZI, DOUA DERBYURI
După două etape incomplete 

(situație datorată participării se
lecționatei studențești la un tur
neu în Franța, a cărei compor
tare, din păcate, a fost sub orice 
critică, neputîndu-ne aminti o 
altă partidă în care o selecționa
tă românească să fi primit zece 
eseuri !>, să sperăm că vremea

București : SPORTUL STUD. — POLITEHNICA IAȘI
teren Tei, ora 15,30

VULCAN — UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
stadion Steaua, ora 10

DINAMO — GRIVIȚA ROȘIE
stadion Olimpia, ora 15 

Constanța : FARUL — STEAUA
stadion „1 Mai11, ora 12 

Arad : P.T.T. — C.S.M. SUCEAVA
stadion Gloria, ora 14

Petroșani t ȘTIINȚA — RULMENTUL BÎRLAD
stadion Știința, ora 14

Sibiu ! C.S.M. — ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE
stadion Independența, ora 10

ESEU !
In cele 56 de partide dispu

tate pînă în prezent in ca
drul campionatului primei di
vizii s-au înscris 173 de eseuri. 
O contribuție remarcabilă la 
stabilirea acestei cifre a pro
ductivității (692 de puncte din 
totalul de 1358) o au primele 
clasate, aflate — desigur, nu 
întîmplător — și în fruntea 
Ierarhiei realizatoarelor de e- 
seuri. Dar iată acest clasa
ment: 1. DINAMO 35, 2. Fa
rul 34, 3. Steaua 30, 4. R.C. 
Grivița Roșie 14, • 5. Știința
CEMIN Baia Mare 11, 6. Poli

AMIMSIIMTM Of <141 1010 PPONOWOOI IW0IHt4ZA
JUCATI DIN VREME 

NUMERELE PREFERATE !

© Agențiile Loto-Pronosport 
mai pot elibera numai astăzi și 
mi ine bilete pentru tragerea 
Loto de vineri 20 noiembrie 1: 
Se reamintește ră la prima tra
gere de acest fel a lunii curente 
s-au atribuit, intre altele : UN 
AUTOTURISM ..Dacia 1300- 
(Bontindean Miron din Cluj-Na- 
£oca), 17 CÎȘTTGURT ÎN BANI 

4TRE 17.500 și 4.700 LEI etc.

SPORTIVII
—hm—

-DATORIE MORALĂ 
șora distanțele dintre cei avuți 
și cei neavuți, condiție esen
țială a prefigurării unei lumi 
noi, cu o altă moralitate.

Pentru această convingere 
simplă mă alătur prinr-un pas 
firesc și voluntar inițiativei 
generoase a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al P.C.R., Apelului re
cent al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste de a de
clanșa pe întreg teritoriul ță
rii. cu ecouri purtate peste tot, 
o acțiune puternică pentru dez
armare și apărare hotărîtă a 
păcii.

Pentru aceste temeiuri mă 
simt un angajat aprins al a- 
cestei impresionante atitudini 
de solidaritate a întregului po
por român, al acestui act de 
voință și înțelepciune comună, 
prin care ne mărturisim voca
ția și puterea continuă de a 
lupta pentru zonele de lumină 
către care se îndreaptă spe
ranța noastră în fericirea de
plină a omului.

„EXPLOZIEI DE TINEREȚE 
NU TREBUIE SĂ-I PUNĂ 

STAVILĂ RĂZBOIUL!“ 
(Urmare din pag. 1)

Adunări de dări de seamă și alegeri In organizațiile sportive locale

SPORT DE MASĂ-PENTRU ÎNTĂRIREA 
SĂNĂTĂȚII Șl CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
• Rcaiiiări $i proiecte

„Sîntcm cunoscuți, in țară și 
peste hotare, datorită produse
lor întreprinderii noastre, care 
se bucură de aprecierea una
nimă a tuturor. Dorini din tot 
sufletul să avem pace, pentru 
că pacea înseamnă bunăstare, 
înflorirea culturii și civilizației, 
a sportului".

Aceste cuvinte . le rostea 
maistrul Ion Stoica la adunarea 
de dare de seamă și alegeri a 
asociației sportive de la Fa
brica de confecții și tricotaje 
București. Ceilalți participant 
care au luat cuvîntul au fost 
animați de aceeași dorință : 
salvgardarea păcii. Pe această 
bază au așezat toate proiectele 
și dezideratele lor, pentru ca 
sportul la F.C.T. București, 
unde lucrează mii de femei, să 
cunoască noi și noi împliniri.

„Ne interesează sportul de 
performanță și sintem bucuroși 
că echipa noastră de handbal 
fete a revenit în Divizia „A", 
spunea muncitorul Nicolae 
Constantinescu. (Să nu uităm, 
că, acum doi ani, Confecția a 
jucat în Cupa cupelor, repre- 
zentînd cu cinste handbalul 
nostru feminin, n.r.). Avem și 
volei în Divizia „B“, dar ceea 
ce ne interesează in mod deo
sebit este sportul de masă, 
pentru că el oferă miilor de 
fete de la noi posibilitatea de 
a se relaxa, de a-și întări să
nătatea, robustețea, capacitatea 
de muncă". „Cum este posibil, 
se întreba tovarășul Ion Păun, 
secretarul comitetului de par
tid cu problemele de propa
gandă, să nu avem încă — de

In preajma finalelor campionatelor naționale de box și ale „Daciadei"

PUGILIȘTII DE LA FARUL NU VOR FACE 
DOAR ACT DE PREZENȚĂ

Scriam, nu de multă vreme, că 
pugiliștil de la Farul Constanta 
au cam rămas datori Iubitorilor 
de box de pe malul mării... Ară
tam atunci că schimbarea gene
rațiilor ar fi una dintre cauze, 
dar nu singura. După apariția ar
ticolului, secția de box a clu
bului a analizat în spirit auto
critic situația existentă si, se 
pare, a luat măsurile corespun
zătoare. Cînd afirmăm acest lu
cru avem in vedere faptul cS la 
apropiatul turneu final al cam
pionatelor naționale si al „Da
ciadei", constănțenil prezintă 8

LA RUGBY!
CLASAMENTUL

1. FARUL 8 7 0 1 182- 73 22
2. Dinamo 8 7 0 1 222- 37 22
3. Steaua 7 6 1 0 194- 48 20
4. Grivița Roșie 9 5 0 4 102- 62 19
5. Polit. lași 9 5 0 4 87-107 19
6. C.S.M. Sibiu 9 4 0 5 55-109 17
7. Șt. B. Mare 7 4 0 3 98- 58 15
8. Rulm. Bîrlad 8 3 1 4 30- 89 19
9. „U“ Timișoara 9 2 2 5 M-144 13

10. C.S.M. Suceava 8 3 0 5 55-154 14
11. Sportul stud. 6 3 1 2 73- 72 13
12. Șt. Petroșani 7 2 1 4 59- 94 12
13. P.T.T. Arad 8 2 0 6 59-135 12
14. Vulcan 900» 54-176 9

„RUGBY-UL, UN
(Urmare din pag. 1)

inacceptabile. Cum e posibil 
sil începi meciul cu Franța de 
la 0—14 ? Asta înseamnă o 
mare risipă...

— Care e motivul acestor 
starturi timide ?

— Echipa noastră, care ar» 
destui jucători talentați, n-a 
tratat jocurile cu toată generozi
tatea. E o economie de consum 
intelectual pe care nu o înțe
leg. Așteptăm prea mult, jocul 
se rupe la centri, unde marele 
penalty-king Constantin, cum
i-au  spus britanicii, nu „intră" 
pe măsura forței sale ți pre
feri șutul în tușă. De ce ? De
oarece combinația te solicită 
mai mult, consumul cerebral, 
de curaj și fantezie e mai 
mare... Iar curajul în rugby e, 
in primul rind, o emanație a 
inteligenței...

— Nu cumva ești prea aspru, 
dacă ne gîndim mai ales la 
răsunătoarele jocuri cu Țara 
Galilor (12—13) și Irlanda 
(13—13) ?

— Bine, dar chiar aici e sen
zația mea de împlinire. După 
aceste două teste, rugbyul ro
mânesc urcase, cred eu, ți 
treapta a 75-a pe drumul ex
trem de anevoios, de... o sută 

lii „Coniccția" București
cit la fotbal — o continuitate în 
desfășurarea competițiilor spor
tive ? De ce facem doar cî- 
teva „cupe" Ia date festive și 
...atît ? De ce gimnastica la 
locul de muncă se desfășoară, 
de ani de zile, doar Ia secția 
15, iar la celelalte — nu ? 
Ne-am angajat și eu alte ocazii 
să o extindem, dar totul a ră
mas Ia stadiul de angajament- 
promisiune".

