
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI COMUNE
A C.C. Al P.C.R. Șl CONSILIULO1 SUPREM 
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE
Joi, 26 noiembrie 1981, s-au 

încheiat lucrările Plenarei co
mune a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice si Sociale, des
fășurate sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale.

In continuarea dezbaterilor pe 
marginea problemelor înscrise 
la ordinea de zi, au luat cu- 
vîntul tovarășii : Petre Dănică, 
Cornel Burtică, Gheorghe Ca- 
ranfil, Ion Cătrinescu, Emilian 
Dobrescu, Neculai Agachi, Ra
du Bălan, Ion Pătan, Ion Teșu, 
Gheorghe Oprea, Ilie Vcrdeț, 
Nicolae Constantin. Pavel Aron, 
Lina Ciobanu.

In unanimitate, Plenara a a- 
probat : Proiectul planului na
tional unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1982, 
Proiectul planului de dezvoltare 
a agriculturii si industriei ali
mentare pe anul 1982, Proiectul 
bugetului de stat și planului 
financiar centralizat pe anul 
1982, ce vor fi supuse Marii A- 
dunări Naționale spre dezbate
re si. adoptare.

Plenara a aprobat, in unani
mitate, Programul privind auto- 
eonducerea și autoaproviziona- 
rea teritorială, pentru asigura
rea populației cu produse agri
cole. animale și vegetale, în 
perioada 1982—1985 și, în acest 
cadru. Programul privind apro
vizionarea populației cu produ
se agroalimentare și bunuri in
dustriale de consum pe trimes
trul IV/1981 și semestrul 1/1982.

La punctul 6 al ordine! de zi. 
Plenara a analizat un raport 
privind concluziile desprinse 
din controalele efectuate Is 
Combinatul minier Oltenia, un
de s-au constatat raportarea u- 
nor mari cantități de cărbune 
nerealizate, depozitarea necorcs- 
punzătoare și degradarea unor 
însemnate cantităti de cărbune 
extras, precum și alte liosuri 
existente în activitatea de oro- 
ductie.

Ținînd seama de gravitatea 
abaterilor constatate. Plenara a 
hotărit :

— Excluderea din Comitetul 

Central al P.C.R. a tovarășului 
Virglil Trofin și sancționarea sa 
eu vot de blam cu avertisment:

— Eliberarea din funcția de 
prim-secretar al Comitetului 
județean do partid Gorj a to
varășului Nicolae Gavrilescu și 
sanctionarea cu vot de blam ;

— Excluderea din Comitetul 
Central al P.C.R. a tovarășului 
Vasile Ogîrlaci, destituirea din 
funcția de director general al 
Combinatului minier Oltenia și 
sanctionarea cu vot de blam cu 
avertisment.

La ultimul punct al ordine! 
de zi. Plenara a adoptat în u- 
nanimitate următoarele măsuri 
organizatorice :

— Tovarășul Dumitru Popes
cu. membru al Comitetului Po
litic Executiv, a fost eliberat 
din funcția de secretar al C.C. 
al P.C.R., in legătură cu trece
rea sa în funcția de rector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu".

— Tovarășul Ilie Rădulescu a 
fost eliberat din funcția de 
secretar al C.C. al P.C.R., în 
legătură cu trecerea sa in 
funcția de director general a! 
Radioteleviziunii române ;

— Plenara a confirmat hotărî- 
rea Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. privind 
eliberarea tovarășului Lconte 
Răutu din Comitetul Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. și din 
funcția de rector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" ;

— Alegerea tovarășului Ma
rin Enache în funcția de secre
tar al C.C. al P.C.R. ;

— Trecerea din rîndul mem
brilor supleanti, în rindul mem
brilor C.C. al P.C.R. a tovară
șilor Constantin Crișan si Ion 
Teșu.

In legătură cu problemele a- 
flate la ordinea de zi, Plenare 
a_ adoptat, în unanimitate, o h<i- 
tărîre care sc dă publicității.

In încheierea lucrărilor Ple
narei, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rinduri cu însufle
țite aplauze.
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„Trofeul Carpafi" la handbal masculin

ECHIPA ROMÂNIEI VICTORIOASĂ 
ÎN FAJA REPREZENTATIVEI POLONIEI: 2724 
Astăzi, In locul zilei de pauză, se dispulă jocurile primei etape

TG. MUREȘ, 28 (prin tele
fon). în aceeași atmosferă en
tuziastă creată de cei aproape 
3 500 de spectatori prezenți în 
tribunele Sălii sporturilor din 
localitate a continuat joi cea 
de a XX-a ediție a „Trofeului 
Carpați" la handbal masculin. 

Fază din meciul România — Franfa, disputat miercuri fi cițtigat 
de echipa noastră cu 30—19, in care Fdlker Înscrie spectaculos 

Foto : I. KONCZ-Tg. Mureș

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ

Derbyul zilei, meciul dintre 
formațiile României și Poloniei, 
a satisfăcut publicul, care a a- 
plaudat o victorie meritată a 
reprezentanților noștri, mai alea 
pentru ambiția și travaliul in
tens al acestora, Dar iată, 
scurte consemnări de la cele 

trei meciuri programate In a- 
ceastă a doua etapă a între
cerii.

ROMANIA B — SPANIA 
21—24 (9—14). Pe ansamblu, se 
poate socoti că formația secun
dă a României a făcut un med

REZULTATE TEHNICE :

Romania B - Spania 21-24 (2-14)
Romdnla A-Polonla 27-24 (14-10)
U.R.S.S. - Franța 37-21 (20-12)

PROGRAMUL DE AZI :

Ora 14 : România A — România B
Ora 17,30 : Polonia — Franța
Ora 19 : U.R.S.S. — Spania

bun în compania selecționatei 
Spaniei și dacă n-a reușit un 
rezultat de egalitate aceasta 
este din cauza alternanței jo
cului bun cu momente slabe, 
precum șl evoluției modeste — 
de această dată — a portarului 
Mihai Redl jr. Sînt In această 
formație cîțlva jucători cu per-

Hristache NAUM 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

• în Întrecerea lemininâ, pe primele trei locuri: 1. u. r. s. s., 2. R. P. Chinczâ,

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
In ziua dc 26 noiembrie 1981 

a avut loc ședința Consiliului 
de Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

La ședință au luat parte, ca 
invitați, primul ministru al gu
vernului, viceprim-miniștri, mi
niștri, alli conducători de or
gane centrale, președinți ai 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

In cadrul problemelor înscri
se pe ordinea de zi, Consiliul 
de Stat a dezbătut și adoptat 
o scrie de decrete. De aseme
nea, a examinat și ratificat 
unele convenții și acorduri în
cheiate de România cu alte 
țări.

Toate decretele au fost, in 
prealabil, examinate și avizate 
favorabil de comisiile perma
nente ale-Marii Adunări Na
ționale, potrivit competentei a- 
eestora, precum și de către 
Consiliul Legislativ.

în continuare. Consiliul de 
Stat a examinat și aprobat Ra
portul Comisiei pentru analiza 
activității de soluționare a pro
punerilor, sesizărilor, reclama- 
țiilor și cererilor oamenilor

Campionatele naționale și ale „Daciadei“ la box

ÎNAINTEA ULTIMULUI ACT
• Patru tineri care abia au părăsit junioratul - I. Stan, FI. Țîrcomnicu, F. Pamfil 

și C. Bălan — s-au calificat în finale I
Multi spectatori aseară la 

Palatul sporturilor pentru a a- 
sista la desemnarea ultimilor 
finaliști ai campionatelor națio
nale și ai „Daciadei" la box. 
Programul, dealtfel, promitea 
confruntări de mare duritate 
mai ales, așa cum era și nor
mal, la categoriile semigrea și 
grea. După cum s-a văzut, aș
teptările celor prezenți au fost 
justificate, ba chiar întrecute, 
deoarece nici sportivii de la ce
lelalte categorii, mal mici, nu 
s-au menajat Astăzi, cel 22 de 
finaliști au o binemeritată zi 
de odihnă, iar sîmbătă, cu for

muncii adresate Consiliului de 
Stat în semestrul I 1981, pre
cum și Raportul Consiliului de 
Miniștri privind activitatea de 
rezolvare a propunerilor, sesi
zărilor, reclamatiilor și cereri
lor oamenilor muncii adresate 
Consiliului de Miniștri, minis
terelor și celorlalte organe cen
trale ale administrației de stat 
în semestrul I 1981.

Consiliul de Stat a dezbătut, 
apoi, și aprobat măsurile luate 
de conducerile unor ministere 
și alte organe centrale ca ur
mare a analizelor efectuate de 
comisiile permanente ale Ma
rii Adunări Naționale referitoa
re la aplicarea legislației in 
diferite domenii de activitate.

In continuarea lucrărilor, Con
siliul de Stat a examinat și a- 
probat Darea de seamă privind 
activitatea desfășurată de Tri
bunalul Suprem, precum și Ra
portul privind activitatea des
fășurată de organele Procu
raturii Republicii Socialiste 
România.

In cadrul ședinței, Consiliul 
de Stat a soluționat, de aseme
nea, unele probleme ale activi
tății curente.

țe proaspete, se vor avînta — 
începînd de la ora 18 — în ul
tima bătălie, cea mai grea, cînd 
se va boxa cu... centurile de 
campioni pe masă I

Gala a început cu un meci 
de „muște", in care Constantin 
Titoiu (Dinamo) l-a întîlnit pe 
Franciso Koszor (Voința Satu 
Mare). Se părea că Tițoiu va 
avea o sarcină ușoară, dar nu 
a fost așa. Koszor, o „muscă* 
cu alură de... „pană", i-a pus 
destule probleme dlnamovistu- 
lui, anunțindu-se un boxer care 
promite. El a știut să riposteze 
ti cind Tițoiu a Încercat să a-

3.1!. I). Germană 9 Echipa Romanici-cu 3 debutante - a ocupat locul I, la mică 
diicrcniă dc podium • Rodica Dunca, Lavinia Afiachc $1 Cristina Grigoraș 

participă niiinc la concursul individual
MOSCOVA, 26 (prin telefon). 

Campionatele mondiale de gim
nastică au programat joi. 1{» 
marea arenă de la complexul 
Olimpiiski. exercițiile liber 
alese în concursul feminin, 
moment așteptat cu un deose
bit interes — dovadă cei a- 
proape 16.000 de spectatori — 
deoarece la orele serii urma să 
fie cunoscută noua ierarhie a 
celor mai bune echipe din lu
me. A fost o întrecere extrem 
de disputată, creind mari ten
siuni. din cauza îndreptătitelor 
candidaturi la locurile de pe 
podium.

Echipa României, de astă- 
dată fără Nadia Comăneci si o 
altă titulară valoroasă, Melita 
Riihn. cu trei debutante în for
mație și cu o titulară acciden
tată. a purtat o luptă dîrză și 
echilibrată cu reprezentativa 
R. D. Germane pentru medalia 
de bronz. Mobilizîndu-se exem
plar, luptînd cu multă dăruire, 
noua noastră echipă a reușit să 
remonteze, la primele 3 apara

cumuleze puncte cu directe, dar 
și atunci cînd mai experimen
tatul său adversar a încercat să 
lovească decisiv. Toate acestea 
au dat naștere unui meci fru
mos, chiar dacă victoria lui Ti
toiu nu a fost pusă nici un 
moment in cumpănă.

