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Vineri. 27 noiembrie, au în
ceput lucrările in plen ale se
siunii a patra a celei de-a 
VllI-a legislaturi a Marii A- 
dunări Naționale.

La sosirea în rotonda Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului au fost salutați cu 
puternice aplauze de deputați 
și invitați.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale a lost adop
tată în unanimitate următoa
rea ordine dc zi :

1. Proiectul de lege neutru 
adoptarea Planului național u- 
nic dc dezvoltare cconomico-so- 
cială a României pe anul 1982.

2. Proiectul dc lege pentru a- 
doptarea Planului de dezvolta
re a agriculturii și industriei 
alimentare pe anul 1982.

3. Proiectul de lege pentru 
adoptarea Bugetului de stat pe 
anul 1982.

4. Programul privind autocon- 
ducerea și autoâprovizionarea 
teritorială pentru asigurarea 
populației cu produse agricole, 
animale și vegetale pe perioa
da 1982—1983.

5. Programul privind aprovi
zionarea populației cu produse 
agroalimentare și bunuri indus
triale de consum pe trimes
trul IV 1981 si semestrul I 
1982.

6. Proiectul de lege privind 
obligația activiștilor de partid, 
de stat și ai organizațiilor de 
masă si obștești, a cadrelor din 
conducerea unităților socialiste, 
a specialiștilor din agricultură 
și a medicilor de 
calitățile in care 
ră activitatea.

7. Proiectul de __
modificarea Legii nr. 
privind Congresul i 
oamenilor muncii 
național al oamenilor 
din industrie, 
transporturi.

8. Proiectul de lege pentra 
modificarea și completarea Le
gii nr. 5/1978 cu privire Ia or
ganizarea și conducerea unită
ților socialiste de stat.

9. Proiectul de lege privind 
impozitele și laxele locale.

10. Proiectele de legi pentra 
aprobarea decretelor cu putere 
dc lege emise de Consiliul de 
Stat.

11. Modificări in componența 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

Din împuternicirea guvernu
lui, tovarășul Emiiian Dobrescu,

a locui in lo- 
îsi desfășoa-

lege! pentru 
30/1977 

consiliilor 
Si Consiliul 

muncii 
construcții și

viceprim-ministru al 
nului, președintele 
tulul de Stat al 
cării, a prezentat expunerea la 
Proiectul de lege pentru adop
tarea Planului național unic de 
dezvoltare economico-soeială a 
României pe anul 1982, tovară
șul Ion Tesu, ministrul agricul
turii și industriei alimentare, 
a prezentat expunerea Ia Pro
iectul de lege pentru adoptarea 
Planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimenta
re pe anul 1982, iar tovarășul 
I’etre Gigea, ministrul finanțe
lor, a prezentat expunerea Ia 
Proiectul de lege pentru adop
tarea Bugetului de stat pe a- 
nul 1982. Coraportul Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României a 
fost prezentat dc tovarășul 
loan Totu, secretar al Consi
liului, iar raportul comisiilor 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale a fost prezentat de 
tovarășul Gheorghe Dumitra- 
che, vicepreședinte al Comisi
ei pentru industrie Si activitatea 
cconomico-financiară a M.A.N.

La discuția generală comună 
asupra proiectelor de lege pre
zentate, au luat cuvintul deputății: ~ - - - - - .
Faur, 
fanla 
cean, 
Burtea. Iacob Olar, Emilia An- 
drunache, Gheorghe Dobre.

La încheierea ședinței de di
mineață, Marea Adunare Națio
nală a aprobat in unanimitate 
cererile de renunțare Ia cali
tatea de deputat ale tovarășilor 
Trofin Virgil și Ogherlaci Vasile.

In ședința dc după-amiază a 
continuat 
nea celor 
Au luat 
Trandafir

ffuver- 
Comite- 
Planifi-

i
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Astă-seară, de la ora 18, la Palatul sporturilor și culturii
■■

NUMAI CINCI CAMPIONI DE BOX IȘI APĂRĂ TITLURILE
• Sportivi din 12 sccfii in rindul celor 22 dc iinaliștl • Campioni dc juniori

și de seniori in același an ?