La această adunare pentru 
dare de seamă și alegeri a aso
ciației sportive Confecția nu s-a 
vorbit numai de importanța 
sportului de masă, a realizării 
continuității în competițiile 
„Daciadei", de gimnastica la 
locul de muncă, ci și de ele
mentul primordial, de strictă 
necesitate, pentru dezvoltarea 
sportului în întreprindere : 
crearea unei baze sportive așa 
cum o au întreprinderile de a- 
ceeasi talie cu F.C.T. Bucu
rești — adică I.R.E.M.O.A.S., 
I.I.R.U.C., Mecanică fină.

Prezent la această adunare, 
reporterul ar încheia cu cu
vintele tovarășei Aneta Stan, 
secretara comitetului U.T.C. pe 
întreprindere : „Toate cele
spuse aici pot fi realizate dacă 
vom avea pace, dacă spectrul 
războiului ar dispărea de pe 
cerul planetei noastre. Stă și in 
puterea noastră, a femeilor, ma
me și educatoare a copiilor 
noștri, să dorim și să impunem 
pacea, atît de necesară acestor 
gingașe flori — copiii — care 
reprezintă viitorul omenirii".

Sever NORAN

finaliști. îi devansează doar Di
namo (13) și Steaua (10),

Intr-o discuție purtată cu an
trenorul Adrian Teodorescu am 
aflat că boxerii de pe Litoral nu 
vor face doar act de prezență la 
turneul final de la București. 
Unul dintre ei. Săli Adem, vine 
în Capitală ca să apere titlul de 
campion al semimuștelor, El 
(după cum ne-a spus antrenorul 
său) s-a pregătit intens în ulti
ma perioadă și este convins că 
centura învingătorului va lua, 
din nou, drumul Constantei... Tot 
ce este * * posibil. Dar, Farul va 
mai avea și alți reprezentanți 
la București. Este vorba de 
ușorii Ion Corneanu și Constan
tin Mihai; de semimijlociul Mar
cel Mihalache, de mijlociul mic 
Mihai Valentin si semigreul Dă- 
nuț Gontariu. Toți aceștia, ti
neri în jur de 20 de ani. sînt 
hotărîți să se comporte la înăP 
time la turneul din Palatul spor
turilor și culturii. Aceasta este 
părerea prof. Adrian Teodorescu: 
„Turneul final va fi deschis ori
cărui rezultat si multe calcule 
vor fi răsturnate. Desigur, nu 
voi asista La colțul ringului un 
Aurel Mihai un Ion Dinu, un 
Alexardru Tirboi. un Tlie Das
călii, dar și băieții de astăzi sînt 
bine pregătiți și nu vor precu
peți nici un efort pentru atinge
rea obiectivului propus — un 
titlu de campion și alte 2—3 me
dalii".

boi nimicitor. Nu cunosc ororile 
războiului trecut, decit din cele 
povestite de părinți, sau de cei 
mai vîrstnici ca mine. Știu în
să că a fost ceva oribil și că, 
față de ceea ce a fost, oameni 
inconștienți pregătesc ceva 
mult mai oribil. Doresc să 
muncesc in continuare, in liniș
te, in pace, să pregătesc tere
nuri. condiții de antrenament 
și sport cit mai bune, nu nu
mai actualilor, ci și viitorilor 
sportivi. Dar sport fără pace 
nu se poate !“ a spus în înche
iere vorbitorul, exprimînd opi
nia tuturor tovarășilor săi de
muncă. (Gh. Șt.).

va... îngădui astăzi disputarea tu
turor celor șapte întîlniri din pro
gram. Se detașează jocul de la 
Constanța și cel de pe stadionul 
bucureștean Olimpia, unde vor e- 
volua ocupantele primelor patru 
locuri: Farul — Steaua, respectiv 
Dinamo — R.C. Grivița Roșie. Dar 
iată programul complet: 

tehnica Iași 10, 7. „U" Timi
șoara 8, 8—9. C.S.M. Sibiu și 
Vulcan cite 6, 10. R.C. Spor
tul studențesc 5 (în 0 me
ciuri), 11—12. P.T.T. Arad «i 
C.S.M. Suceava cîte 5 (în I 
jocuri), 13. Știința Petroșani 3, 
14. Rulmenul 1.

în clasamentul individual, în 
care apar 94 de jucători, con
duc aripile naționalei — Sorin 
Fuicu și Marian Aid ea cu cite 
9 eseuri, urmați de Mircea Pa- 
raschiv — 7 și Adrian PHoțschi 
— 6.

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 18 noiembrie 1981, se 
televizează în direct începînd de 
la ora 17,05.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 NOIEM
BRIE 1981. Categoria 1 : (13
rezultate) — 39,50 variante a 
15.897 lei. Categoria 2 : (12 re
zultate) “ 991,25 variante a 314 
lei. Categoria 3 : (11 rezultate) 
*■ 9,200,25 variante a 51 lei.

Paul IOVAN

SPORT CARE TREBUIE JUCAT CU TOT S
de trepte, care te duce in high- 
life-ul rugby-ului mondial. Aș 
fi vrut să nu scăpăm prilejul 
de a mai urca cinci trepte . 
Și am pierdut acest prilej, de 
citeva ori. E suficient să a- 
mintesc de eseul... 99 la sută 
al lui Aldea la Narbonne, care 
ar fi putut schimba pînă și 
fața unui meci început cu 0—14.

— Acest high life al rugby- 
ului. despre care vorbești..

— E foarte dur. Și foarte 
puțin primitor. International 
Board-ul are nominalizate, ca 
să iic așa, opt echipe mari ți 
late. Cele cinci ale „turneului", 
Australia, Noua Zeelandă si A- 
frica de Sud. Aceste opt echi
pe s-au constuit intr-un clan. 
Doar meciurile dintre ele con
tează pentru International 
Board. Doar meciurile dintre 
aceste opt echipe acordă ju
cătorilor așa-zisele capes, adi
că titlul de ..internațional". 
Se spune capes, pentru că 
rugby-ul s-a jucat cindva cu 
șepcuțe, iar tradiția le-a păstrat 
in vocabularul sportiv. Echipa 
noastră a făcut foarte mult, in 
ultimii ani, pentru a forța a- 
ceastă fortăreață inexpugna
bilă... La fotbal, sport prin ex
celență la indemina oricui, te 
înscrii cu drepturi depline la 
startul preliminariilor intr-un

Aflat sub semnul pregătirilor 
pentru cea de a X-a ediție a 
campionatului mondial — 23 fe
bruarie—7 martie 1932, în R.F. 
Germania —, actualul sezon 
international al handbalului 
masculin a început cu motoa
rele în plin. Forțați de îm
prejurări sau avind în vedere 
perspectiva Jocurilor Olimpice 
de la Los Angeles, antrenorii 
si selecționerii federali din di
ferite țări au operat importante 
modificări în loturi, noi valuri 
de tineri handbaliști primind 
investitura. în același timp, nu
mărul întrecerilor internaționa
le — întîlniri bilaterale sau 
turnee — s-a mărit considera
bil. competiția fiind socotită de 
multă, foarte multă vreme nu 
numai ca un mijloc eficient 
de verificare, de testare a po
tențialului, ci și ca o formă 
de pregătire, de omogenizare a 
formațiilor in care au survenit 
modificări.

Printre reprezentativele care 
au abordat noul' sezon interna
tional cu speranța (si dorința, 
firește) de a ajunge pe podiu
mul premiantelor campionatu
lui lumii și de a cuceri un loc 
în turneul olimpic ’84 (la C.M. 
din R.F. Germania, primele 6 
clasate se califică la J.O.) se 
găsește și cea a României. Fără 
șă fi cunoscut modificări spec
taculoase în alcătuire;*  n a- 
ceastă privință antrenori1 Ni
colae Nedef 'și Lascăr «^?ană 
dovedindu-se parcimonios!,’ se
lecționata noastră a pășit în 
acest deosebit de important se
zon reunindu-se pentru cîteva 
zile de pregătiri și prezentîn- 
du-se la startul a două între
ceri Internaționale.