De o cu totul altă factură a 
fost cea de a doua întîlnire a 
categoriei. Gheorghe Govici 
(Steaua) și-a amintit că nu

Mihai TRANCA 
_________________Petre HENȚ

(Continuare In pag. 2—3) 

te. handicapul cu care venea 
după exercițiile impuse. Pînă 
înaintea ultimului schimb de 
aparate, formația noastră ajun
sese pe locul 3. Dar extrem de 
dificila probă la bîrnă a triat 
sever si fetele noastre au fost 
întrecute în final cu doar 60 
de sutimi. în condițiile date, a 
participării deosebit de valoroa
se. locul 4 ocupat de gimnas
tele românce reprezintă o pro
misiune pentru viitor, o mărtu
rie a faptului că pe temeiul 
unei munci mai susținute exis
tă perspectiva unor rezultate 
la nivelul prestigiului scolii 
românești de gimnastică.

înainte de a trece la deta
liile _ evoluțiilor pe aparate, să 
arătăm că echipa Uniunii So
vietice și-a valorificat superio
ritatea de ansamblu si sansele

DUPĂ CUM A JUCAT IN „FINALUL
DE LA GOTEBORG, DINAMO POATE 
OBȚINE CALIFICAREA LA BUCUREȘTI
G0TEBORG, 26 (prin tele

fon). Mare decepție în tabăra 
dinamoviștilor bucurcșteni la 
sfîrșitul meciului de la G5te- 
borg 1 Bucurie reținută de 
partea cealaltă, la învingători. 
Si fiecare dintre cele două 
stări psihice care au urmat 
confruntării din teren era de
terminată de golurile înregis
trate la pasiv : toate trei ale 
echipei noastre, consecințe aid 
unor greșeli ce puteau fi. cu 
putină atenție, evitate, ca șl 
golul primit de suedezi, care, 
așa cum spunea antrenorul a- 
cestora. Sven Goran Eriksson, 
s-ar putea să cintărească de
cisiv In balanța calificării.

Dincolo Insă de orice calcule 
si pronosticuri mai mult sau 
mai Dutin argumentate obiec
tiv. important pentru dinamo- 
viștl. acum, la momentul unei 

create marți după exercițiile 
impuse, cucerind titlul mondial. 
La rîndul el, cu exerciții de 
un înalt grad de dificultate, 
formația R.P. Chineze a ocupat 
locul secund. De asemenea, să 
subliniem faptul că printre cele 
36 de participante care și-au 
cîștigat dreptul de a evolua 
sîmbătă în concursul indivi
dual compus se află si trei 
gimnaste românce: Rodica Dun
ca (77,05). Lavinia Agache 
(75.40) și Cristina Grigoraș 
(76,15). în fruntea acestui cla
sament individual se află so
vieticele Elena Davidova (78,25), 
Olga Bicerova (77,90) si Marla 
Filatova (77.45). apoi la egali-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

analize care trebuie făcută lu
cid. ..sine ira et studio", este 
de a parcurge retrospectiv cî- 
teva din datele jocului de 
miercuri seara de la Găteborg 
pentru a putea găsi mai ușor 
calea soluțiilor și măsurilor ce 
se impun in vederea meciului 
retur. Si să ne oprim din capul 
locului asuora datelor care in
dică raportul acțiunilor de atac 
pe fracțiuni de timp a cite un 
Sfert de oră. în min. 1—15. a- 
cest raport e egal : 10—10. apoi 
gazdele au avut o superioritate 
netă : 19—7 (min. 16—30). 19—6 
(min. 31—45). 17—8 (min. 45— 
60). după care raportul de for
te s-a schimbat : 14—15 (min. 
61—75) și 15—17 (min. 76—90).

Mihai IONESCU

(Continuare tn pag 2-3)



„DORIM SĂ TRĂIM ÎN PACE, 
PENTRU A NE REALIZA IDEALURILE

Opinii ale unor sportivi și activiști sportivi participanți 
la mitingul păcii de la Oradea

Un impresionant miting al 
Săcii a avut loc zilele trecute 

i municipiul Oradea la care 
peste 50 000 de oameni ai mun
cii, tineri și vîrstnici, români, 
maghiari și de alte naționali
tăți, și-au manifestat vibrant 
adeziunea lor deplină la noua 
inițiativă de pace a președin
telui României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ex
primată în Apelul F.D.U.S. 
pentru dezarmare si pace. I- 
mensa coloană a străbătut ar
terele municipiului purtînd 
pancarte pe care se putea citi : 
„Nu războiului !“, „Nu vrem 
arme nucleare și cu neutroni'/*, 
„Ceaușescu — pace !“. Partici- 
panții la miting s-au oprit în 
piața Transilvania din noul 
(rt modernul cartier Zona de 
▼est. Dînd glas voinței mase- 
lor, numeroși vorbitori au ex
primat adeziunea deplină la 
Apelul păcii lansat de România 
socialistă.

Printre participanții la miting 
s-au aflat mai mulți activiști 
sportivi și sportivi fruntași din 
Oradea, cu care jm avut prile
jul să discut și să le consem
nez opiniile. Silvia Berinde,

componentă a formației repre
zentative a țării noastre de 
popice, a ținut să ne spună : 
„Tineretul sportiv dorește din 
toată inima pace, pentru a se 
bucura de minunatele condiții 
ce îi sint create în țara noas
tră pentru afirmare în viață și 
pe terenurile de sport". „Spu
nem din toată ființa noastră 
un NU hotărît înarmărilor. Do
rim să trăim în tihnă și pace 
pentru a ne putea realiza idea
lurile, viitorul nostru și al co
piilor noștri" — a subliniat, la 
rîndul său, activistul sportiv 
Ștefan Banyai, de la „Voința" 
Oradea. „Sintem pentru noua 
și prețioasa inițiativă de pace 
a iubitului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și vom participa Ia acțiuni 
hotărite în care vom cere po
poarelor lumii să-și ridice, 
toate laolaltă, glasul împotriva 
nesăbuitei curse a înarmărilor", 
arăta, de asemenea, în cuvîntul 
său arbitrul de fotbal Constan
tin Lăcraru.

Gînduri, sentimente, hotărîre 
de acțiune pe care le-au mani
festat toți participanții la mi
ting.

Ilie GHIȘA — coresp.

Adunări de dări de seamă șl alegeri In organizațiile sportive locale

LA ELECTR0N1CA-MICI „SCURT-GIRCUITE" 
CE POT FI UȘOR REMEDIATE

Unitate modernă a industriei 
noastre, Electronica București se 
mîndrește cu produsele sale a- 
preciate atît în țară, cît șl peste 
hotare. Remarcabil este și faptul 
că în această întreprindere de 
elită educația fizică, sportul șl 
turismul au cunoscut unele suc
cese. Dar — așa cum avea să se 
arate în adunarea pentru dare de 
■camă și alegeri a asociației spor
tive ce poartă numele întreprin
derii — rezultatele obținute nu 
sînt pe măsura condițiilor create, 
a posibilităților pe care le au oa
menii muncii de aici. De aceea, 
participanții la adunare au insis
tat îndeosebi asupra neajunsuri
lor încă existente.

„Asociația are o echipă de fot
bal în Divizia „C“, spunea tova
rășul Mihai Anghel, de la Consi
liul municipal București al sindi
catelor, echipă care abia s-a sal
vat de Ia retrogradare. Să nu ui
tă Insă că acum clțiva ani Elec
tronica viza Divizia „A“ !“ 
„N-avem teren pe care să ne an
trenăm, spunea Gabriela Vasile, 
componentă a echipei de volei ce 
activează în campionatul munici
pal, categoria „Onoare". Pe tere
nul nostru s-a turnat zgură mare, 
bolovănoasă, că nu poți juca !“ 
„Baza noastră sportivă este neîn
grijită, arată jalnic, spunea, cu 
Îndreptățită nemulțumire, munci
torul Ion Cimpeanu. De ce, mă 
întreb, nu procedăm ca în sec
țiile noastre, unde muncitorii fac 
«inguri curățenie 7 Terenul ar pu
tea fi îngrijit de către sportivi".

Iată doar cîteva dintre crUicile 
adresate conducerii asociației 
sportive Electronica. E drept, la 
▼odei, handbal, fotbal șl șah s-au 
abținut unele succese în cadrul 
„Daciadei*' 
eltoarelor _  _________
eote Încă nesatisfăcătoare (între
prinderea “ L.
personal feminin). Cît privește 
gimnastica la locul de muncă, se

, dar angrenarea mun- 
la activitatea sportivă .

are peste 60 la sută

așteaptă... concluziile unei comi
sii a Institutului pentru Educație 
Fizică și Sport care, la cererea 
U.G.S.R., a făcut studii privind 
desfășurarea gimnasticii la Elec
tronica. Dar au trecut luni de 
zile și concluziile lntîrzie să so
sească, așa că gimnastică nu se 
face. „Cum se poate ca, pentru 
această activitate atît de necesară 
iniilor de muncitoare care, prin 
natura statică a activității lor, 
au nevoie de multă mișcare, să 
se aștepte niște concluzii... sa
vante 7“ — ne spunea, după șe
dință, tovarășul Dumitru Pașoi, 
secretar al Comitetului sindicatu
lui de la unitatea Pipera.

S-au realizat, desigur, și alte 
lucruri frumoase in sportul de 
masă. Acțiunile turistice au cu
noscut participări masive, (peste 
3 ooo de muncitori în 1981), s-au 
desfășurat multe după-amieze 
cultural-sportive, au fost multe 
participări notabile la crosurile 
bucureștene, la întrecerile „Da- 
ciadei" la handbal șt fotbal. „Toa
te acestea sint insă departe de 
posibilitățile pe care le are Elec
tronica", spunea tovarășul Dan 
Manasieru, de la unita tea- de pe 
platforma Pipera, care de curînd 
s-a constituit ca unitate econo
mică independentă.

„Avem resurse mult mal mari, 
insuficient exploatate, a declarat 
inginerul șef Nicolae Burducea, 
noul președinte al asociației spor
tive. Consiliul de conducere ales 
azi pornește hotărît să ridice 
sportul de masă și de performan
ță la cote valorice care să facă 
cinste marii Întreprinderi moder
ne bucureștene".

Să sperăm că observațiile critice 
din adunarea de seamă șl ale
geri vor pune la timp stop unor 
nelmpllnlri și că, In curînd, vom 
putea serie numai lucruri fru
moase despre asociația sportivă 
Electronica.