Gheorghe Pană, Sabin 
Gheorghe Petrescu, Ște- 
Ionescu, Gheorghe Poto- 
Ion Ursu, Elena Verona

dezbaterea pe margi- 
trei proiecte de legi, 

cuvintul deputății 
Cocirlă. Nicolae 

Ilurbean, Doina Florea, Nicu 
Ceaușescu, Ion Aslan, Petra 
Lăcătușu, Vasile Bulucea, Csa- 
ba Jakabos, Ileana T 
Traian Garba, Dumitru 
Maria Ionescu, Vasile 
Anghel Valentin Popescu, 
chard Winter, Natalia 
Alexandra Mărgăritcscu, 1 
Petre.

A urmat apoi discuția 1 
licole a proiectelor de 
după care Marea Adunare Na
țională a votat in unanimitate 
Legea pentru adoptarea Planu
lui national unic de dezvoltare 
economico-soeială a 
pe anul 1982, Legea 
doptarea Pianului de 
re a agriculturii și 
alimentare 
cea pentra 
de stat pe

Lucrările

Tașcău, 
Popa, 
Nilea, 

I, Ri- 
Jipa. 

Ion C.

pe ar- 
lege,

României 
pentru a- 
dezvolta- 
industriei 

pe anul 1982 și Le- 
adoptarea Bugetului 
anul 1982, 
sesiunii continuă.

Koszor ji o obținut dreptul de
Constantin Tițoiu (cu fața) a mal stopat un atac al lui Francisc 

a

(Steaua)
(Met. Bucure^M)

(Dinamo) 
(Steaua

lupta pentru titlul de campion. 
Foto : Vasile BAGEAC

Așadar, la sfirșitul unei săp- 
tămîni competitionale pugilisti
ce pline, din cei 88 de spor
tivi calificați în urma fazei de 
zonă, au rămas în concurs nu
mai 22. cei care, astă-seară, de 
la ora 18. la Palatul sporturilor 
si culturii din Capitală, vor 
încerca să intre în posesia cen
turilor de campioni naționali șl 
ai ..Daciadei“.

Performanta de a concura In 
ultimul act al celei mai mari 
competiții interne a fost rea
lizată de reprezentanții a 12 
secții : Dinamo București (9 fi- 
naliști). Steaua (2). B. C. Ga
lati (2). Metalul București, 
C.S.M. Drobeta-Tr. Severin, Di
namo Brăila. Crișul Oradea, 
B. C. Brăila, Litoral Mangalia. 
8. C. Bacău. S. C. Muscelul 
si Voința Măcin .(cite unul).

Este interesant de remarcat 
faptul că în rîndul celor care 
vor boxa în reuniunea finală

nu se mai află decît cinci din
tre purtătorii centurilor de cam
pioni de anul trecut : Dumitra 
Cipere (cocos). Tili Cercel (pa-

Mihoi TRANCA

(Continuare tn pag. 2-3)

PROGRAMUL FINALELOR
SEMIMUSCA 
DumPtru Șchiopu 
Nicolae Crăciun
MUSCA 
Constantin Tițoiu 
Gheorghe Govicî
COCOȘ
Dumttni Cipere (C.S.M. Drob. Te. SJ
Ntțâ Robu (Dinamo Brăila)
PANA
Ti-ti Cercel (Dinamo)
Ionel Pandite (B.C. Galați)
SEMIUȘOARA
Florian Țircomnicu (Dinamo) 
Ion Stan
UȘOARA 
Dragomir 
Ion Stan
SEMIMIJLOCIE
Ștefan Ștefan (D'namo)
Mihai Micloș (Crișul Oradea) 
MULOCIE MICA
Marinicâ Oua tu 
Nicu Chioveanu 
MIJLOCIE 
Valentin Silaghi
Floricel Ungureanu (S.C. Muscelul) 
SEMIGREA
Georgicâ Daniei (B.C. Galați) 
Fed ea Pamfil (Voința Măcin)
GREA
Teodor Pîrjol (Dinamo) 
Comei Bălan (B.C. Brăila)

.^\\\\\\\\^

(Dinamo)

llie (Dinamo) 
(Dinamo)

(S.C. Bacâu) 
(Litoral Mangalia)

(Dinamo)

„Trofeul Carpați“ la handbal masculin

TG. MUREȘ, 27 (prin tele
fon). Continuînd in aceeași 
atmosferă de entuziasm și ofe
rind jocuri de un nivel tehnic 
și spectacular ridicat, a 20-a 
ediție a „Trofeului Carpați" a 
programat vineri, în ziua a 
treia, în Sala sporturilor din 
localitate, runda întîi care tre
buia să se desfășoare marți. 
N-au fost surprize pentru că 
echipele cu valoare confirmată 
n-au lăsat nici o șansă out-si- 
derilor, luptind cu ardoare pen
tru locurile de pe podiumul 
tradiționalei noastre competiții 
internaționale. Iată însă cum 
s-au desfășurat lucrurile în a- 
ceastă etapă.