După cum se știe, rezultatele 
înregistrate la „Trofeul Ceho
slovaciei" de la Trnava și cele 
din tradiționalele meciuri ami
cale cu R.F. Germania, de la 
Offenburg și Sindelfingen, au 
fost nesatisfăcătoare. Cauzele 
sînt evidente. Timpul restrîns 
de pregătire în comun si ab
senta unor titulari (doi în tur
neul din Cehoslovacia și patru 
în R.F. Germania) au diminuat 
simțitor potențialul real al echi
pei României, posibilitățile ei 
de a răspunde corespunzător 
testelor la care a fost supusă. 
Sigur, pînă la startul campio
natelor mondiale este vreme

suficientă => 
zile — pentru 
mă a tuturor < 
tului și pen 
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în finala campiouatului nafiona

MIHAI ȘUBĂ
Cum „vechile cunoștințe" au 

făcut repede remiză (respectiv 
Radovici — Ciocâltea, Ghițescu — 
Gheorghiu, Pavlov — Vaisman și 
Foișor — Ghindă), toate privirile 
spectatorilor la finală au fost ■?- 
seară ațintite asupra partid i < 
tean — Șubă, foarte intere*,  
în care tînărul conducător al ... 
selor albe, printr-un intempestiv 
atac cu sacrificii, a pus marelui 
maestru probleme multiple, mereu 
rezolvate însă eficient de acesta. 
Jucînd mult timp cu un turn în 
minus, dar doi pioni centrali li
beri și avansați, Oltean și-a vă
zut pînă la urmă epuizate posi
bilitățile de continuare a ofensi
vei și a cedat la mutarea 34.

Prin aceasă victorie, Mihai Șubă 
trece pe prima linie a clasamen
tului, cu 4 Va puncte, cgalîndu-1 
pe Ovidiu Foișor, rămas și el li- 

AVAN*? *
der, cu acelaț 
după această 
Ciocâltea se 
plasat, avind 
partidă întrer 
cu avantaj, la 
tinuare, în pl 
hai Ghindă, P 
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rel Urzică 3 
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rundei de ieri 
berg 1—0 (și 
partidă frum- 
cola ide V2—i/i 
întreruptă. îi 
neață : Șubă 
Stoica — Fo 
— Oltean înti

campionat mondial. La rugby 
trebuie să treci prin vamă 
„Tricolorii" au fost sprijiniți, 
in dorința lor de afirmare, de 
rugby-ul galez. Pentru prima 
oară in acel meci de la Car
diff s-a jucat Țara Galilor — 
România, adică un meci inter- 
țări. Ptnă atunci se juca — în 
Marea Britanie — doar un 
meci între România ți ,un 15 
al Țării Galilor". Vreau să re
amintesc că intrarea rugbyului 
nostru in arena internațională 
s-a făcut tot cu concursul 
sportiv al unei echipe galeze. 
care a venit la București acum 
aproape treizeci de ani. Este 
vorba de Swansea...

— Deci, meciul de la Car
diff ar fi primul meci cu ca
pes ?

— Nu. După excelenta im
presie lăsată de rugbyștii noș
tri in Țara Galilor ți Irlanda. 
International Board a acceptat 
propunerea ca România ți Ar
gentina să facă parte, intr-un 
viitor apropiat, din acest orga
nism. Primul meci care a acor
dat faimoasele capes jucători
lor cu care ne-am intilnit a 
fost cel cu Scoția, din această 
toamnă. Același regim l-au a- 
vut și meciurile cu Noua Ze
elandă ți Franța.

— Cu alte cuvinte, în acest
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• A.S.A. Tg. Mureș a preluat
Cele trei puncte obținute dumi

nică de oaspeți în etapa a 13-a 
a Diviziei ,,A“ au schimbat, fi
rește, configurația „clasamentului 
adevărului". Prin victoria de la 
Tg. Mureș, F.C.M. Brașov a ur
cat 4 locuri, în timp ce A.S.A. a 
coborît două locuri, preluînd 
„lanterna" de la F.C. Constanța, 
beneficiara unui punct la Timi
șoara prin care a săltat do-uă 
locuri. Pierzînd un nou punct a- 
casă, „Poli" Timișoara a trecut 
de pe poziția a 7-a pe a 10-a. 
Atrage atenția' numărul mic (4) 
al echipelor care au golaveraj 
pozitiv.

înaintea etapei de astăzi, 
„clasamentul adevărului" ane ur
mătoarea alcătuire (între paran
teze — diferența de golaveraj) :

1. DLNAMO +7 (+14)
2. Univ. Craiova +4 (+21)
3. Corvinul +3 (+13)
4. S.C. Bacăy +2 (- 1)
5. F.C. Olt +1 (+ 1)
6. F.C.M. Brașov +1 ( 0)
7. „U“ Cluj-Napoca +1 (- 4)
8. Sportul stud. 0 ( 0)
9. U.T.A. 0 (- 4)

10. „Poli44 Timișoara —1 ( 9)
11. Steaua -1 (- 1)
12. C.S. Tîrgoviște —1 (- 5)
13. Jiul -1 (- 6)
14. F.C. Argeș -2 (- «)
15. Progresul-Vulcan —2 (-1B)
16. F.C. Constanța —3 (- 1)
17. Chimia -3 (- 9)
18. A.S.A. Tg. Mureș -5 (- I)

SANCȚIONAREA UNOR JUCĂTORI DIN DIVIZIA „A"
© Eliminat de pe teren în me

ciul cu Jiul, lorgulescu (Sportul 
studențesc) s-a prezentat joi în 
fața Comisiei de disciplină, 
numai o oră de la sosirea sa de 
la Berna. El și-a recunoscut vi
na, pentru care ceruse, dealtfel, 
scuze adversarului pe care îl 
bruscase. lorgulescu a fost sanc
ționat cu „avertisment".

® Ieri după-amiază a fost lua
tă in discuție si abaterea lui Bel
deanu (Universitatea Craiova), e- 
llminat dir^ tc, duminica trecută, 
în întîlnirea. cu Dinamo. Și el a

la

----------- . --------- ,,m
primit un „avertisment". Dietînd 
această sancțiune, Comisia a luat 
in considerație faptul că Beldea- 
nu reacționase cu a lovitură la 
gestul nesportiv al Iul Dinu care 
a trăsese de păr (fără să fie ob
servat de arbitru) în Învălmă
șeala din fața careului lui 
Moraru. Legat de acest amănunt, 
este lăudabil gestul lui Dinu 
(Dinamo), care a telefonat la re
dacția noastră, recunoscînd că el 
comisese gestul nesportiv amintit 
mai sus. Ca atare, circumstanțele 
atenuante aplicate lui Beldeanu 
au fost justificate. (J.B.).

Etapa a 13-a a produs schim
bări importante în „Topul cam
pionatului", un catalog al con
stanței divizionarilor „A“ con
ferit de media notelor obținute 
(au intrat în calcul doar jucă
torii care au cel puțin 10 me
ciuri la activ). Astfel, craiovea- 
nul Bălăci a devenit lider, po
ziție ocupată după etapa a 12-a 
de hunedoreanul Rednic, care 
acum se afiă pe treapta a tre
ia a podiumului. între ei s-a 
intercalat căpitanul formației 
campioane și al echipei națio
nale, Ștefănescu. Primind nota 
5, Iordăncscu a coborît de pe 
podium, aflîndu-se acum pe 
poziția a 5-a. Pe lîngă unele 
pierderi calitative, „Topul" a 
suportat și două de ordin can
titativ, prin ieșirile lui Custov 
și Gîngu.

Dar iată care este alcătuirea 
„Topului" după etapa a 13-a:

Bălăci 7,63;
Ștefănescu 7,59; 
Rednic 7,55;
Moraru 7,41; Iordănescu 7,37; 

Cîrțu 7,33; Țicleanu și Donose 
7,30 ; Boloni și Lăzăreanu 7,29 ; 
Gabor și Naghi 7,27; C. Solo
mon și Cărpuci 7,23; Ducadam 
7,19; Geolgău șl Toma (Steaua) 
7,10; Lucescu 7,09; Klein 7,08; 
Augustin 7,07; C. Ilie 7,05; Șoi- 
man 7,04;~Tilihoi și Cazan 7,00.