Sever NO RAN

Pentru debutul in cupele europene la volei

DINAMO Șl STEAUA TREBUIE SĂ IUȚEASCĂ PASUL!
în cea de a doua decadă a lu

nii decembrie, fruntașele voleiu
lui nostru masculin, Dinamo și 
Steaua, debutează într-o nouă e- 
dițle a competițiilor continentale 
rezervate echipelor de club. în 
aceleași cupe europene în care 
iama trecută au obținut succese 
de prestigiu : Dinamo a cucerit, 
la Palma de Mallorca, prestigio
sul trofeu cu care este dotată 
principala competiție : Cupa
campionilor europeni ; Iar Steaua 
a fost la un mic pas de a cuceri 
Cupa cupelor, locul al doilea și 
victoriile asupra vicecampioane- 
lor U.R.S.S. (Avtomobilist Lenin
grad) șl Bulgariei (Ț.S.K.A. Sofia) 
stfcnind elogioase aprecieri din 
partea specialiștilor prezenți la 
turneul final de la Arlon (Belgia).

De la cele două reprezentante 
ale culorilor românești se așteap
tă, firește, din nou comportări 
valoroase. După cum se știe, Di
namo și Steaua au fost exceptate 
de la prima fază (tur-retur) a 
campionatului in curs, in ldeea 
ca jucătorii care au luat parte 
la „europenele" din Bulgaria să 
beneficieze de o perioadă de re
cuperare șl tratament. Ce a În
semnat aceasta 7 După părerea 
noastră — confirmată și de unii 
specialiști care au asistat la 
competiția amicală „Cupa Steaua", 
găzduită recent de sala Floreasca 
— această absență din campionat 
nu a slujit celor două echipe. 
Ba, dimpotrivă. Felul in cane 
s-șu prezentat In concurs arată 
clar că atit Dinamo, cit șl Steaua 
sint departe de forma competi

tivă pe care o pretind competițiile 
europene ale cluburilor. „Lăsînd 
la o parte pe ccl care au fost 
la lotul național și care s-au a- 
flat in refacere, ceilalți jucători 
demonstrează clar insuficiență in 
pregătire" — remarca antrenorul 
emerit Nicolae Sotir.

în ansamblu, echipele noastre 
sînt la ora actuală afară din for
mă și timpul pentru ascensiune 
nu este, credem, îndestulător. Pe 
de altă parte, Dinamo este con
fruntată și cu o serie de greu
tăți, între care cea mai impor
tantă este indisponibilitatea ac
tuală (să sperăm că se va rezolva 
pînă în 12 decembrie) a lui Lau- 
rențiu Dumănoiu — ruptură de 
mușchi. Iar prima adversară a 
deținătorilor trofeului european 
este o echipă puternică, Ț.S.K.A. 
Sofia, după cum dealtfel a și de
monstrat în „Cupa Steaua", în 
care a învins pe cele trei partici
pante ale noastre : Dinamo, 
Steaua șl Explorări.

Deși adversara vlcecamploanei 
noastre, Steaua, este mal puțin 
periculoasă — Urbing Orlon din 
Olanda — trecerea în turul ur
mător este, totuși, condiționată de 
îmbunătățirea considerabilă a 
randamentului echipei Iul Aurer 
Drăgan, care în momentul de 
față are condițiile necesare obți
nerii unor succese remarcabile în 
campionat șl în „Cupa cupelor". 
Singura care va decide realiza
rea (sau nu) a acestor succese 
va fi condiția pregătirii, a formei 
sportive.

Aurelipn BREBEANU

A

ieri, In campionatul feminin dc volei

FARUL CONSTANTA-C.S.U. GALAȚI 3-2
CONSTANȚA, 26 (prin telefon), 

în Sala sporturilor din localitate 
s-a desfășurat joi meciul restanță 
din etapa a V-a a campionatului 
național de volei (feminin), din
tre echipele Farul șl C.S.U. Ga-‘ 
lăți. A fost un med viu disputat, 
cu faze spectaculoase îndelung a- 
plaudate de cel peste 2 500 de 
spectatori.

La capătul a peste două ore de 
joc, constănțencele șl-au adjude-

cu 3—2 (15, 10, —10, 
ultimul set, gălățen-

cat victoria
-13,-11). In . _ .
cele au condus cu 11—5, dar au 
pierdut la 11. S-au evidențiat : E- 
lena Caradima, Margareta Lăluț 
& Maria Enache (Farul), Maria

uscă, Gabriela Cojocaru șl Crina 
R&uță (C.S.U. Galați). Arbitraj 
foarte bun : V. Ranghel șl C. 
Murgulcscu (ambii din București).

Cornel POPA coresp.

Finala campionatului națion

TITLUL SE DECIDE .
Intre șubă și cioi

Rar s-a întâmplat ca în ulti
ma rundă a campionatului na
țional de șah să se dea o ase
menea luptă pentru titlu cum 
s-a întîmplat la această a 45-a 
ediție a tradiționalei întreceri. 
Ieri dimineață. Ghindă a cedat 
fără ioc partida întreruptă din 
runda a 14-a cu Ciocâltea și, 
astfel, marele maestru s-a a- 
propiat la numai o jumătate 
de punct de liderul Mihai Șubă. 
în celelalte două partide neter
minate. Ștefanov — Oltean și 
Ionescu — Foișor, s-a înregis
trat remiza la capătul unei 
lupte acerbe.

Așadar, totul urma să se lă
murească în ultima rundă !• 
Partidele care trebuiau să sta
bilească ordinea primelor locuri 
în clasament ș-au desfășurat 
sub semnul echilibrului și al 
ambițiilor, outsiderii opunînd o 
rezistentă demnă de toată lau
da. Așa s-a întîmplat în întîl- 
nirile Șubă — Griinberg și Ni- 
colaide — Ciocâltea, ambele 
Întrerupte în poziții pe muchie 
de cuțit, urmînd ca analiza din

această nor 
toare. Tena 
man a găsi 
întîlnirea ci 
Florin Ghei 
aproximativ 
pere. în pa 
seară. Ghin 
frumos pe I 
tîlniri term 
tate : Urzic 
tean — St< 
dovici si P.

Titlul de 
de șah și ; 
nul 1981 se 
mineată în 
Griinberg ș 
căltea. Se r 
tri au avan

Iată clasa
Șubă 10 p 
(1), Foișor 
p (1), Pav 
8 p, Radov 
că 7,5 p. Ic 
6,5 p, Grur 
tean 5,5 p, 
Nicolaide 4,

In turneul divizionar de D

C.S.U. BRAȘOV DINAMO 811
26 (prin telefon). 
spațioasa Sală a

BAIA MARE, 
în moderna și . . 
sporturilor „Dacia", din localitate, 
au început întrecerile celui de al 
doilea turneu al primului tur al 
campionatului național de bas
chet masculin. Rezultate :

C.S.U. BRAȘOV — DINAMO 
ORADEA 79—68 (38—32). Multă
vreme scorul s-a menținut echili
brat, mai ales în repriza I, cînd 
tabela a indicat 8—8 (min. 5) și 
16—15 (min. 9), după care — ihsă 
— brașovenii au obținut avantaj, 
datorită acțiunilor ofensive mai 
variate și plusului de precizie ta

Notații după ultima evoluție a săritorilor noștri

ANTRENAMENTE—DA, DAR SI CONCURSURI!
z

Inedit (prin formula lui) si de 
nivel tehnic ridicat (datorită, în 
special, valorii oaspeților), con
cursul de sărituri dintre selecțio
natele României și R.D. Germane, 
desfășurat, in condiții organiza
torice excelente, în bazinul Olim
pia din Sibiu, a prilejuit trecerea 
ta revistă a trei generații de 
practicanți al acestei ramuri a 
natațlei : seniori, juniori și copii. 
Menționăm că, ta afara titulari
lor echipei române (Ruxandra Ho- 
dotă, Luiza Nicolaescu, Alexan
dru Baglu la seniori, Ileana Pîr
jol, Cristina Timar, Adrian Cher- 
du, Călin Hila la juniori, Luana 
Pătac, Ileana Anghel, Florin Ava- 
siloaie și Nicolae Lepăduș la co
pii), au luat parte, fără a con
ta în clasament, și alți săritori 
fruntași (printre care Cristina 
Szakacs, Arina Manta, Manuela 
Rendu, isabela Bercaru, Cornel 
Pop, Cătălin Cherciu și Dan O- 
prean, la ultimul observîndu-se o 
revenire in formă după o peri
oadă In care pregătirea l-a fost 
fragmentată din cauza unor ac- 
ddentări).

In general, evoluțiile sportivilor 
noștri au fost bune și au reliefat 
că, ta perioada de cînd s-a intrat 
la bazin acoperit, s-a mundt cu 
sîrguință. Totuși, trei dintre spor
tive (Luiza Nicolaescu, Isabela

Bercaru șl Cristina Timar), des
pre care se afirma pe bună drep
tate că sînt sportivele cele mai 
dotate, apte să candideze, Intr-un 
viitor foarte apropiat, la afirma
rea pe plan internațional, au evo
luat la un nivel mal scăzut decît 
era de așteptat. Se pare (și nu 
este prima generație cu care se 
ajunge la această situație) că au 
atins un plafon pentru a cărui 
depășire este necesar să se facă 
(la antrenamente) altceva decit 
s-a făcut pînă acum cu sporti
vele respective (precum șl cu cele 
care le-au precedat și care s-atf 
oprit, șl ele, la un „barem" 
mediu). Antrenorii (în primul 
rfnd), cu sprijinul Colegiului cen
tral al antrenorilor, trebuie să 
găsească „secretul" marii perfor
manțe, pe care partenerii 'de în-x 
trecere In concursul de la Sibiu, 
sportivii din R.D. Germană, l-au 
aflat mai de mult.

Din comportarea săritorilor 
noștri, precum șl din discuțiile 
purtate cu antrenorii lor, a re
ieșit, de asemenea, că una dintre 
cauzele inconstanței în evoluții o 
constituie numărul mic al con
cursurilor la care sportivii iau 
parte. Intr-adevăr, din vară și 
pînă la competiția de la Sibiu, 
săritorii s-au antrenat, dar... nu 
au concurat, deoarece calendarul

competițional nu a prevăzut com
petiții. Nu este cazul să demon
străm cît de importante sînt ve
rificările (prin concurs) ale antre
namentelor ; rămîne doar să se 
găsească soluții pentru Îmbogă
țirea activității competițlonale. 
Una ar fi (după opinia noastră) 
organizarea (anual), de către fie
care secție de sărituri, a cite 
două concursuri (unul în bazin 
acoperit, unul în aer liber) care, 
coroborate cu cele incluse în ca
lendarul F.R. Natație, ar Împlini 
golul actual din activitatea com
petițional ă, ceea ce ar avea ur
mări favorabile asupra eficienței 
procesului de pregătire.