ROMANIA A — ROMANIA 
B 32—18 (19—8). In ciuda
scorului n-a fost un meci

o între- 
care am-

în „familie", ci 
cere deschisă în ___
bele formații și-au apărat șan
sele, avînd ca tel victoria. 
Prima noastră reprezentativă a 
marcat și în această rundă o 
creștere a formei sportive, la 
care se adaugă ambiția mereu 
mai mare de a ajunge la ni
velul valorii cu care este cre
ditată 
nai de 
res. Că 
jamente 
trenorli 
căr Pană n-au ___,___ ___
formație rezervele, obligîndu-i 
pe titulari să-și facă și azi da
toria. întreaga echipă a fost la 
înălțime, de la Nicolae Mun- 
teanu și Buligan și pînă la ex
treme toți jucătorii făcînd ri-

sipă de energie. JDin nou, Ce
zar Drăgăniță, Durau, Mun- 
teanu și ceilalți au incintat

Hristache NAUM 
Ion GAVRILESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

MIHAI SUBA — 
DE ȘAH ȘI

Cea de a 45-a finală a cam
pionatului național masculin 
de șah, desfășurată tn cadrul 
..Daciadei". s-a încheiat, ieri 
dimineață, cu reluarea celor 3 
partide întrerupte în ultima 
rundă. Șubă a cîștigat la Grun- 
berg, Ciocâltea a remizat cu 
Nicolaide (trebuind, pînă la 
urmă, să forțeze un „șah e- 
tern“) iar Gheorghiu l-a învins 
pe Vaisman într-un finala de 
mare subtilitate tehnică.

Și astfel, reprezentantul clu
bului Universitatea București, 
marele maestru Mihai Șubă, a 
acumulat 11 puncte (din 15 
posibile) devenind pentru a 
doua oară consecutiv campio
nul de șah al țării. El a fost 
urmat, cu 10 p, de marele 
maestru Victor Ciocâltea (ITB) 
și cu 9*/j p de marele maestru 
Florin Gheorghiu (ITB). Cla
sat pe locul 4 cu 9 p, maestrul 
F.I.D.E. Ovidiu Foișor (Univ. 
Iași) repurtează un frumos

CAMPION NAȚIONAL
AL „DACIADEI"

»»•?

succes. Clasamentul în conti
nuare : 5—7. M. Pavlov (I.T.B.), 
N. Stoica, M. Ghindă (ambii

(Continuare in pag- 2—3)

pe plan internațio- 
bogatul său palma- 

s-a luptat fără mena- 
o atestă faptul că an- 
Nicolae Nedef șl Laa- 

introdus în

Miine, etapa a 16-a a Diviziei „A" de fotbal

LA HUNEDOARA, CORVINUL SE POATE 
APROPIA DE CELE DOUĂ

PROGRAM) II FTAPFI

FAVORITE...
PROGRAMUL ETAPEI CLASAMENTUL
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PATINOARUL 
FLOREASCA și-a 
redeschis dumini
că porțile și chiar 
din prima zi a 
fost asaltat de sute 
de tineri bucu- 
reșteni. Ca in fie
care an, aici func
ționează un centru 
de inițiere in pa
tinaj (luni, mier
curi și joi, intre o- 
rele 17—12). Pa
tinatorii artistici 
au program de 
pregătire dimi
neața de la 8 la 
10,30, iar după-a- 
miază de la 14—17. 
Marelui public i 
s-au rezervat tot 
zilnic următoare
le ore: 8,30—13,30 
și 18—20,30.