Campionatul echipelor de speranțe

S.C. BACĂU M NOU IK IBHIE
O nouă schimbare de lider în 

campionatul echipelor de spe
ranțe. Mai exact este vorba de 
o revenire în această onorantă 
postură a echipei S. C. Bacău, 
care a profitat de înfrîngerea 
suferită de fostul lider, Dinamo, 
în derby-ul de la Craiova 
1—0 pentru Universitatea), 
coboară 3 locuri, ‘
pe poziția a
beneficiară după 
tat este formația
govlște, care a urcat pe 
ocupînd treapta a treia.

tn rest, reține atenția 
»—0, obținut de o altă 
a campionatului, Corvinul 
nedoara, la București, în 
Sportului studențesc.

Astăzi, etapa a 14-a progra
mează o partidă de atracție: F.C. 
Constanța — Universitatea Craio
va, două echipe animate de un 
pronunțat spirit ofensiv, dacă 
avem în vedere numărul de go
luri marcate, 43 și, respectiv, 41. 
După toate probabilitățile, S.C. 
Bacău îșl va menține poziția de 
lideră, deoarece întîtaește acasă 
o echipă. Chimia, care 
modest loc 13.
1. S.C. BACAU
2. Corvin că
3. C.S. Tî>- ’.iște
4. Din»
5. Univ. Craiova
6. F.C. C-ta
7. ,,Poli“ Tim.
8. Sportul stud.
9. F.C.M. Brașov

10. A.S.A. Tg. M.
11. F.C. Argeș
12. „UM Cluj-Nap.
13. Chimia
14. Progresul
15. Steaua
16. U.T.A.
17. F.C. Olt
18. Jiul

VI.

7 GOLURI DIN „MOMENTE FIXE"!

(scor
care 

acum 
altă 

rezul-
fiind

4-a. O
acest

C. S. Tîr-
podium,

egalul, 
fruntașă 

Hu- 
fata

ocupă un

13
13
13
12
11
13
12
13
13
13
13
12
13
13
12
13
13
13

44- 11
45- 19 
30-14 
35- 9 
41- 7 
43-14 
25-23 
18-25 
18-16 
21-24
16- 24
17- 18 
17-38 
21-42 
16-35 
13-37 
15-43
6-42

este contribuția 
generații. „Mira- 

rugbystic românesc", cum 
..insularii", a început prin 
cînd balonul oval a fost 
în țară de studenții ro
de la Montpellier. Ai doi-

paralela 75 
mai multor 
colul 
spun 
1910, 
adus 
mâni 
lea pas a fost formarea primei 
echipe naționale, în ’24, pentru 
J.O. de la Paris. A urmat pe
rioada pină la război, „perioa
da Capitalei", cu Stadiul Ro
mân. cu Sportul studențesc, 
cu P.T.T;, cu R.C. 13, cu Vi
forul, o perioadă în care „Ga
zeta Sporturilor" acorda chiar 
și o pagină rugby-ului. Marele 
pas se face după război, prin 
apariția structurii de campio
nat național. Iar primul salt de 
calitate înseamnă întilnirile cu 
echipele de club din străină
tate. Un moment decisiv e me
ciul cu Franța de pe stadionul 
„23 August" : 15—18...

— Ai fost în arenă...
— Am fost. Nu știam mai 

nimic despre adversarii noștri. 
(Spre deosebire de jucătorii de 
astăzi, care știu cam totul). 
Ultima etapă e cea de astăzi, 
o etapă Superioară, cu jocuri 
în Insulă, cu aportul TV-ului. 
care ne-a adus în casă „tur
neul celor cinci națiuni" și cu 
escaladarea porțiunii pină la 
7 000. In sfîrșlt, să nu omitem 
că noi, bătrînit, jucătorii de n 
cum un sfert de secol, ne-am 
reîntâlnit. pe diferite arene, cu 
foștii noștri adversari, un Da-

Așa-numitele „faze fixe" ca
pătă o importanță tot mai 
mare în fotbal. Dacă un pe
nalty înseamnă gol aproape 
sută la sută, iată că a cres
cut simțitor șl procentul 
transformare la loviturile 
bere. Mal ales cînd ele 
execută de la 16—26 m 
poartă. Fotbalul nostru .... .
dus lipsă de executanți ai a- 
cestui fel de lovituri. Ni-1 a- 
mintim pe Ozon, îi vedem la 
lucru pe Dumitru, Iordănescu, 
Balad etc, iar din 
generația nouă pe 
Gabor. Creșterea e- 
ficacității executan- 
ților este direct pro
porțională cu creșterea 
nicltățil acestera, cu schemele 
tactice inventate de antrenori 
sau de jucători, de măiestria 
cu oare sînt «te transpuse de 
pe tabla magnetică a orelor de 
pregătire teoretică pe verdele 
gazonului (să ne amintim de 
acea superbă execuție Țălnar- 
Orac din min. 90 al partidei 
Dinamo — Inter). Drept ur
mare, tot mai multe sînt go
lurile marcate din astfel de 
execuții, ceea ce denotă că, - 
paralel ca amintita speciali
zare in executarea lor, apără
rile tiu au acordat același in
teres, la orele de antrenament, 
la găsirea antidotului, la re
ducerea eficacității lor. Și de 
cite ori nu a „primit" echipa 
națională goluri marcate din 
astfel de momente ale jocu
lui...

Dar să lăsăm reprezentativa 
șl să ne aruncăm o privire în

de 
li
se 
de 

n-a

campionat, mai precis în ulti
ma etapă disputată, cînd din 
cele 14 goluri înscrise jumă
tate au fost realizate din ast
fel de faze fixe ! Șl unde din
tre ele au fost „goluri mari", 
care au adus cite două puncte, 
ca de pildă cele marcate de 
Paras chives cu (F.C.M. Brașov) 
în meciul de la Tg. Mureș ; 
Greaca (C.S." Tîrgoviște) în 
partida cu Progresul Vulcan; 
Cămătaru (după o lovitură de 
colț) și Bălăci în întîlnirea de 

la Craiova, cu Di
namo; al doilea gol 
al lui F.C. Argeș 
(autor: Toma), 
lelalte două 
fiind rezultatul _ . 
penaltyuri. Dar a- 
partida de la Cra-

Federația 
a apreciat 
deauna ajutorul pe care-1 pri
mește, în activitatea sa, din 
partea unor organe de presă, 
care — în articole 
scrise în baza unei 
documentări asupra 
pe care le tratează, 
dorința înlăturării unor 
de fapt ce nu concordă cu eti
ca și echitatea sportivă — rele
vă unele aspecte negative, în 
scopul luării de măsuri cores
punzătoare, pentru înlăturarea 
abaterilor precum și pentru 
prevenirea eventualelor încăl
cări ale eticii sau ale regulilor 
vieții sportive.

Un articol recent, intitulat 
„Arbitraj sau scamatorie?", a- 
părut în ziarul „Scînteia tine
retului" din 13 noiembrie 1981, 
sub semnătura lui Vasile Că- 
bulea, se referă la modul cum 
sint conduse unele meciuri de 
fotbal, scoțînd în evidență ca
rențe din 
traj.

Facem, 
precizarea 
pectivă, colegiul central de ar
bitri și biroul F.R.F. au anali
zat cazurile de arbitraj defec
tuos arătate în articolul res
pectiv și au luat măsuri de 
sancționare a celor vinovati. în 
săptămîna următoare etapelor, 
potrivit prevederilor regula
mentare. în acest sens, trebuie 
precizat că la fel s-a procedat 
nu numai în cazurile pe care 
le sesizează autorul articolului 
ci și în altele, deoi state de 
F.R.F., ceea ce a făcut ca nu
mai in cursul anului competi- 
țional 1980—81 să fie sancțio
nați un număr de 128 arbitri, 
la diverse eșaloane. măsuri 
prin care s-a urmărit, în prin
cipal, îmbunătățirea calității 
arbitrajelor, evitarea pe cit po
sibil a erorilor cu consecințe 

rezultatelor meciurilor.

principiale, 
temeinice 
cazurilor 

pornite din 
stări

ciuri în 
balului 
tegoriile 
niori și 
joritate 
pun o 
sportivă

asupra

activitatea de arbi-

din capul locului 
că, la vremea res-

ce- 
(pî- 

alnă la 7) 
tot atîtor 
propo dfe 
iova, ne amintim că după jo
cul Dinamo — Intemazionale 
Dinu se arăta nemulțumit că 
echipa sa a primit cele două 
goluri din tot atîtea momente 
fixe (Altobelli In urma unui 
corner, Prohaska din lovitură 
liberă). Șl iată că, la Craio
va, ambele goluri primite de 
echipa din șos. Ștefan cel 
Mare au venit din faze iden
tice (și chiar in aceeași ordi
ne) ca în meciul cu Inter: 
Cămătarii — în urma unul 
corner, Bălăci — din lovitură 
liberă de la 18 m ! „Faptul că 
am primit două goluri din fa-

' ze fixe trebuie să ne dea de 
glndit", spunea Dinu cu două 
săptămîni în urmă. Dar l-a 
dat cuiva, cu adevărat, de 
gîndlt ?