Dumitru STANCULESCU

aruncările la 
tartă Echipj.w 
in rizs "* i 
să se detav * 
au avut rest 
gala (58—58 
deoarece, in 
pregătită de 
preluat cont 
fără emoții, 
ordonat șl a 
panouri. Au 
Hegyesi 13, 
10, Kriszbal 
respectiv Ge 
Alexe 8, Mol 
4, Lăzăreanu 
bine P. Pas< 
nescu (ambii 

STEAUA - 
101—73 (47—3! 
prestat un ji 
multe Încerc 
mldlstanță șl 
cu numeroai 
den te. Form 
— printr-o a 
stăvilească 
dar nu a rei 
cru decît In 
înscris : Căi 
24, Opșltaru 
zelak S, Ar 
Brănișteanu 
respectiv An 
vulescu ®, 
M. Consum! 
Cratta 8, VII 
foarte bine 1 
A. Nlculescu

I.C.E.D. Bl 
PĂȚI BUCU 
RAPID BUC 
BIU 86—60 
BUCUREȘTI 
" 1NȚA 79—1 
BAIA MARE 
CLUJ-NAPOt 

Andrei (

PREOCUPĂRI PENTRU Ă
UNIFORMĂ A REG

DE JOC IN RU
în

CAMPIONATELE NAȚIONALE Șl ALE „DACIADEI** LA BOX
(Urmare din pag. 1)

demult a purtat centura de 
campion național și a încercat 
■ă obțină un loc In finală 
armele tehnicii. Cu totul altă 
tactică a avut adversarul său. 
Pavel Morea (Voința Cluj-Na- 
poca). Clujeanul a mizat totul pe 
forța sa de lovire și a căutat 
lovitura decisivă. A pîndit mult 
gi a lovit puțin șl doar în pri
ma rundă cu oarecare adresă. 
Govici a profitat din plin de 
forma slabă a rivalului său și 
a făcut o adevărată demonstra
ție de

Prin 
Govici 
zie de 
versar 
lui Tifoiu.

La „semiușoară" vom avea o 
finală... de casă, deoarece dl- 
namoviștii Ion Stan și Florian 
Țircomnicu — net superiori la 
capitolul tehnică adversarilor 
lor — au cîștigat detașat parti
dele cu Florian Barna (Moto
rul Arad) și, respectiv, Nicolae 
Brinzei (Nicollna Iași).

Meci de maximă tensiune în
tre „ușorii" Florin Stan (Dina
mo) și Viorel Mihăilă (Steaua).

cu

virtuozitate tehnică, 
maniera in care a boxat,
— răsplătit cu o deci- 

5—0 — sc anunță un ad- 
cu mari șanse în fața

» — »
Mihăilă, un „puncheur" precum 
antrenorul său Alee Năstac, 
și-a prezentat calitățile chiar 
în prima rundă, cînd l-a sur
prins pe dinamovișt, expediin- 
du-1 la podea. Stan reia lupta, 
de data aceasta însă cu toată 
prudenta, făcînd apel la buna 
sa tehnică. în aceste condiții, 
Mihăilă, punctat cu directe de 
Ia distantă, pierde teren, _ dar 
continuă să fie periculos mai 
ales în finalul partidei, cînd 
Stan a dat semne de oboseală. 
Pentru punctele agonisite de 
Stan cu mari eforturi, juriul 
l-a acordat decizia cu 4—1. Mai 
ușor decît ne așteptam a obți
nut calificarea Dragomir 
(Dinamo) in compania lui Carol 
Hajna] (URBIS București), Lo
vit în cîteva rînduri la corp, 
Hajnal a ripostat fără eficiență, 
apoi s-a stins, lăsîndu-i lui Ilie 
o victorie categorică la puncte. 
Vom avea, deci, și la „ușoară'- 
o finală dinamovistă! Ca 
anii lui

Fostul 
mijlocie 
(Litoral 
mai greu decît se aștepta par
tida cu tînărul (19 ani) con- 
stăntean Valentin Mîhai. Ele-

Ilie

i" 
in 

Cufov și Dobrescu... 
campion al categoriei 

mică. Nicu Chloveanu 
Mangalia), a cîștigat

vul lui A. Teodorescu nu s-a 
intimidat de renumele lui Chio- 
veanu. a luptat curajos, răspun- 
zînd deseori nrompt la inten
țiile ofensive ale fostului cam
pion. în final, pentru o impre
sie generală mai bună. N. 
Chioveanu a primit decizia de 
învingător. în finală, boxerul 
din Mangalia îl va întîlni pe 
mai vechiul său rival, băcăua
nul Marinică Ouatu, actualul 
campion, si el calificat cu des
tulă dificultate. în partida cu 
Dumitru Petropavlovschl (Me
canică fină Buc.). Marinică 
Ouatu și-a dominat adversarul, 
dar a recepționat nepermis de 
multe lovituri.

în prima semifinală a semi
greilor. fostul junior de la 
Voința Macin. Fedea Pamfil, 
Si-a probat si la seniori forța 
de lovire. După ce l-a depășit 
clar timp de două reprize pe 
hunedoreanul Ștefan 
în Ultimul rund, cu o directă 
de dreapta la bărbie, F. Pamfil 
a pus capăt luptei, eîștigînd 
prin k.o. Cei doi colegi de sală. 
Ion Cîrlan si Georgică Donici 
(B.C. Galați), au hotărît dinain
te să nu boxeze. După un mi
nut. antrenorul luî I. Cîrlan

REZULTATE TEHNICE
MUSCA : C. Tițoiu (Dinamo) 

b.p. (5—9) F. Koszor (Voința 
Satu Mare), Gh. Govici (Steaua) 
b.p. (5—0) - -- ---------
Napoca) ;
(Dinamo) 
(Motorul 
(Dinamq) 
(Nicolina 
Stan
Mihăilă (Steaua), D. Ilie (Dinamo) 
b.p. (5—0) C. Hajnal (URBIS 
Buc.) ; MIJLOCIE MICA: N. Chlo
veanu (Litoral Mangalia) b.p. 
(4—1) V. Mihai (Farul), M. Ouatu 
(S.C. Bacău) b.p. (4—1) D. Petro- 
pavlovschi (Mec. fină Buc.) ; SE
MIGREA : F. Pamfil (Voința Mă- 
cin) b.k.o. 3 șt. Bîrlean (Met. 
Hunedoara), G. Donici b.ab. 1 I. 
Cîrlan (B.C. Galați) ; GREA : T. 
Plrjol (Dinamo) b. neprez. V. 
Vrinceanu (Dinamo), C. Bălan 
(B.C. Brăila) b.p. (3—2) N. An
ghel (Voința Buc.).

p. Morea (Voința Cj.- 
SEMIUȘOARA : I. Stan 
b.p. (5—0) Fl. Barna 
Arad), FI. Țlrcomnicu 
b.p. (5—0) N. Brinzei 
Iași) ; UȘOARA : “

(Dinamo) b.p. (4—1)
Fl. 
V.

prosopul, cerîndu-i 
Tot fără luptă s-a 
finală si greul Teo- 

(Dinamo), colegul
Birlean,

i-a aruncat 
abandonul? 
calificat în 
dor Pîrjol 
său de club. Valentin Vrîncea- 
nu, declarîndu-se indisponibil, 

în ultimul meci al semifina
lelor s-au întîlnit Nicolae An
ghel (Voința Buc.) și Cornel 
Bălan (B.C. Brăila). într-o 
dispută echilibrată (începutul a 
aparținut lui Anghel, finalul 
brăileanului). juriul l-a declarat 
învingător pe Cornel Bălan.

Am avut — și nu o dată — 
cariera mea de antrenor motive 
de nemulțumire vizavi de inter
pretările „personale" ale regu
lamentului rugbyului de către u- 
nii arbitri. Iată de ce am susți
nut mereu eforturile făcute de fo
rul de specialitate pentru unifi
carea acestei interpretări, care 
trebuie să fie una singură pentru 
toți „cavalerii fluierului". Una 
dintre măsurile de dată relativ 
recentă luate de F.R.R. intr-un 
asemenea scop (care însă nu a 
fost unicul) a constituit-o înfiin
țarea Comisiei de programare ta 
cadrul Colegiului central al ar
bitrilor, comisie din care fac 
parte alături de Theodor Witting, 
președintele colegiului, purtător 
al ecusonului F.I.R.A., Victor 
Wardela, cîndva un reputat „ca
valer al fluierului", cu toții mem
bri ai Biroului federal. Printre 
alte atribuții ale noii comisii fi
gurează supervizarea arbitrilor 
de toate categoriile — urmată de 
discuții — in vederea promovării, 
aceasta fiind făcută $1 cu spriji
nul celorlalți membri al colegiu
lui. S-au ținut instructaje referi
toare la noile modificări de re
gulament, Theodor Witting — de 
pildă — deplasîndu-se în acest 
scop la Iași și Sibiu. De aseme
nea, normele fizice au fost Înlo
cuite cu o pregătire săptămînală, 
dirijată și controlată de colegiu 
(n.r. — această pregătire se des
fășoară în Capitală, sub bagheta 
lui Petre Cosmănescu). Repet, 
toate eforturile stat îndreptate 
spre realizarea unei linii UNICE 
de aplicare a regulilor de joc, 
motiv pentru care aveam regulat 
discuții de lucru cu Colegiul de 
antrenori. Am folosit totodată 
prilejul prezenței în țara noastră

b înec un osa
Alun Richar

Avem sati 
vreme să s< 
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Cuvîntul 
cele mai in 
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națională, ,T 
ril noștri sa 
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bitrul trebu. 
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byști a regi
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Deși este un subiect care nu 
face — și nu ne face plăcere —j 
alte subiecte fiind la aceasta 
oră pe placul iubitorilor noștri 
de fotbal (de pildă, rezultatul 
juniorilor la C.M. din Aus
tralia sau calificarea Univer
sității Craiova, ca și a dinamo- 
viștilor bucureșteni în faze su
perioare ale competițiilor euro
pene). avem obligația profesio
nală a analizei ultimului eșec 
al reprezentativei noastre. Cu 
atît mai mult cu cit este vor
ba de o campanie care a du
rat doi ani. Cu atît mai mult 
cu cit această campanie avea 
ca obiectiv chiar obiectivul ma
jor al fotbalului românesc : ca
lificarea Ia turneul final 
C.M. din Spania.