Timișoara : 
Scorni cești 
Craiova : 
București :

g

g

POLITEHNICA 
F. C. OLT 
UNIVERSITATEA 
STEAUA

(Stadionul
F.C.M.
SPORT CLUB

- CHIMIA RM. V1LCEA
- PROGRESUL-VULCAN
- JIUL
- F.C. ARGEȘ 

Steaua)
- F.C. CONSTANTA
- „U“ CLUJ-NAPOCA
- DINAMO
- A.S.A. TG. MUREȘ
- C.S. TiRGOVIȘTE

(Stadionul Politehnica)
Toate partidele încep la ora

Brașov :
Bacău :
Hunedoara : CORVINUL 
Arad :
București

U.T.A. 
SPORTUL STUD.

14.

• La Timișoara, Pigulea in fața unui 
meciul cu Progresul, Halagian vrea 
seria lui „3 X 2-0", Oblemenco 
Steaua se teme de marea „sete de 
șov, derbyul „stegarilor" Pescaru și. 
tara pe teren propriu și jocul de

3

1. UNIIV. CRAIOVA 14 11 1 2 33- 8 23
2. Dinamo 15 10 3 2 32-15 23
3. Corvinul 15 7 3 5 33-21 17
4. F.C.M. Brașov 15 7 3 5 14-16 17
5. F.C Olt 15 7 2 6 21-17 16
6. Sportul stud. 15 5 6 4 17-17 16
7. S.C. Bacău 15 6 4 5 17-19 16
8. „U“ Ci.-Napocai 15 6 3 6 16-19 15
9. C.S. Tîrgoviște 15 6 3 6 16-21 15

10. U.T.A. 15 5 4 6 17-20 14
11. „Poli* Tim. 15 5 3 7 17-19 13
12. Steaua 14 4 5 5 13-16 13
13. Chimia Rm. V. 15 5 3 7 17-26 13
14. F.C. Constanța 15 3 6 6 18-21 12
15. F.C. Argeț 15 4 4 7 12-16 12
16. Jiul 15 3 6 6 15-23 12
17. A.S.A. Tg. M. 15 5 1 9 21-21 11
18. Prog. Vulcan 15 3 4 8 16-30 10

echipă 0 La Scornicești, în
■E.F.A. 0 La Craiova, după

temut: fosta lui i 
visează... Cupa U.l _
mărească norma în meciul cu Jiul 0 In Ghencea. 

fostului stelist „Kopa* Constantinescu 0 La Bra- 
La Bacău, intre dificultățile ofensive ale lui Chi* 

studenților clujeni 0 La Hunedoara, Corvimd a 
mai pierdut două puncte cu Dinamo. Acum, insă, in fața bucureștenilor vor juca proaspeții interna
ționali Rednic, Klein, Gabor— 0 Va reuși A.S.A. - la Arad - ceea ce n-a reușit la Timișoara I 
Oricum, minus 5 „la adevăr* obligă— 0 In Regie, studenții bucureșteni, regăsind avantajul te

renului propriu, pornesc mari favoriți în partida cu echipa tîrgovișteană...

adversar de
goluri
speră sâ
puncte" a

„ Hașoti •
„0-0" al



In organizațiile sportive locale DOUA MECIURI „TARJ“: ȘTIINȚA BAIA MARE
PROGRESE REMARCABILE IN ACTIVITATEA

ASOCIAȚIILOR DIN JUDEȚUL BACAU
DINAMO Șl GRIVIȚA ROȘIE FARUL

„CUPA CARPAȚI" U
CU PARTICIPANT! D: ■I

In Județul Bacău, ca dealtfel 
pretutindeni în țară, stnt în plină 
desfășurare adunările de dări de 
seamă și alegeri ale asociațiilor 
sportive. „Deși avem peste 500 de 
asociații, ne sounea D. Dumitrii!, 
secretar al C.J.E.F.S. Bacău, ac
țiunea este anroape terminată. în 
marea maînrHate a asociațiilor — 
din întronHpderi. țnetitutii, școli, 
rnnnprnfivo m***teciigărecfi sau co

mune — au avut loc ședințe bine 
organizate, care au constituit un 
bnn nrHej de a se analiza eu răs- 