Mircea TUDORAN

Dacă ne referim numai la 
exemplele de arbitraje deficita
re cuprinse în articolul mai 
sus citat, rezultă următoarele 
sancțiuni date de F.R. Fotbal 
arbitrilor în culpă: 10 
suspendare arbitrului 
Szilaghi (la meciul F.C.M. Bra- 
țov — Universitatea Craiova 
din 2.XI.1980), 8 etape arbitru
lui Gheorghe Ispas (la meciul 
de Cupă Steaua — „U“ Cluj- 
Napoca din 3.XII.1980), 4 etape 
arbitrului Gheorghe Jucan (la 
meciul F.C. Olt — Progresul 
Vulcan din 28.11.1981), 2 etape 
arbitrului Florian Cenea (la 
meciul Corvinul Hunedoara — 
Dinamo din 14.III.1981) și 
etape tușierului Nieoiae 
(la aceeași partidă), 2 
arbitrului Romeo Stincan

Dinamo din 
arbitrului 

meciul S.C. 
Hunedoara

etape 
Carol

6 
Raab 
etape 

(la
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REȘTEAN. Astăzi se vor disputa 
ultimele două meciuri, în acest 
sezon, între echipele din Capitală, 
înaintea desfășurării lor, clasa-

cel 
cit 

pro- 
anul

vid Brooks, un Sandy Sanders, 
un Mickey Grant, un Clem 
Thomas, ieri în grămadă, astăzi 
in conducerea rugby-ului in
sular.

— Ce ne așteaptă în materie 
de program 7

— Sîntem pe drumul 
bun. Cu atit mai mult cu 
International Board are 
gramul făcut pină in
2010. Sperăm să vină Scoția la 
București, pentru două jocuri, 
in ’83. Meciurile sint așteptate 
și in Scoția, cu atit mai mult 
cu cit cercurile sportive sco
țiene se opun net jocurilor cu 
echipa Africii de Sud, proiec
tate mai de mult.

— Cînd vom urca cele cinci 
sau zece trepte 7

— Am să-ți răspund indirect. 
Acum un sfert de secol, cole
gul meu de birou, inginerul 
Stoenescu, aici de față, a fost 
chemat de antrenorul Pîrcălă- 
bescu, care i-a cerut să se în
călzească. să fie bun de joc. 
Dan s-a încălzit 40 de minute 
și n-a mai intrat in joc. Dar a 
considerat că și această încăl
zire a servit echipei. Astăzi 
se mai întîmplă, însă, ca jucă 
torii mai tineri să considere 
asta ca o mare ofensă. Rug- 
by-ul nostru, acest 
care reușește să atace 
becele" zidul Noii ~ 
al Franței, trebuie 
la puritatea dinții 
sport fără egal...

„miracol" 
„cu ber- 

Zeelande și 
să fie atent 
a acestui

mentul interbucureștean 
zintă astfel:
L
2.
3.
4.

Dinamo
Steaua 
Sportul stud.
Progresul Vulcan

2
2
2
2

1
o
1 
o

se

1
2
0
1

pre-

3—0
2—2

o 
o
1 3—4
1 3—5

3
2
2
1

• L IGNA, LA MECIUL TUR
CIA — IUGOSLAVIA (juniori). 
Partida internațională de juniori 
dintre echipele Turciei și Iugosla
viei, cane va avea loc simbătă 21 
noiembrie, va fi condusă de ar
bitrul timișorean Ion Igna.
• GOLGETERII DIVIZIEI ,,B». 

Seria I: • 11 goluri: Lata (C.S.U. 
Galați) • 10 goluri: Petrescu I 
(C.S.M. Suceava) O 8 goluri: Lu
ca (C.S. Botoșani) • 7 goluri: 
Cojocaru (C.S. Botoșani), Barbu 
(C.S.M. Sf. Gheorghe). Seria a 
II-a: • 9 goluri: Popa și Cojocaru 
(Rapid București) • 7 goluri: To- 
poran (Petrolul Ploiești), Costea 
(Dunărea Călărași), Seria a IlI-a:
• 19
• 7 
Șița), 
Dina

goluri: Grosu (F.C. Bihor) 
goluri: Portic (F.C.M. Re- 
Petrescu (C.F.R. Timișoara), 
(Aurul Brad).

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

meciul Steaua — 
3.V.1981), 2 etape 
Mircea Saîomir (la 
Bacău — Corvinul 
din 3.V.1981), 4 etape arbitrului
Vasile lanul (la meciul Dina
mo — Chimia Rm. Vîlcea din 
19.V.1981), 4 etape arbitrului 
Nicclae Rainea (la meciul 
Steaua — Corvinul Hunedoara 
din 23.V.1981), 3 etape arbitru
lui Dan Ologcanu (la meciul 
Dinamo — F.C. Argeș din 
27.V.1981) etc. etc. Sînt. după 
cum se constată, suspendări de 
la 2 la 10 etape, în funcție de 
gravitatea abaterilor săvîrșite, 
suspendări efectuate de arbitrii 
in cauză și nicidecum trecute 
cu vederea de F.R.F., cum 
greșit se pretinde în articolul 
la care ne referim.

Este însă necesar să fie fă
cută o demarcație netă între 
cazurile de viciere a unor re
zultate datorită unor manevre 
necinstite și cele în care con
ducătorii jocurilor au greșit, 
mai mult sau mai puțin grav, 
fără intenția de a favoriza o 
echipă sau alta, situații pe care 
dealtfel, nici articolul respec
tiv nu le exclude.

Dar, sancțiuinile acordate nu 
pot umbri activitatea 
celor 7 721 de arbitri, 
care 1 405 de categoria 
duminică de duminică, 
ori și în cursul săptămânii, în 
timpul liber și în conitul zi
lelor de concediu, conduc me-

tuturor 
dintre 

I. care 
une-

toate eșaloanele 
nostru, la to-ate 
de vîrstă, copii, 
seniori. Imensa 
a acestor arbitri 
activitate din pasiune 

------ și nu din interese ma- 
teriaCe. în ceea ce privește co
tele haremurilor acordate ar
bitrilor, acestea sînt stabilite 
de norme lega'e in vigoare și 
obligația fiecăruia dintre noi 
este de a susține prevederile 
legii și nu de a le pune jn 
discuție, așa cum procedea
ză autorul articolului montio- 
natt

In contextul general al mă
surilor luate pentru îmbună
tățirea activității fotbalistice. 
F.R.F., sub îndrumarea 
C.N.E.F.S.. s-a preocupat cu 
consecventă de creșterea ni
velului arbitrajelor pe toată 
filiera competițională din țara 
noastră (Diviziile A. B și C, 
campionate locale) atit pentru 
seniori cit și pentru 
Au fost luate măsuri 
întărirea colegiului 
arbitrilor, 
arbitri din 
jucători fruntași, de 
lățire a sistemului de 
gramare la conducerea 
rilor. de formare a unui 
de observatori exigenți. 
tru a se înlătura orice 
biectivism și suspiicitfrie.

în ceea ce privește abate
rile petrecute la F.C.M. Bra
șov, imediat după cunoaște
rea neregulilor. Biroul Execu
tiv al C.N.E.F.S., în ședința 
din 2 iulie 1981, înfierînd cele 
înitimplate la clubul de fotbal 
brașovean, a hotărit ca si
tuațiile gestionare ale tutu
ror asociațiilor și cluburilor 
sportive cu echipe de fotbal, 
ce activează în Diviziile A, 
B și C, să fie analizate de or
ganele de control financiar ale 
C.N.E.F.S. și organele cen
trale cu atribuții în mișcarea 
sportivă, iar toți acei 
vor dovedi vinovati _ ____
excluși din activitatea sportivă 
și trimiși în judecată, 
rindu-se totodată recuperarea 
pagubelor. în același timp s-au 
luat măsuri pentru destituirea 
conducerii F.C.M. Brașov și 
a antrenorului echipei, care au 
fost duse la îndeplinire.