Există mai multe feluri 
a privi acum, retrospectiv, 
ceastă usturătoare nereușită, 
care urmează în timp — vă 
reamintim — după o ne
reușită izbitor de asemă
nătoare, înfrîngerea Ia Bucu
rești în fața echipei Iugosla
viei (4—6, la 13 noiembrie 
1977) fiind sinonimă ca efect 
cu înfrîngerea, tot Ia București, 
în fața Elveției (1—2, la 10 oc
tombrie 1981). Auzi astăzi, spu
neam. mai multe ..interpretări" 
ale ratării calificării la EI 
Mundialul spaniol. Unii, de 
pildă, „super-radicalii“, au 
tendința să afirme că întrea
ga campanie C.M. ’82 a fost 
greșită, că mai nimic nu a 
fost bine făcut, că ratarea 
turneului final reprezintă o 
„încununare logică“ a unei su
me de greșeli mari și mici. 
In extrema cealaltă — a ce
lor care fac din eterna teorie 
că „balonul este rotund" și re
zultatele mai mult sau mai 
puțin imprevizibile un scut — 
întîlnești susținători ai ideii că 
echipa noastră nu s-a calificat 
numai și numai pentru că a 
avut... ghinion. Un ghinion 
argumentat -pe cel puțin 5—6 
puncte. Dacă — spun ei — 
1) Bălăci nu rata la Buda
pesta, în repriza a doua (la 
scorul de 0—1), voleul acela 
din apropiere (ar fi fost 1—1 
nu 0—1) *-2) Dacă Iordănescu 
înscria în meciul retur cu Un
garia dintr-o ocazie copilă
rească prin simplitatea ei (nu

al
de 
a-

CAUZE SI3 
ar fi fost 0—0, ci 1—0 pentru 
noi); 3) Dacă Dudu Georgescu, 
singur-singurel cu portarul el
vețian Burgener, ar fi majo
rat scorul de la 1—0 la 2—0, 
la București ; 4) Dacă mingea 
șutată de Zappa în stîlpul por- 1 
ții nu ar fi ricoșat tocmai în 
Cristian șl din el în poartă, 
tot în meciul-țur cu Elveția ; 
5) Dacă cel mai bun portar 
român al ultimilor ani, lorda- 
ehe, ar fi fost apt de joc în 
această toamnă (și nu absent), 
aducînd siguranța-i binecunos
cută intr-un post-cheie ; dacă...

Dacă am lua în considerare 
numai acest șir de „dacă" și 
nu l-am pune — așa cum a 
și fost, de fapt — în relație 
directă cu activitatea în timp 
și cu realitățile vieții repre
zentativei noastre, am putea fi 
de acord cu ideea că ratarea 
calificării fotbalului românesc 
la turneul final al C.M.-1982 
este, intr-adevăr, fructul ghi
nionului. Ceea ce nu e real ! 
Pentru că întîmplările neferi
cite nu au fost chiar... in
dependente de activitatea „res
ponsabililor". Au fost — se 
știe — și ghinioane. Nu o să 
le „sărim Ta numărătoare", 
pentru că nu ar fi drept. Dar 
la fel de nedrept ar fi să pu
nem totul pe seama ratărilor 
sau a altor greșeli ale unui ju
cător sau altul deoarece — așa 
cum bine și sugestiv remarca 
ziarul „Scînteia" — „jucătorii 
nu s-au selecționat singuri". Și 
aici ajungem la una din im
portantele greșeli ale condu
cerii tehnice a echipei repre
zentative, la selecție, 
cută două-treimi din 
preliminariilor și cu 
portante — decisive, 
pinia noastră — tocmai în a- 
ceastă toamnă, în care se ho
tăra, practic, calificarea.

Pînă a ajunge însă la acti
vitatea de selecție din ulti
mele meciuri, să ne oprim pu
țin la premisele campaniei 

• preliminariilor. Ia modul cum 
au fost abordate preliminariile 
și cum au decurs ele pînă în 
toamna anului curent. Astfel, 
s-a considerat că marea favo
rită a grupei a IV-a este e- 
chipa Angliei. (Sărind peste doi 
ani, constatăm că echipa

bine fă- 
parcursul 
erori im-
după o-

EFECTE...
României a fost singura for
mație din grupă care a cîști
gat în fața Angliei 3 puncte 
din 4 posibile... In timp ce e- 
chipa Ungariei — prima cla
sată a grupei (!) — nu a ob
ținut nici măcar un punct în 
fața Angliei...).

Cum s-a angajat reprezenta
tiva noastră în preliminarii 7 
Cu multă hotărîre, plecînd de 
la o bază de lucru temeinică, 
realistă. Astfel, lotul național 
a cuprins în majoritatea sa 
jucători de la Universitatea 
Craiova (echipă campioană și 
în formă foarte bună) și de 
la Steaua (fotbaliști internațio
nali consacrați). In continuare, 
s-a construit o structură de e- 
chipă, urmărindu-se consolida
rea ei progresivă. Ceea ce în 
bună parte s-a 
vreme.

Suita jocurilor 
și ea interesantă 
REZULTATELOR 
LORII 
gistrate : 
glia la 
bun ; 2) 
vegia la 
făcător ; 
Anglia la Londra . ... .
bun ; 4) înfrîngerea la Buda
pesta (0—1), după un joc, pe 
ansamblu, bun, superior celui 
practicat de gazde ! ; 5) Vic
torie cu Norvegia, la Bucu
rești (1—0), DUPĂ UN JOC 
SLAB AL REPREZENTATI
VEI NOASTRE ! La această 
verigă, după meciul cu Norve
gia, conducerea tehnică a lo
tului și federația de fotbal 
NU AU AVUT NICI O REAC
ȚIE, nu au înțeles pericolul si
tuației, nu au avut luciditatea 
să analizeze datele unui meci 
ciștigat foarte greu, în urma 
unei evoluții slabe, și s-au 
culcat pe perna unei victorii 
care trebuia cel puțin să ne
liniștească, pentru că era o 
victorie ă Ia Pyruhus. Obți
nută printr-un gol norocos, 
mingea șutată de Țicleanu rî- 
coșind in plasă din spatele u- 
nui adversar...

Marius POPESCU

și realizat o

oficiale este 
prin CURBA 
ȘI A VA- 

EVOLUȚIILOR înre- 
1) Victorie cu An- 

București (2—1), joc 
Rezultat egal cu Nor- 
Oslo (1—1), joc satis- 

3) Rezultat egal cu 
(0—0), joc

RESTANȚA IN ClTEVA SECVENȚE ALB-NEGRU...
propo de publicul timișorean. A 
fost găsit ...proprietarul sticlei 
aruncată, în teren, în min. 75. Sa 
numește Ioan Stănescu, din Orăș- 
tie, str. Progresului 10, după cum 
am citit în procesul verbal nr. 
206343, întocmit de organele de 
miliție din Timișoara, care l-au 
amendat cu 500 de lei pe falsul 
suporter. Desigur, el nu repre
zintă adevăratul public timișo
rean, cel care a găsit forța mo-

>
în pofida vremii mohorîte, plo

ioase, mare aflux de lume, 
miercuri, la Timișoara. „N-am 
mai văzut atîțla spectatori pe 
stadionul „1 Mai" de la meciul cu 
Celtic ! — mărturisea, înaintea
partidei, confratele Teodor Bulza, 
titularul rubricii sportive de la 
revista timișoreană ..Orizont". 
Sper ca și rezultatul să fie ace
lași t“ La un 1—0 pntru „Poli" 
visau și alți timișoreni, cu gîndul

PUI•

Primele 
pament 
t-a stins

minute ale meciului de la Timișoara, cînd gazdele (echi- 
deschis) au asaltat careul craiovean. După care „Poli“ 
treptat...

Foto : Branko VUIN — Timișoara
dispută cu Universitateala ultima

Craiova, de pe Bega, din 19 no
iembrie anul trecut, cînd a mar
cat Nedelcu. • „Cred că știm... 
de ce am pierdut tntnnirea de 
anul trecut, mărturisea înaintea 
restanței secundul craiovean Con
stantin Oțet. Tocmai de aceea 
sper ca astăzi să nu pierdem ! 
Jucătorii noștri de-abia așteaptă 
să devină lideri !“ • După joc, 
craiovenii ar trebui să fie mulțu
miți. De... scor afirma obser
vatorul federal Ion Marinescu. 
Probabil că studenții craioveni nu 
vor să cîștige la o diferență mai 
mare de două goluri. Pentru că 
ei au mai învins de trei cri în 
campionat, tot cu...2—0, la Timi
șoara • în min. 26, Manea a 
vrut să-l faulteze pe Bălăci. N-a 
reușit. Bălăci a pierdut balonul, 
iar arbitrul Gh. Juean a dictat 
corect lovitură liberă pentru cra
ioveni. O parte din public a în
ceput să huiduie, neștlind că și 
Intenția se penalizează 1 • A-

rală să aplaude, in final, echipa 
campioană, în timp ce cițiva spec
tatori... huiduiau ! 0 Nu l-am în
țeles pe fundașul craiovean Un- 
gureanu, care, după meci,' n-a 
găsit altceva mai bun de făcut 
decît a-1 „ataca" verbal pe cro
nicar pentru nota 6 acordată în 
meciul cu Dinamo, pentru jocul 
dur. Cînd era un jucător sîrguin- 
cios și modest și își vedea de 
joc, Unguceanu primea calificati
vele care le merita. Calitate rară, 
modestia asta 1 • „Deși n-a în
scris un gol, miercuri, „Poli" ne-a 
egalat !, arunca e butadă antre
norul vîlcean Petre Gavrilă, pre
zent la Timișoara pentru a-și 
studia adversarul de duminică. 
Ne-a egalat în „clasamentul ade
vărului", unde avem —3, .semn 
că, Ia Timișoara, în acest clasa
ment, Chimia n-are decît de... 
cîștigat". In timp ce campionii au 
ajuns la +7 în „clasamentul ade
vărului"...

Mircea M. IONESCU

DUPĂ CUM A JUCAT IN // FINALUL" DE LA GOTEBORG,
DINAMO POATE

(Urmare din pag. O

OBJINE CALIFICAREA LA BUCUREȘTI
echipei să valorifice aceste 
șanse la 9 decembrie. în re
turul de la București. Mai ales 
că la acea dată echipa din 
sos. Ștefan cel Mare va bene
ficia și de aportul a două din 
piesele sale de bază. Dudu 
Georgescu și Custov, a căror 
absentă în partida de miercuri 
a constituit indiscutabil un 
mare handicap. Dar ca să în
vingă la diferența necesară ca
lificării. Dinamo va trebui să 
joace pe teren propriu cel pu
țin la fel ca în finalul partidei 
de Ia Goteborg. Adică, cu mult 
curaj, cu multă convingere. Ia 
valoarea sa reală.

toamnă, pe plan intern si in
ternational. Iar acum. în final, 
de sezon, manifestările de acest 
gen pot fi considerate, 
anumită măsură, firești, 
doua cauză principală a 
rentei dc comportament 
randament în cursul meciului 
de la Goteborg este dc ORDIN 
TACTIC. In meciul cu I.F.K., 
Dinamo a manifestat scăderi e- 
vidente nu în apărare, privită 

' din punctul de vedere al com
partimentului specializat. așa 
cum s-ar părea la prima vede
re. ci în modul cum a rezolvat, 
pe plan colectiv, momentul a- 
părării. în aceste condiții, greul 
a căzut mult timp pe umerii 
celor patru fundași si. fără a 
le scuza acestora erorile 
chiar gafele personale care 
deschis portițe de intrare 
lurilor suedeze, ar trebui 
recunoaștem că vina lor 
„economia" de ansamblu a 
frîngerii nu este cu nimic mafi 
mare decît a mijlocașilor și 
chiar a Înaintașilor, care, nu 
o dată, au uitat de marcaj, de 
pressing și de obligația recu
perării mingii. Ceea ce 
Intimpla în trecutul nu 
Îndepărtat, cînd echipa 
movistă impresiona prin 
zia sistemului defensiv, 
pe o prospețime fizică, unitate 
tactică si o mare forță morală.