actlvîtatea 
de s trece 

si, firesc, de 
deficientelor 

care, după

prindere. temeinic, 
anOrtivă desfășurată, 
tn revistă realizările 
a se Insista asupra 
semnalate*. Succese 
cîte ne-^m dat seama, sînt demne 
de mentionnf. Tată, de pildă, prîn- 
clpaieie obiective ale calendarului 
sportiv an fost îndeplinite. ba 
chi^r dAT>ă«:ite. atît. la sportul de 
performantă cH si la cel de masă. 
Numărul de 260 000 de tineri șl 
adviti atrași în competiții de masă 
vorbește ia sine desnre reușita 
actiunTor initiate de către asocia
ții. interesul n« care îl susctJtS 
mișcarea, snortul. în rîndul locui
torilor mari si mici ai județului. 
Obiectivele anului 1981 — din pla
nul de dezvoltare — au fost înde- 
nUr)44o fHnrloS q-a Or^an^at UTI 
număr mai mare de acțiuni și 
competiții. Interesante, care au 
atraa la startul ier tineri si adultl. 
numărul nariiciDanților fiind mai 
maro d^eit în anul precedent. A- 
ceasta datorită faptului că asocia
țiile au dovedit mai mult spirit 
organizatoric, maturitate si serio
zitate în ceea ce au inițiat. Așa 
se pot exniiea multe succese din
tre care am dori să amintim un 
font • nrirdr-n hună muncă de 
selec+îe. un număr de 3 000 spor
tivi d'm’sț.otl au completat sec
țiile ciuhului sportiv școlar, ale 
altor cluburi sl asociații sportive. 
Fst/x ynrhn de tineri talentati. cu 
reale calități, cu posibilități de 
nroc^es n«ntrn a nutea nartidDa 
la viitoarele mari întreceri înter- 
p,-»tlnnnie (de cimno^fică hendbai. 
atletism, lunte cr''co-romane și
libere, ludo și fotbal).

Tn cadrul asociațiilor sportive 
din fntrenrinderi șl instituții s-a 
analizat cu multă atenție activita
tea saMHinr de nerformantă. (Le- 
tea Rar*ii. C.S.M. Borzesti, Parti
zanul Bacău. Energia sî C.S.M. 
Gh. Gheorerhiu-Dej, Viitorul Ba
cău ș.a.). amintlndu-se realizările,

dlscutîndu-se cu seriozitate 
tema Îmbunătățirii muncii de 
lecție și educație, a conținutului 
antrenamentelor. Remarcabile sînt 
îndeosebi realizările unor asocia
ții mari, obținute atît în sportul 
de performanță cit și in activita
tea de 
fecția 
Ignat), 
soane 
cui de ______ ____ __ ________
regularitate campionate interne de 
handbal, se inițiază crosuri, spor
tivii asociației participă la diferite 
acțiuni inițiate pe plan Județean. 
La Flamura Roșie-Saecut s-a a- 
menaiat un complex de terenuri 
sportive, cu Instalație de noc
turnă. Dealtfel, în multe locuri a 
existat preocuparea de a se ame
naja terenuri simple, pe lingă în
treprinderi, pe care se Joacă vo
lei. handbal, tenis (T.M.U., Pro1 
letarul, Partizanul și Confecția — 
toate din Bacău. Oituz — Tg. 
Ocna. C.P.L. Comănești ș.a.). Cea 
mai frumoasă realizare pe planul 
bazei materiale sînt pîrtiile de 
schi și sanie de la Slănic Moldova 
(De muntele Tabla, în preajma 
campingului) ce vor fi dotate si 
cu baby-schi. amenajare de seamă 
pentru care M. Ghibilic, — direc
torul întreprinderii balneare, P. 
Darie si B. Lambru — prim-vice- 
președinți ai C.O.E.F.S. Slănic 
Moldova și, respectiv. Tg. Ocna 
merită toate felicitările.

Nu putem încheia rîndurUe de 
fată fără a evidenția aici pe 
cîțiva președinți de asociații a 
căror pasiune pentru sport a fost 
anreHntă ca lăudabilă ' E. Goreea 
(Textila Buhusi), T. Misăîlă (Mi
nerul românești), M. Refe<* (Pe
trolul Moinesti). I. Gosav (Minerul 
Salina Tg. Ocna) ș.a.

„Bineînțeles, asa cum ne spu
nea secretarul C.J.E.F.S. Bacău în 
finalul discuției noastre, pretutin
deni s-a Insistat asupra Unsurilor 
semnalate în munca politico-edu- 
rativă cu sportivii de performan
ță, asupra stilului -de muncă, 
uneori sectar, ca și asupra spri
jinului pe care trebuie să-1 dea 
conducerile tuturor întreprinde
rilor care au asociații, totul pen
tru ca viitoarea activitate a aso
ciațiilor sportive din Județul Ba
cău să cunoască o substanțială 
Îmbunătățire*.