Prim-vicepreședinții și con
tabilii șefi ai Consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și 
sport, precum și președinții 
și antrenorii cluburilor de fot
bal din 
celelalte 
buții în 
analizat 
tibile cu morala sportivă și au 
luat măsuri de preîntâmpinare 
a unor abateri similare.

Federația română de 
este convinsă că prin 
rea controlului 
luării de măsurii 
așa cum s-a procedat de 
depistarea neregulilor 
F.C.M. Brașov, se va 
însănătoșirea deplină 
matului din fotbalul 
la creșterea răspunderii 
ducătorilor și antrenorilor 
chipelor de toate 
a arbitrilor și observatorilor, a 
contribuției tuturor acestora 
la îmbunătățirea nivelului fot
balului. Pe acest drum, 
bricile sportive ale 
și revistelor pot ajuta 
tanțial fotbalul, prin 
și sesizări, critici și 
principiale, bine documentate, 
mobilizatoare. Dar nu așa cum 
este cazul articolului semnat 
de Vasile Căbuilea. care tra
tând o temă atractivă, de inte
res pentru public. informează 
incomplet, dezinformează prin 
inexactități și produce de 
cea confuzie și. desigur, 

partea acelora catego- 
nedrept. în posturi 

și etichetați ca a- 
multi arbitri de 

care au depus în a- 
personale 

și F.R.F. mani- 
astfel nemuițumi- 

publice 
dăunătoare 

oa- 
mai

fot- 
ca- 
iu- 

ma-
dc-

juniori, 
pentru 

cewtrai ai 
de recrutare de noi 

rindul unor foști 
îmbună- 

pro- 
jocu- 
corp 
pen- 
su-

care se
să fie

urmă-

Diviziile A. B și C, 
departamente cu atri- 
mișcarea sportivă au 
aceste fapte incompa-

fotbal 
întări

și continuarea 
preventive, ' 

la 
de la 

ajunge la 
a cli- 
nostru, 

con-
e-

categoriile.
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Cu fiecare variantă jucată, sporesc posibilitățile de a obține : 
© AUTOTURISME „Dacia 1300“ și „Skoda 120 L“ Q MARI 
SUME DE BANI, variabile și fixe (25.000, 5000 lei etc.) 
EXCURSII PESTE HOTARE în U.R.S.S. sau R.D.G.

BILETELE DE 25 LEI PARTICIPA LA TOATE EXTRAGERILE I 
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE - sîmbâtă 21 noiembrie 1981 
clusiv. Consultați prospectul acestei avantajoase trageri șl pro
curați din vreme bilete cu numerele dv. preferate !
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MUNICIPIUL BISTRIȚA-GAZDA
BALCANIADEI DE HALTERE

Municipiul Bistrița va găzdui 
un important eveniment al 
soortului cu haltere : cca de-a 
12-a ediție a Balcaniadei, la 
care vor participa echipe com- 

Bulgaria, 
Turcia și

fost găz-

plețe din Albania, 
Grecia, Iugoslavia, 
bineînțeles România.

Competiția a mai 
duită de țara noastră, in 1969 
la București și în 1974 la Dră- 
gășani, ambele ediții bucurîn- 
du-se de un frumos succes 
competițional și organizatoric.

CÎȘTIGĂTORII TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL CE LUPTE 

in sala de lupte a clubului 
Progresul din Capitală a avut 
loc un turneu internațional de 
lupte greco-romane pentru ti
neret (17—20 de ani), dotat cu 
„Cupa Progresul1', la care au 
participat sportivi din cluburi
le bucureștene Dinamo, Meta
lul, Steaua, Energia, Progresul, 
precum si S.C. Leipzig. Iată 
ciștigâtorii. m ordinea catego
riilor (fârâ grea): W. Rudiger 
(S.C. Leipzig), M. Ștefan (Di
namo), D. Speteu (Metalul), 
V. Kolwitz (S.C. Leipzig). C. 
Vardohiip (Dinamo). I. Gliera- 
sim (Dinamo). M. Zebisch (S.C. 
Leipzig), I. Ocheană (Steaua) 
și C. Hota (Dinamo).

Nu ne îndoim că și orașul Bis
trița va fi de data aceasta la 
înălțime, avind în vedere efor
turile depuse de organizatori 
pentru reușita competiției care 
începe vineri în Sala sporturi
lor din localitate.

Să nu uităm că orașul năsău- 
dean se află printre centrele 
halterofile fruntașe din țară. 
Numeroși tineri campioni (e- 
levi, copii, juniori), membri ai 
loturilor naționale, provin din 
acest frumos și pitoresc oraș 
transilvănean.

„Sini convins de reușita com
petiției — ne sounea Lazăr Ba- 
roga, secretarul federației de 
haltere. La Bistrița am organi
zat multe competiții de nivel 
național și toate s-au bucurat 
de succes. Acum, examenul va 
fi mai greu, dar nu mă îndo
iesc că inimoșii localnici îl vor 
trece eu un calificativ exce
lent. In ce privește valoarea 
competiției. voi menționa că 
prezența echipelor Bulgariei și 
României, la care se vor mai 
adăuga cițiva sportivi greci șl 
iugoslavi, va constitui garanția 
obținerii unor rezultate de va
loare pe plan european".

Lotul României se află de 
cîteva zile la Bistrița, sub con
ducerea antrenorilor Ștefan A- 
chim și Ilie Ienciu, urmind ca 
azi și mîine să sosească in lo
calitate celelalte echipe.

Azi, in sala „Pancllinios" din Atena

START ÎN CAMPIONATELE 
BALCANICE DE SCRIMĂ

Scrimerii noștri fruntași ră- 
mîn ..în alertă" și în a doua 
jumătate a lunii noiembrie. 
Motivul ? Campionatele balca
nice pentru seniori programata 
la Atena. Startul, astăzi, în sa
la clubului Panellinios.

Obiectivele scrimerilor noștri, 
participant! la competiția din 
capitala Greciei — suc
cese ...pe toată linia ! Este cu- 
vîntul- de ordine al antrenori
lor care s-au ocupat de omoge
nizarea loturilor : Ștefan Arde- 
leanu și luliu Falb (floretă), 
Dumitru Popescu (spadă) și 
Bariton Bădescu (sabie). Opera
ția s-a realizat la capătul unor 
antrenamente intense, care au 
urmărit cu predilecție elimina
rea a două din slăbiciunile pe 
care le manifestă mai des tră
gătorii noștri ; o abordare tac
tică inegală, prea labilă uneo
ri, în asalturi decisive, precum 
și scăderi de ordin psihologic, 
atunci cind evoluția scorului nu 
le este favorabilă.

Loturile prevăzute se bazează 
pe elemente tinere. La floretă 
fete, de pildă, alături de expe
rimentata Marcela Moldovan 
se află Csila Ruparcsics, Otilia 
Ilochdorfer și Rozalia Oros, 
scrimere care s-au impus prin- 
tr-o mare tenacitate, specifică 
vîrstel (în jurul a 20 de ani). 
Tînăr este și lotul floretiștilor 

care cuprinde pe Florin 
Nicolae, Sorin Roca, Zsolt 
Husti șl Nicolae Iile. Patru 
trăgători ambițioși, dornici să 
confirme, să-și asigure titula
rizarea printre seniori. La spa
dă, lingă Liviu Angelescu 
(chemat să se exprime ceva 
mai convingător într-o compe
tiție internațională peste ho
tare) și Octavian Zidaru, re
cunoscut „om de echipă", se 
află Mihai Popa, intr-o remar
cabilă dispoziție și Erwin Ke- 
rekes, care revine în vederile 
tehnicienilor noștri. In fine, la 
sabie consacrații Cornel Ma
rin și Marin Mustață vor avea 
drept coechipieri pe mai tînărul 
Ion Slanciu, la primul său con
curs internațional de anver
gură.

Programul competiției: în pri
mele două zile (miercuri și joi) 
probele individuale. Vineri, zi 
de odihnă, în care vor avea loc 
lucrările Congresului balcanic 
de scrimă. Iar simbătă și du
minică, probele pe echipe.