Sigur că. la o analiză mal de 
detaliu a meciului de la Gdte- 
borg. se mai pot spune multe 
alte lucruri. Deocamdată însă, 
punem punct observațiilor aid. 
gîndindu-ne că în fond Dinamo 
are. totuși, șanse reale de ca
lificare în turul IV al Cupei 
U.E.F.A. și că stă în putința

O primă concluzie : după un 
început promițător, Dinamo s-a 
lăsat surprinsă de jocul metodic 
și progresiv accelerat ca tempo 
al unei echipe. I.F.K. Goteborg, 
care s-a încălzit ceva mai în
cet, a atins un vîrf al capaci
tății combative Ia mijlocul me
dului, după care a scăzut 
final, cedind inițiativa.

O astfel de schemă a 
lutiei formației suedeze 
cifică ei. după afirmațiile ce
lor care au urmărit-o și în 
campionatul intern) ar fi pu
tut suferi modificări în favoa
rea fotbaliștilor bucureșteni 
dacă, bineînțeles, aceștia s-ar 
fi impus mai mult în joc, cu 
convingerea că le stă în pu
tință să hotărască soarta în
tîlnirii. Ceea ce ar fi Însemnat 
însă ca Dinamo să joace nu la 
nivelul de 25—30 Ia sulă din 
potențialul său real, cum a fă
cut-o aproape două treimi din 
meci, ci la cotele de exprimare 
fotbalistică din ultima treime 
a partidei, cînd. sincer vorbind, 
am recunoscut-o și am admi
rat-o pe adevărata Dinamo de 
care I.F.K. Gflteborg s-a temut 
dună primirea golului si con
tinuă . să se teamă, cu justi
ficate temeiuri. în perspectiva 
jocului retur de la București.

Ce a determinat această dis
proporție de comportament a 
echipei noastre în cursul ace
luiași joc de la Gdteborg 7 O 
primă cauză ar fi de ORDIN 
FIZIC, echipa resimțind, cre
dem. efectele unor mari și pre
lungite eforturi in această

într-o
O a 
dife- 

și dc

rile s-au mai potolit, arbitrii 
au ieșit cu băgare de seamă 
din stadion. îndreptîndu-se spre 
mașina cu care urmau să pă
răsească localitatea. Dar 
că dintre huliganii care-i aș
teptau pe arbitri s-a 
unul, Vasile Mureșan. 
l-a lovit puternic pe 
Ionescu. provocîndu-i 
pe obraz.

Comisia 
ciplină a 
petrecute. 
REA DREPTULUI DE ORGA
NIZARE PE TEREN PROPRIU
— PE ȘASE ETAPE — ECHI
PEI MINERUL ILBA SEINI ! 
Acum. Vasile Mureșan si alti 
spectatori turbulenti care-i 
seamănă nu vor mai avea pe 
cine lovi, dar nici meciuri de 
fotbal nu vor mai vedea la 
Seini ! In plus, asociația spor
tivă Minerul a fost amendată 
cu 60(Ț0 de lei. In dictarea 
sancțiunii, comisia a avut în 
vedere faptul că, nu mal de
parte decît în luna septembrie, 
la Seini se petrecuse un in
cident asemănător : arbitrul fu
sese lovit chiar de antrenorul 
echipei (! 7 !), ceea ce a dus 
Ia suspendarea terenului pe o 
etapă.

Nu putem încheia aceste rin- 
duri înainte de a-1 felicita pe 
arbitrul George Ionescu pen
tru curajul dovedit, pentru fe
lul cum intelege să-și facă da
toria. urmînd calea — dreaptă
— a regulamentului de ioc.

Jack BERARIU 
Pompiliu VINTILA

E grea, uneori, viața și pen
tru arbitri ! Și aceasta pentru 
că mai sînt echipe, conducători 
de asociații sportive și secții de 

ca
re socotesc că meciurile pe ca
re le joacă acasă sînt cîștiga- 

dinainte, indiferent de e- 
vOlutia formației sau replica 
adversarei. Si atunci cînd nu 
se întîmplă acest lucru, cînd 
jucătorii nu nimeresc poarta de 
la doi metri, vinovați nu sînt 
ei. ci arbitrul partidei, care nu 
a acordat echipei locale măcar 
un 11 metri. Un exemplu în a- 
ceastă direcție ni l-a oferit me
ciul dintre Minerul Ilba Seini 
Si Aurul Brad, din cadrul se
piei a IlI-a a Diviziei „B“. E- 
chipa locală a avut nenumă
rate ocazii de a cîstiga acest 
ioc. dar ele au fost ratate, ast
fel că partida s-a apropiat de 
final fără să se fi înscris vreun 
gol. In timpul meciului și. mai 
ales, spre sfîrsitul jocului, unii 
spectatori au cerut cu insis
tentă arbitrului să acorde echi
pei favorite... tradiționala lovi
tură de la 11 metri. Ceea ce 
conducătorul întîlnirii. fostul 
jucător — cu 10—12 ani în 
urmă — al Sportului studen
țesc și al Autobuzului Bucu
rești. George Ionescu, a refu
zat categoric, jocul încheindu-se 
cu scorul de 0—0.

Urmarea ? Brigada de arbitri 
a fost nevoită să rămină mult 
timp în vestfiare, aștept! nd ca 
cei 20—30 de spectatori în- 
fierbîntati să părăsească tere
nul. Cînd au crezut că lucru-
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SUCCESE PERMANENTE 
LA INDEMlNA TUTUROR...

La seriile de Loz In plic aflata 
în vînzare continuă atribuirea de 
AUTOTURISME „Dacia 1300“, 
„Skoda 120 L“ și „Trabant 601“, 
precum și CÎȘTIGURI ÎN BANI de 
50.000, 20.000, 10.000, 5.000 lei etc. A- 
gențiile Loto-Pronosport, vlnzătorii 
volanțl, unitățile din comerț și 
cooperația de consum, precum și 
oficiile poștale din întreaga țară 
vă oferă în permanență posibili
tatea de a vă număra și dv. prin- 
tre marii cîștigători la cel" mai 
simplu și popular sistem de joc 1

amiMstn.ațiA ot sui toio wiwponi iNtonntuzj
• Tragerea obișnuită Loto de as

tăzi, 27 noiembrie 1981, se desfă
șoară începînd de la ora 16,30 în

LOZ ÎN 1*LIC
IA LOZ IN PltC 4 
CONTINUA *2 
SCUM 
AAATMOA.
CICTIOUfftîh ▼ 
CANIȘI 
curuTumsMe.

•akațilalozînplic!

Categoria 
(autoturism 
goria 2 : 1 
42.138 lei și

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 20 NOIEMBRIE 1981

I : 1 variantă 25%
Dacia 1300) ; cate- 

variantă 100% a
II variante 25% a

și 
au 

go- 
să 
in 

în-

nu se 
prea 

dina- 
preci- 
bazată

sala Clubului „Finanțe-Bănci" din 
București, str. Doamnei nr. 2 ; 
numerele câștigătoare vor fi anun
țate în cursul serii la radio și te
leviziune.

10.535 lei ; categoria 3 : 12,75
a 7.224 lei : categoria 4 : 26,75
a 3.443 lei ; categoria 5 : 112,25
a 821 lei ; categoria 6 : 285,25
a 323 lei ; categoria X ; 1.525
a 100 lei.

Report la categoria 1 : 500.000
lel.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1. realizat pe un 
bilet jucat 25% a revenit parti
cipantului FLORIN-TEODOR 
TĂNĂSESCU din București.

ȘTIRI
• 14 MECIURI MIERCURI ȘI 

UNUL JOI IN „16"-IMILE CUPEI 
ROMÂNIEI. După ce miercuri s-a 
disputat primul meci din 
„16"-imile „Cupei României", In
tre divizionara „B" Rapid Arad și 
F.C. Constanța, echipa de pe li
toral (clștlgătoare cu 2—1) califi- 
cîndu-se în optimi, alte 14 me
ciuri se vor disputa miercuri 2 
decembrie, unul urmînd să aibă 
loc o zi mai tîrziu. Este vorba 
de partida F.C. Baia Mare — 
Sportul studențesc, care se va 
juca joi 3 decembrie.

• MECIUL RESTANT STEAUA 
— UNIVERSITATEA CRAIOVA SE 
VA DISPUTA JOI 10 DECEMBRIE. 
Pentru a se evita disputarea la 
concurență cu partida Dinamo — 
I.F.K. Goteborg din Cupa 
U.E.F.A., meciul Steaua — Uni
versitatea Craiova, restanță din 
etapa a 8-a, programat inițial la 
aceeași dată (9 decembrie), va 
avea loc joi 10 decembrie, pe sta
dionul Steaua.

• SANCȚIUNI IN DIVIZIA A. 
Eliminat de pe teren, împreună 
cu Boloni, in meciul Politehnica 
Timișoara — A.S.A. Tîrgu Mureș, 
de duminica trecută, Mar ea (Poli
tehnica Tim.) a fost sancționat, 
ca și Boloni (A.S.A.), cu avertis
ment. La trei zile distanță, adică 
miercuri în Jocul cu Universitatea 
Craiova, Manea a comis un nou 
act de indisciplină (proteste) 
fiind iar eliminat ! De data a- 
ceasta, Comisia de disciplină l-a 
suspendat pe 2 etape.

în același timp, pentru defi
ciențe de organizare, clubul Po
litehnica Timișoara a primit un 
avertisment și a fost amendat cu 
5 000 de lei.



CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ Cea (ic a 31 a aniversare
(Urmare din pag l)

tate cu Rodica Dunca. sporti
vele chineze Ma Yanhong și 
Cen Yunian (77,05). Pe baza 
notelor de la impuse și liber 
alese. în finalele pe aparate 
s-au calificat următoarele gim
naste românce : Dunca și Aga- 

sărituri. Grigoraș și 
la paralele. Dunca la 
sol. Cea mai bună Po
are Grigoraș. pe care

che la 
Agache 
bîrnă și 
ziție o 
o desparte o singură zecime 
de punct de prima clasată la 
paralele (Gnauck).

Echipa noastră a început bi
ne concursul, la sol, Emilia- 

,Eberle regăsindu-se și obținînd 
no'a 9,65. Mihaela Stănuleț, cu 
două dublu-saituri bine execu
tate, nu a fost apreciată la 
valoarea reală, primind numai 
9,55. Lavinia Agache a avut, 
din păcate, o cădere : 9,15. Cu 
o tinută elegantă șl o mișcare 
plăcută, Rodica Dunca a fost 
notată cu 9,60. Cristina Grigo
raș, din cauza zgomotului din 
sală, a crainicilor care anun
țau rezultatele, nu a sesizat 
semnalul muzical de începere, 
și astfel, in final, a depășit cu 
3 secunde timpul limită, fiind 
notată, în ciuda contestației 
delegației noastre, cu 9,10. La 
următorul aparat, săriturile, 
fetele noastre au avut execuții 
corecte, cu aterizări precise, 
însă notele au fost acordate de 
brigada de arbitre cu destulă 
zgîrcenie : Stănuleț 9,50, Eberle 
9,25, Agache 9,65, Dunca 9,60, 
Grigoraș 9,70, Turner 9,40 (ca
re a dovedit din nou voință și 
ambiție, deși vizibil incomoda
tă de traumatismul de la pi
cior). în cursul acestui schimb, 
la sol, campioana europeană 
absolută Maxi Gnauck, ratînd,

și-a întrerupt exercițiul pri
mind nota 2,50 și compromițîn- 
du-și șansele in clasamentul 
individual compus. Astfel, e- 
chipa României egalează la 
punctajul general formația R.D. 
Germane. Lupta pentru locul 3 
devine tot mai pasionantă. La 
paralele, Dumitrita Turner pri
mește 9,45, Mihaela Stănuleț 
are două ratări și nu primește 
decît 8,85, în .................. ....
gimnaste au avut evoluții de 
înaltă clasă, ;
mari reușite 
ceasta probă : . .
berle 9,90, Dunca și Agache 
9,80 ! în acest moment, echipa 
română avea un avans de 25 
de sutimi pentru locul 3. La 
ultimul aparat, ta bîrnă, pri
mele noastre executante obțin 
note bune (Dunca și Agache 
9,70, Turner 9,55. Eberle 9,50), 
dar, din păcate, Stănuleț a că
zut la aterizare (9,15). Situația 
avantajoasă ar mai fi putut fi 
menținută dacă ultimei concu
rente i-ar fi reușit integral e- 
xecutia. Dar Cristina Grigoraș 
nu s-a putut concentra sufi
cient și. deși a executat bine 
elementul său de cea mai mare 
dificultate (salt înapoi cu în-

schimb celelalte

amintindu-ne de 
românești la a- 

: Grigoraș și E-

toarcere), a căzut spre final, 
nota 9,00 anulînd șansele echi
pei noastre la medalie, pe care 
ar fi meritat-o pentru dăruirea, 
ambiția și calitățile manifes
tate în cursul acestei Importan
te zile de concurs. La stabili
rea clasamentului a contribuit 
și excepționala performanță a 
campioanei europene Maxi 
Gnauck la ultimul aparat (pa
ralele), la care a primit nota 
cea mai mare a zilei : 9,95 1

Clasamentul final : 1. U.R.S.S. 
(Elena Davidova, Natalia Ilien
ko, Olga Bicerova, Maria Fila
tova, Stella Zaharova și Elena 
Polevaia) 389,30 — campioană 
mondială ; 2. R. P. Chineză 
384,60 ; 3. 
ROMANIA 
slovacia 379,65 ; 6. S.U.A. 379,45; 
7. Bulgaria 377,90 ; 8. Ungaria 
372,30 ; 9. R.F.G. ------ **
Canada 
366,45 ; 
359,40.

Vineri 
cursul individual compus mas
culin, în care sînt prezenți șl 
gimnaștii români Kurt Szilîer, 
Emilian Nicula și Aurelian 
Georgescu.

R. P.
R.D.G. 382,10 ; 4.
381,50 ; 5. Ceho-

371,30 ; 10.
366,80 ; 11. Japonia 

12. Marea Britanie

j»TROFEUL CARPAII"
(Urmare 'din pag. 1)

se desfășoară con-

IN FRUMOS SUCCES AL ȘAHISFEI DANA NUTU TERESCENCO
MUNCHEN (Agcrpres). Par

ticip înd la Turneul internațional 
feminin de șah de la Bad Kissin- 
gen (R. F. Germania) maestra 
româncă Dana Nuțu-Terescenco a 
obținut un succes notabil situîn- 
du-se pe locul întll, cu 6,5 puncte. 
Același punctaj, dar cu un coefi
cient Sonneborn inferior, l-a rea
lizat și marea maestră sovietică 
Nina Gurieli, care a ocupat locul 
del. Pe locul trei s-a clasat Ama-

lia Plhauici (Iugoslavia), urmată 
de Petra Feustel (R. F. Germa
nia), ambele cu cite 6 puncte.

*

a Republicii Populare socialiste Albania

SALTUL DE CALITATE

IA HANDBAL MASLTILIN

spectivă care vor trebui, desi
gur, să intre în atenția selec
ționerilor primei reprezentati
ve. Ibericii au fost nevoiți să 
se întrebuințeze serios pentru a 
se detașa de ambițioșii lor par
teneri și numai experiența a 
fost cea care a înclinat în fa
voarea lor balanța victoriei.

Punctele au fost marcate de 
Roșea 7, Berbece 5, Jianu 4, 
Haberpursch 2, Petre, Oprea, 
Porumb — România B ; Bazte- 
ricca 4, Pellayo 4, Lopez 3, 
Mello 3, Kofez 3, Canovas 3, 
Hernandez 2, Zarilo, Balcelas
— Spania. Au arbitrat : L. Ko
stov și Ev. Kabadelov (Bulga
ria).

ROMANIA A — POLONIA 
27—24 (14—10). Partenerul de 
azi al reprezentativei Româ
niei. selecționata Poloniei, este
— se știe — redutabilă și se 
află într-o spectaculoasă ascen
siune în handbalul internațio
nal. Atuurile sale principale — 
insistența, experiența majori
tății jucătorilor și forța liniei 
din afară — dau greutate și 
valoare evoluției generale, dau 
posibilitatea handbaliștilor po
lonezi să înfrunte cu șanse 
orice echipă din „înalta socie
tate". Pentru a obține o victo
rie, mult aplaudată. de spec
tatori, sportivii români au tre
buit să facă în aceste condiții 
eforturi intense. Atacul _a _ fost 
mai variat și. cu un Drăgăniță 
strălucitor, a marcat în serie, 
obținînd detașarea înainte dș 
pauză și continuind să o aibă 
și pe parcursul, reprizei a II-a. 
Contraatacurile, desfășurarea ra
pidă a fazelor, schimbările de 
ritm și — îndeosebi — mobili
tatea în apărare au fost facto
rii decisivi ai succesului repre
zentativei României în fața ce
lei a Poloniei. Ne-a surprins 
plăcut schimbarea sistemului de 
apărare în funcție de solicita
rea fazei, pornind de la 5+1 
pînă la 3+3 și n-am spune 
totul dacă n-am sublinia evo
luția de excepție a portarului 
Nicolae Munteanu. Goal-keepe- 
rul nostru nr. 1 s-a opus în

1. Uniunea
2. România 

Spania 
Polonia 
România 
Franța

4.
6.
4.
k\\\\\\\W

CLAS AMENT
Sovietica 2 2 

a 2 
2 
2 
2 
2

■
1 0 1 47-45 2
I 0 1 44-56 2
6 6 2 41-51 0
0 0 2 40-67 0

<\\\\\\\\\\\ 
mingii în poar-

SITUAJIA IA ZI 
ÎM „MARELE PREMIU EIIT"

PARIS, 26 (Agerpres). — După 
desfășurarea turneului internațio
nal feminin de tenis de la Perth 
(Australia), în clasamentul „Ma
relui premiu F.I.L.T." Pe pri
mul loc se află, la egalitate, 
Chris Evert-Lloyd șl Martina Na
vratilova, cu cite 1 405 p. In con
tinuare: 3. Tracy Austin — 1205 p; 
4. Andrea Jaeger — 1080 p ; 1.
Hana Mandllkova — 1020 p ; 6. 
Sylvia Hanika — 996 p ; 7. Mima 
Jausovec — 985 p. Jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici ocupă lo
cul 8 cu 975 
Pam Shriver 
Marsikova —

AUTOMOBILISM 0 S-a înche
iat raliul Marii Britanii, ultima 
probă a campionatului mondial 
de raliuri, cu victoria finlandezi
lor Hannu Mikkola — Ame Hertz 
pe Audi Quattro. Titlul 
pion al lumii a revenit 
Ari Vatanen (Finlanda) 
urmat de Guy Fnequelin 
89 p șl Mikkola 62 p.

HALTERE 0 La 
Springs s-au desfășurat ___
natele Panamericane. Competiția 
a fot dominată de sportivii din 
Cuba care ai cucerit 6 medalii 
de aur. Iată învingătorii în ordi
nea categoriilor : Guerrero (Cuba) 
— 210 kg ; Hernandez (Cuba) — 
232,5 kg ; Barlet (Cuba) — 250 
kg ; Villarobe (Cuba — 287,5 kg; 
Echenlque (Cuba) 320 kg ; Cohen 
(S.U.A.) — 325 kg ; Ibanez (Cu-

de cam- 
însă lui 

cu 98 p, 
(Franța)

Colorado 
campio-

13 faze intrării _ _  r__
tă, în situații în care golul pă
rea iminent. Oaspeții, cu Klem- 
pel în formă deosebită, cu 
Kosma de o abilitate impre
sionantă și cu Waczkiewicz ca
re a speculat fiecare șansă, au 
terminat la trei goluri diferen
ță o partidă în care au fost 
conduși din minutul 8 și pînă 
la finele ei. Să notăm că hand- 
baliștii români au avut condu
cerea cu 15—10 (min. 31), 16—11 
(min. 32), 19—14 (min. 39), 
20—15 (min. 41) și 22—17 (min. 
46) și că uneori ei au sacrifi
cat eficiența pe altarul specta
culozității. îmbucurător este că 
partida de azi a marcat o creș
tere a evoluției potențialului 
lotului pregătit și condus 
antrenorii Nicolae Nedef 
Lascăr Fană.

Au marcat I Drăgăniță 
Stingă 7, Durău 6, FSlker 
M. Voinea, R. Voina, Bedivan 
— România; Klempel 9, Kosma 
5, Waczkiewicz 4, Panaș 2, Ga- 
vlîk, Dziuba, Piehota, Brzo
zowski — Polonia. Au condus; 
G. Heuchert șl V. Norek 
(R.F.G.).

U.R.S.S. — FRANȚA 37—21 
(20—12). în mod firesc, la cîr- 
ma jocului s-a aflat în perma
nență formația Uniunii Sovie
tice. Antrenorii Evtușenko și 
Klimov au introdus și rezer
vele pentru a le roda, dar au 
urmărit și majorarea perma
nentă a scorului pentru a-și 
asigura un golaveraj substan
țial.

Au marcat : Fediuhin 8, Ko- 
strakiewici 7, Belov 7, Anpilo
gov 5, Gagin 3, Rimanov 2, 
Kușniriuk 2, Valutkas 2, Ki- 
diaev — U.R.S.S., Germaine 5, 
Caurîol 5. Serinet 3, Deschamps 
3, Gaffet 2, Cailîoux, Idriliunas, 
Nouet — Franța. Au condus : 
D. Purică și V. Erhan (Româ
nia).

8,
3.

• TELEX • TELEX
ba) — 355 kg șl Clark (S.U.A.) 
— 360 kg.