MARICICA PUICA Șl ANIȘOARA CUȘMIR, 
PE LOCUL 1 IN CLASAMENT’JL

CELOR MAI BUNE ZECE ATLETE DIN EUROPA

IVAN Ml CONDUCE
AUTORITAR ÎN „MARELE

PREMIU f. I. LT.“
După 80 de turnee disputatei 

in clasamentul „Marelui Pre- 
miu-FILT“ continuă să condu
că tenismanul cehoslovac Ivan 
Lendl, cu 2238 puncte, urmat 
de John McEnroe — 2095 p, 
Jimmy Connors — 1717 p, Jos« 
Luis Clerc — 1514 p, Guillermo 
Vilas — 1316 p, Bjorn Borg — 
1159 p, Elliot Teltscher — 1070 
p, Roscoe Tanner — 1069 p. 
Gene Mayer — 954 p. Yannick 
Noah — 943 p.

După cum se știe, primii 8 
clasați la sfirșitul anului au 
dreptul să participe la „Tur
neul campionilor". programat 
între 13 șl 17 ianuarie 1982 la 
Madison Square Garden din 
New York, dar intrucit Bjorn 
Borg a anunțat că nu va H 
prezent, păstrează șanse de ca
lificare atît Gene Mayer, cit și 
Yannick Noah.

LA ÎNCHEIEREA UNUI NOU TURNEU
rUrmnre din oaș D

movist, ba chiar să fie la un 
pas de a cîștiga meciul cu e- 
chipa pregătită de luliu Capșa 
a fost Crișul Oradea. Pe linia 
ascendentă marcată in acest se
zon (a pierdut doar un singur 
joc in toate partidele interne și 
internaționale din această 
toamnă), poloistii bihoreni au 
totalizat și ei 9 puncte (din 10) 
în acest al doilea tur.

în turneul recent încheiat, 
Nicolae Rujinschi și loan Ale- 
xandreseu au convins și pe cel 
mai sceptici că echipa pregăti
tă de ei are realmente valcare 
internațională, ridicindu-se ac
tualmente la nivelul celor mai 
puternice team-uri de pe conti
nent. Au recunoscut-o și spe
cialiștii străini, care i-au urmă
rit pe ooloiștii de la Crișul In 
meciurile din „Cupa cupelor", 
la Cluj-Napoca și Kecskem6t, 
si toți cei care au aplaudat la 
Floreasca Jocul modern și spec

EXPEDIȚII ÎN HIMALAIAal
Alpinismul debutează cu aven

tura lui .Balmat șl Paccard care, 
cu aproape două secole in urmă, 
mai precis la « august 1785. au 
reușit să atingă vîrful M»nt 
Blanc, din Alpi. Un an mai tlrzlu, 
fizicianul și geologul elvețian 
H.B. de Saussure a reușit a doua 
ascensiune a Mont Blancului 
(4.807 m). cea mai înaltă culme 
din Europa.

Astfel s-a născut, în Alpi. de 
unde și-a luat și numele, alpi
nismul. acest sport denumit al 
celor curajoși

Și după ce pionierii alpinismu
lui au escaladat, in prima jumă
tate a secolului XIX, cele mal 
multe dintre culmile din Europa, 
alpiniștii secolului XX au asal
tat Anzii. munții din Africa șl 
mal cu seamă pe cei din ..acope
rișul iumii“. Himalaia, car.e-i a- 
trăgeau tocmai pentru că rezis
tau cel mai mult atacului. Multă 
vreme, Nanda Devi, cu © altitu
dine de 7 815 m, escaladat pentru 
prima ©ară în 1936. a rămas cel 
mai înalt vîrf din lume cucerit 
ee om. De-abia la 3 iunie 1950 
francezii Maurice Herzog și Louis 
Lachenal au reușit să depășească 
8 000 m: au urcat pe Anapurna, 
La 8 078 m. Everestul (8 840 m), cel 
mai înalt dintre cei mal înalți, 
isi scinteia zăpezile în &oare, pă- 
rind a fi de neînvins. Dar la 29 
mai 1953. neozeelandezul Edmund 
Hillary și șerpașul Tensing, fă- 
cind amîndoi parte din expedi
ția britanică aflată sub conduce
rea lui sir John Hunt, au reușit 
să-l învinsă.

De atunci și pînă acum, grație 
materialelor tot mai noi, a me
todelor de pregătire din ce în ce 
mai avansate și nu în cele din 
urmă spiritului de sacrificiu, ac- 
ceotării cavalerești a riscului, cu
rajului de a te împotrivi pînă la 
capăt forțelor naturii șl propri
ilor slăbiciuni. Everestul a fost 
escaladat de 104 alplniști din 16 
țări. Dacă performanța lui Peter 
Mesmer rămîne singulară, el reu
șind să urce de două ©rl pe E- 
verest. printre cuceritorii celui 
mai înalt munte din lume s-au 
aflat și patru femei: Yunko Ta
bel (Japonia). Fantog (R.P. Chi
neză), Wanda Rutkewicz (Polo
nia) și Hannelore Schmatz (R.F. 
Germania), ultima decedînd în 

taculos al orădenilor. Creșterea 
evidentă manifestată de .,7“-le 
de pe Criș are desigur explica
țiile sale : un plus de discipli
nă. maturitate, orientarea către 
jocul simplu, în viteză. Pregă
tirea asiduă efectuată in ulti
mele săptămini de Ivan Fejer 
și coechipierii săi (Costrăș, 
Rusii și Ungureanu s-au aflat 
pe primul plan la acest turneu) 
a dus la acumulări certe în de- 
meniul rezistenței și al eficaci
tății. Și mai au orădenii un 
atu deloc neglijabil : o ambiția 
ieșită din comun pentru a de
monstra că școala de polo din 
„Țara Crișurilor" poate astăzi 
rivaliza cu cea bucureșteană 
sau clujeană. întrebindu-1 ce 
crede despre șansa echipei sala 
în turneul final al „Cupei cu
pelor". de la Split. Ivan Fejer, 
căpitanul formației Crișul. ne-a 
declarat : „In mod sigur nu ne 
vom face de ris. Vom lupta din 
toate puterile să afle toată lu
mea ce năvalnic curge Crișul...

timpul coborârii, din cauza frigu
lui.

Da, cucerirea unui munte cere 
jertfe. Recent, agențiile de presă 
au anunțat de la Delhi că trei 
alplniști și-au pierdut viața în 
timp ce urcau pe alt vîrf din 
Himalaia, pe deja pomenitul 
Nanda Devi. Iar © expediție ame
ricană oare încerca să urce Eve
restul pe versantul sudic a fost 
blocată din cauza unei puternice 
furtuni de zăpadă.

Și totuși, atracția muntelui este 
irezistibilă, An de an tot mai 
mulți sînt cei (sau cele) care a- 
tacă piscurile. Ca de pildă japo
nezul A. Fukushima care la 96 de 
ani — se pare că este cel mal 
în vîrstă alpinist din lume — a 
reușit să urce pe Fujiyama (3 776 
m), muntele cel mai înalt din 
arhipelagul nipon.

Cinste acestor minunați oameni, 
cu fețele arse de soare, cu mîi- 
nile asprite de coardă și de pio- 
let, încovoia ți sub povara rani
țelor, tăind zile întregi drum că
tre creștetul muntelui, ca și cum 
ar ciopli o scară spre cer I

Mircea TUDORAN

CICLISM • Turul ciclist al sta
tului Chile a revenit rutierului 
belgian Marc Sommers urmat în 
clasamentul final de americanul 
Alex Grewal — la 2:07. Pe echi
pe, primul loc a fost ocupat de 
Columbia, urmată de Italia și Bra
zilia ® Concursul international 
de ciclocros de la Waid (în apro
piere de Ziiricn) a fost cîștigat 
de englezul Chris Wr^ghitt. în
registrat pe distanța de 22.400 
km cu timnul de lh 00:09. Pe 
locurile următoare la 4 sec. de 
învingător au sosit belgianul 
Roland L’hoton si elvețianul Al
bert Zweifel-

HANDBAL B în meci contînd 
pentru optimile de finală ale 
..Cupei camDion’lor euronen**

AL POLOIȘTILOR
în bazinul de polo !“ I-am a- 
mintit. totuși, lui Fejer că e- 
chipa sa mai are lacune în or
ganizarea sistemului defensiv, 
că nu de puține ori i-am văzut 
pe coechipierii săi ratînd din. 
situații clare de contraatac, sau 
de „om in plus". Căpitanul o- 
râdenilor a recunoscut imediat : 
„Eu sînt primul care mă gîn- 
desc la acest lucru, dar sînt 
convins că și ceilalți băieți sînt 
preocupați in acest sens".