HANDBAL 0 La Budapesta a 
început comr----  ” "
„Cupa Hungâria' 
zultate _ ‘ 
26—18, 
28—24, 34_

HOCHEI 0 în cadrul C.C.E., la 
Grenoble, echipa locală a fost în
vinsă cu 8—1 (4—1, 3—0, 1—0) de 
formația vest-germană Riesersse. 
0 La Marlbor a avut loc meciul 
amical Iugoslavia — Ungaria. 
Gazdele au obținut victoria cu 
3—2 (1—0, 1—0, 1—2),

HOCHEI PE iarba 0 Repre
zentativa Olandei și-a început

ipetițla masculină cu
Jarla". Iată cîteva re- 

: Bulgaria — Olanda
Ungaria A — Ungaria B 

Iugoslavia — Austria

p, fiind urmată de 
— 965 p șl Regina 
745 p.

★
In turul H al turneului Interna

țional feminin de la Sydney, Ju- 
câtoarea româncă Virginia RuzLd a 
învins-o m două seturi, cu 6—4, 
7—6 pe Leslie Allen (S.U.A.).

AL ACTIVITĂȚII SPORTIVE
La 29 noiembrie, poporul albanez sărbătorește împlinirea 

a 37 de ani de la istoricul eveniment care i-a înscris des
tinele pe coordonate noi — eliberarea patriei de sub jugul 
fascist și victoria revoluției populare împotriva regimului 
burghezo-feudal.

încununare a luptei plină de eroism a maselor populare 
împotriva cotropitorilor străini și a asupritorilor autohtoni, 
actul de la 29 noiembrie 1944 a deschis Albaniei perspectiva 
dezvoltării libere și independente, a înfăptuirii unor 
transformări sociale revoluționare, a trecerii la făurirea so
cialismului.

Parte integrantă a vieții 
noi a poporului albanez, 
sportul a cunoscut, în cei 
37 de ani de la Eliberare, 
realizări dintre cele mai 
frumoase. S-a dezvoltat 
continuu baza materială a 
sportului de masă și de 
performanță, tinerii din în
treprinderi, instituții, școli 
de toate gradele avînd la 
dispoziție stadioane, săli șl 
complexe sportive unde pot 
practica disciplina îndrăgi
tă. Activitatea sportivă de 
masă a luat un avint deo
sebit, numeroase întreceri 
fiind organizate pentru toa
te categoriile de oameni ai 
muncii. Competițiile cu cei 
mai mulți participanți, atît 
în mediul urban, cit și în 
cel rural, sînt Spartachia- 
dele republicane.

în paralel cu creșterea 
activității sportive de masă 
s-a dezvoltat și afirmat și 
sportul de performanță, u- 
nele discipline, precum fot
balul, baschetul, atletismul, 
tirul, voleiul, înotul, ciclis
mul, halterele, șahul, bucu- 
rîndu-se de o mare popu
laritate. A crescut numărul 
sportivilor și echipelor al
baneze participante Ia com
petițiile internaționale ofi
ciale, la care au fost obți
nute o serie de performante 
remarcabile. în 1980. 
campionatele europene 
tir de la Madrid, Ermira 
Dingu. inginer la combina
tul alimentar Aii Kelmendl 
din Tirana, a cîștigat titlul 
continental la pușcă 60 de

ia 
<le

focuri cu 594 p. în vara a- 
celuiași an, la Jocurile Bal
canice de atletism pentru 
juniori, desfășurate la Salo
nic, Ajet Toska s-a clasat 
pe primul loc în proba de 
aruncarea ciocanului, cu 
performanța de 60,16 m. în 
primăvara acestui an, la 
Crosul Balcanic de la Sli- 
ven, echipa de junioare a 
Albaniei a reușit frumoasa 
performanță de a se clasa 
pe locul secund, după for
mația României, dar înain
tea celei a gazdelor. La 
Balcaniada feminină de vo
lei din 1980, jucătoarele al
baneze s-au situat pe pozi
ția a treia, ca și echipa de 
junioare în competiția simi
lară. în sezonul trecut, mai 
multe echipe de club alba
neze de volei și baschet au 
participat la competițiile 
continentale. Echipa femi
nină de volei a clubului Di
namo Tirana s-a calificat 
în turneul final al „Cupei 
cupelor", clasîndu-se pe lo
cul patru.

Asemenea performanțe re
marcabile, cărora le pot fi 
adăugate șl altele, ‘ ' 
număr tot mai mare 
discipline sportive, 
aptitudinile pentru 
tineretului albanez 
zintă, totodată, un 
concret, elocvent, condițiilor 
de viață, muncă și de prac
ticare a sportului asigurate 
tineretului, tuturor iubitori
lor de sport din Albania so
cialistă.

intr-un 
de 

probează 
sport ale 
și repre- 

răspuns

în optimile de finală ale Cupei U. E. F. A.

VALENCIA Șl REAL MADRID 
PERFORMERELE
Prima manșă a optimilor de 

finală din Cupa U.E.F.A., des
fășurată miercuri, a clarificat 
unele calificări. De pildă, e- 
chipele spaniole Valencia șl 
Real Madrid sînt virtual pro
movate în sferturile de finală. 
Prima a dispus cu 5—1 de 
Hajduk Split, scor imprevizi
bil datorită prestației bune de 
pînă acum a formației iugo
slave. Valencia a condus cu 
3—0 prin golurile lui Tendillo, 
Pabio (2), apoi Hajduk a redus 
scorul prin Vujovici, dar in 
ultimele 10 minute gazdele au 
mai punctat prin Welz și Ar- 
nessen. La Viena o altă sur
priză : Rapid a fost învinsă de 
către Real Madrid, la limită, 
cu 1—0, prin golul marcat de 
Santillana (min. 80). Un rezul
tat neașteptat s-a înregistrat si 
la Lisabona, unde Sporting din 
localitate a terminat cu un 
scor alb meciul cu formația el
vețiană din Neuchatel. Firește, 
cu un asemenea rezultat în 
deplasare echipa din „Țara 
cantoanelor" este favorită pen
tru calificare.

S. C. Lokeren a învins la li
mită pe Kaiserslautern (1—0), 
prin golul internaționalului po
lonez Lato (min. 46), dar echi-

PRIMEI MANȘE 
pa vest-germană se poate to
tuși califica. O performanță re
marcabilă a realizat Radniciki 
Niș, învingătoare în fața lui 
Feyenoord cu 2—0, prin goluri
le lui Radoslavlevlci (min. 27) 
șl Savid (min. 77). în fine, 
foarte pasionantă a fost întîl- 
nirea dintre F. C. Aberdeen și

Hamburg S.V. Gazdele a cîști- 
gat cu 3—2, după o partidă e- 
chilibrată. Black a deschis 
scorpl pentru gazde (min. 24), 
apoi Hrubesch a egalat (min. 
52). Scoțienii se detașează prin 
punctele marcate de Watson 
(min. 56) și Hewit (min. 81), 
dar în final (min. 87) „buldo- 
zerul" Hrubesch reduce din 
handicap.

Un singur meci nu s-a di^>. 
putat : cel dintre WintersI-g 
(Belgia) și Dundee United, a- 
minat pentru 1 decembrie.

Reamintim că întîinirile re
tur ale optimilor de finală se 
vor desfășura la 9 decembrie.

VIITORUL CAMPIONAT EUROPEAN
După cum se știe, între două 

campionate mondiale se orga
nizează cu regularitate campio
natul european. Viitoarea edi
ție a acestei mari întreceri 
continentale se va desfășura în 
perioada 1982—1984.

La U.E.F.A. s-au înscris nu 
mai puțin de 33 de echipe re
prezentative, care vor fi îm
părțite în 7 grupe preliminare 
(mai puțin țara gazdă, care se 
califică direct), ale căror în
vingătoare vor participa la tur
neul final (sferturi de finală). 
Nu se știe însă, pînă în pre
zent, cine va organiza .în 1984 
turneul final. Și-au depus can
didatura Franța, R. F. Germa
nia, Anglia și Grecia, Comisia

de organizare va hotărî asupra 
acestui lucru la 10 decembrie, 
la Ziirich.

Mai e de notat faptul că al
cătuirea grupelor preliminarii 
se va face la 1 august 1982. A- 
poi, de la această dată și pînă 
la 31 decembrie 1983, vor tre
bui 
din

consumate toate partidele 
preliminarii.
ALTE REZULTATE

La Cadix (Spania), echipa• La Cadix (Spania), echipa 
U.R.S.S. a învins cu 4—0 (1—0) 
selecționata locală.
• In campionatul Ungariei

(et. 15) : Ujpesti Dozsa — Hon- 
ved 3—2, Vasas — Ozd 3—1,’
Videoton — Pecs 1—0. în cla
sament conduce Tatabanya 20 > 
p, urmată de Honved 19 p.

turneul în Pakistan, jucînd 
Karachi cu selecționata 
gazdă. Olandezii au obținut 
torta cu 2—1 (1—0). '

RUGBY 0 Un nou meci 
XV-ului australian în turneul său 
în Marea Britanie. De data a- 
ceasta, rugbyștii de la Antipozi au 
evoluat la Leicester în compania 
formației locale R.C. Leicester și 
au terminat învingători cu 18—15 
(6-3).

TENIS 0 Federația din S.U.A. 
a alcătuit echipa care va întîlni, 
la Cincinnati (11—13 decembrie), 
selecționata Argentinei, in finala 
„Cupei Davis" : John McEnroe, 
Roscoe Tanner, Eliot Teltscher și 
Peter Fleming. Căpitanul nejucâ- 
tor, Arthur Ashe, a declarat că 
Jimmy Connors n-a fost selec
ționat deoarece este suferind.

la 
țării 
vic

al

UN NOU „SPORT“
Un nou „sport* a fost creat peste Ocean. După cum scrie ziarul 

parizian ,,1'Equipe", acest nou „sport* se numește ,,Toughmen contests* 
și este un fel de box creat pentru... duri. Este vorba de un box, sâ-i 
zicem, liber, fără de nici o regulă. De fapt, este vorba de o bătaie 
in toată regula, care n-are nimic de-a face cu sportul, decît că I se 
spune „sport* și că se desfășoară într-o sală de sport. Cine sînt însă 
aceste personaje dure, din rîndurile cărora sînt selecționați practicanțîi 
noului „sport" 7 Tot ,,1’Equîpe* ne informează că aceștia sînt „docheri, 
tăietori de piatră, polițiști, camionagii și șomeri*.

„Pentru un pumn de mărunțiș, organizatori fără scrupule Înlătură ve
ritabilii boxeri șl oferă spectacole sîngeroase unui public dezlăn
țuit” scrie ziarul parizian. El bine, „marele premiu” revine acelui 
„sportiv" care izbutește să-și „demoleze" toți adversarii. Strașnică per
formanță, intr-un nu mal puțin strașnic spectacol de „gladiatori" cu 
pumnii goi. Și asta clnd 7 Spre sfîrșitul secolului al XX-lea. Luptă crin- 
cenă, nasuri sfărimate, arcade sparte șl singe, mult singe, într-o at
mosferă sălbatică, de junglă I Și în timpul-ccesta dolarii curg girlă I 
Intr-o direcție anume...

Romeo VILARA