Nu putem încheia rindurile 
de fată fără a marca și evolu
ția (sau mai precis involuția) 
actualei deținătoare a titlului. 
Rapid București. Feroviarii au 
pierdut fără drept de apel par
tidele cu Dinamo și Crișul, 
chiar în bazinul în care ei în
deobște excelează, și se află ac
tualmente la o distanță de 8 
puncte în urma liderului, dife
rență foarte greu de recuperat. 
Am mai subliniat in cronicile 
noastre ceea ce lipsește actual
mente formației din Giulești. 
Tot mai greu explicabilă rămî- 
ne lipsa de ambiție, apatia ju
cătorilor. complacerea intr-un 
rol de outsider. Șl cind te gîn- 
dești cu cită vigoare luptau a- 
cești sportivi pentru culorile 
alb-vișiniu cu numai cîteva 
luni in urmă... Urmărindu-i 
acum, poți crede că te afli în 
fata unei alte echipe, dar în 
fond ei sînt și rămin aceiași 
poloiști talentați.

ECHIPA ,R. P. CHINEZE-A CUCMIT 
„CUPA MONDîAlĂ" EA VEEIEI FEMININ

TOKIO, 17 (Agerpres). —
„Cupa Mondială" la volei fe

minin s-a încheiat cu victoria 
selecționatei R.P. Chineze, care 
a terminat neînvinsă turneul 
totalizînd 14 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat for
mațiile Japoniei, U.R.S.S. și 
S.U.A. — cu cite 12 puncte 
(departajate de setaverai). Co
reei de Sud — 10 puncte. Cu

CEH MAI BUNE ECHIPE CUBANEZE IN 1981
în urma unei anchete a zia

rului cubanez ..GRANMA". 
cea mai bună echipă din Cuba, 
în anul 1981. a fost reorezen- 
tativa de polo pe apă. care a

TELEX • TELEX •
(masculin), echipa Honved Bu
dapesta a învins pe teren pro
priu. cu scorul de 34-28 (1Ș_—15). 
formația franceză USM Gagny. 
0 La Sofia, în cadrul aceleiași 
competiții, echipa locală ȚSKA a 
dispus cu scorul de 24—21 (12— 
10) de formația suedeză Viking 
Helsinborg.

PATIN AJ 0 Concursul de pa
tinaj artistic de la Haga s-a în
cheiat ci proba de dansuri, cîș- 
tigată de cuplul american Carol 
Fox-Richard Dailey. Pe locurile 
următoare s-au situat perechile

Ziarul de specialitate din 
R. D. Germană. „De itsches 
Sportecho" — Berlin, a publi
cat, in unul dintre ulti
mele sale numere, clasamente
le celor mai bune zece atlete 
din Europa.

Pe primul loc. în anul 1981, 
după criteriul performantelor 
realizate, se află și două atle
te românce. Maricica Puică, la 
3000 m. cu timpul de 8:34,30 
și Anișoara Cușmir. la lungime, 
cu performanta de 6,91 m. Ma
ricica Puică ocupă, de aseme
nea. o poziție fruntașă in cla

/w PRELIMINARIILE G M.
LA TEGUCIGALPA, in meci 

pentru turneul tinal al zonei 
Americii de Nord, Americii 
Centrale și bazinul Caraibilor 
din cadrul preliminariilor C.M., 
selecționatele Hondurasului și 
Salvadorului au terminat la 
egalitate : 0—0. în urma aces
tui rezultat, echipa Hondurasu
lui și-a asigurat calificarea 
pentru turneul final. înaintea 
ultimei etape, în clasament 
conduce Honduras — 1 p, ur
mată de Mexic, Canada, Sal
vador — cu cite 4 p, Cuba — 
3 p și Haiti — 2 p. în ultima

bei — 9 puncte, Bulgariei — 8 
puncte si Braziliei — 7 ounc- 
te. In ultima zi a competiției, 
voleibalistele din R.P. Chineză 
au întrecut cu scorul de 3—2 (8, 
7, —12, —7,15) echipa Japoniei. 
Alte rezultate : U.R.S.S. — 
S.U.A. 3—0 (11. 4, 9); Bulgaria 
— Brazilia 3—1 (—9, 14, 12,
6) ; Coreea de Sud — Cuba 
3—2 (—11. —7. 10, 11. 11).

devansat formațiile de naltere 
si box. cel mal adesea ocu
pantele primului loc in edițiile 
trecute ale anchetei

TELEX • TELEX
Jana Berkanova — Jan Bartak 
(Cehoslovacia) și Tracy Nilson — 
Robert McCall (Canada).

ȘAH • Meciul pentru titlul 
mondial dintre, marii maeștri 
Anatoli Karpov' și Viktor Korci- 
noi a continuat la Meran-o (Ita
lia) cu partida a 17-a, încheiată 
remiza după efectuarea a 23 de 
mutări. Scorul se menține în 
continuare favorabil cu 5—2 
campionului mondial A. Karpov.

TENIS 0 în finala turneului 
demonstrativ ■ desfășurat în ora

samentul probei de 1 500 m, 
unde este situată pe locul al 
doilea, cu 3:58,29. după atleta 
soVietică Olga Dvirna — 3:57,78. 
Dintre celelalte atlete românce 
care figurează în orimele zece: 
Fița Lovin — locul 3 la 800 m, 
cu 1:57,42, Florența Crăciu- 
nescu — locul 5 la aruncarea 
discului, cu 69.98 m. Doina Me- 
linte — locul 6 la 800 m. cu 
1:57,81 : Mihaela Loghin — 
locui 8 la aruncarea greutății, 
cu 19,92 m Echipa feminină de 
ștafetă 4 X 400 m a tării noas
tre este clasată pe locul 6. cu 
timpul de 3:30.47.

etapă se vor disputa următoa
rele jocuri : Salvador — Haiti, 
Canada — Cuba și Honduras 
— Mexic.

LA KENITRiă (Maroc). în 
meci tur pentru preliminariile 
C.M. (zona africană) echipa 
Camerunului a învins cu 2—0 
(2—0) formația o'.uiui, au
torii golurilor V ț Kunda 
(min. 14. din 11 hi) și Tokoto 
(min. 40). Partida retur se va 
disputa la 29 noiembrie, la 
Yaounde. ,

ALTE REZULTATE
• în turneul internațional 

de la Bangkok, echipa Austra
liei a terminat la egalitate cu 
o selecționată a Poloniei: 1—1 
(0—0), iar reprezentativa 
K.P.D Coreene a învins cu
2— 0 (1—0) formația Thailandei*
• Campionatul Danemarcei 

a fost cîștigat de echipa Hvi- 
dovre. care a totalizat 40 de 
p din 30 de meciuri disputate, 
urmată de formațiile Lyngby
— 39 p și Naestved — 38 p. 
Echipa K.B. Copenhaga a o- 
cupat locul șapte, cu 32 p.
• Campionatul Franței a 

continuat cu etapa a 18-a: Nisa
— Nantes 3—0: Lyon — Au
xerre 0—1 : Bordeaux — Brest 
1—1 ; Tours — Saint Etienne
3— 4 ; Laval — Monaco 2—3. 
în clasament pe primul loc se 
află Saint Etienne cu 27 p. ur
mată de Bordeaux — 25 p. Mo
naco și Sochaux cu cite 24 p.

șul brazilian Salvador. argenti
nianul Guillermo Vilas l-a între
cut cu 6—4. 5—3 pe Carlos Kir- 
mayr (Brazilia). în semifinale. 
Kirmayr furnizase © surn’'!ză. 
elimtnîndu-i cu 1—6. 6—3, 6—0 pa 
argentinianul J. L. Clerc 0 Tn 
prima zi a turneului de la Bue
nos Aires contînd pentru ..Ma
rele Premiu FILT“ span’olul 
Manuel Oranges a disnus cu 6—2. 
6—3 de brazilianul Marcos Ho- 
cevar tar vest-sermanul Rolf 
Gehring l-a eliminat cu 1—6. 6—3.‘ 
6—4 pe campionul beieian Ber
nard Boileau Alte rezultate : 
Gildemetster — Luna 6—4. 6—7,
6—0 ; Ftllol — Gonzales 6—2,' 
6—3 : Prajoux — Castellon 6—1.' 
6—4 : Maeso — Aubone 6—4. 7—5.
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