Pe 
se-

masă. Un exemplu : Con- 
Bacău (președinte Costică
Aici, circa 3 000 de per- 

practică gimnastica la le- 
muncă, se organizează cu

Modesto FERRARINI

ÎNTRECERI echilibrate

DE LUPTE LIBERE
REȘIȚA, 27 (prin telefon).

Etapa a I2-a a Diviziei „A‘‘ 
de rugby ar putea să surîdă 
echipelor gazdă. Și, totuși, ex
cepțiile nu sînt excluse. îndeo
sebi în ceie două meciuri- 
derby ale etapei. Primul are 
loc la Baia Mare, acolo unde 
Știința CEM1N, chiar si în con
dițiile unor jucători indisponi
bili, dorește să mențină 
tia și să întreacă XV-le 
movist, cum a reușit în 
precedentă a competiției
Dar, Dinamo are de partea sa

Boia Mare

București :

Bîrlad :

Timișoara

Sibiu :

Petroșani :

unui lot 
al doilea.

tradi- 
dina- 
ediția 
(6-3).

experiența și atuul 
mai valoros... Cel de __ _____ ,
la București, în care Farul, în 
mare formă (dovadă 
lejeră în fața campioanei, 
Steaua) păstrează sanse reale 
si în fata lui R.C. Grivita Ro
șie, cu toate că joacă în de
plasare.

Oricum, o etapă deosebit de 
interesantă, cu posibile modi
ficări spectaculoase în structu
ra clasamentului, ceea ce ar 
face și mai atractiv acest fi
nal al turului Diviziei „A" I

victoria

-------- PROGRAMUL ETAPEI ------ -

ȘTIINȚA CEMIN - DINAMO
(teren Științe, ora 10)

R.C. GRTVIȚA ROȘIE - FARUL 
(stadion Parcul copilului, ora 11)

STEAUA - C.S.M. SUCEAVA
(stadion Steaua, ora 10,30)

RULMENTUL - POLITEHNICA IAȘI
(teren Rulmentul, ora 9,30)

UNIVERSITATEA - PTT ARAD
(stadion „1 Moi" (II) ora 9,30)

C.S.M. - R.C. SP. STUDENȚESC
(stadion Independențo, ora 10)

ȘTIINȚA - VULCAN
(stadion Știința, ora 11)

Surpriză de proporții în Divizia „A" de Baschet (m)

URBIS (la prima victorie) ÎNVINGE PE FARUL!
BAIA MARE, 27 (prin tele

fon). Tn 
cia“ au 
turneului 
tur din
de baschet masculin. Rezultate:

sala sporturilor ..Da- 
continuat întrecerile 
secund al primului 
campionatul national

URBIS BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA 100—96 
(42—36, 89—89). Deși au jucat 
fără doi titulari (Neagu si Mi- 
trică), bucureștenii au realizat 
cea mai mare surpriză a cam-

„TROFEUL CARPAJI" LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. I)

Ca la fiecare Început de iarnă 
tn ultimii 14 ani, și acum, Capi
tala găzduiește marea întrecere 
internațională de popice „Cupa 
Carpați", la care participă sportivi 
valoroși din numeroase țări. La 
ediția jubiliară, a XV-a, care se 
desfășoară, azi și mîine, pe arena 
Voința, vor evolua concurenți din 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Iugoslavia, Polo
nia, Ungaria și, evident, România. 
Printre participant se află o se
rie de celebrități ale sportului po
picelor, campioni ai țărilor res
pective, laureați al unor mart în
treceri internaționale. în frunte 
se situează sportivii români, ciș- 
tigători ai ultimei ediții a C-M. 
Pe echipe. Printre cei care se vor 
alinia azi pe pistele arenei, în 
proba individuală, se află Mar
gareta Cătineanu, campioană a 
lumii. Iosif Ttsmănar, vicecampion 
mondial. Angela Caragea de la 
Voința Galiți (cistigătoarea edi
ției *81 a C.C.E), A. Dobias, Eva

Maria Birsa 
holt, Mario: 
J. Itcvesz, I 
garla). J. H 
(Cehoslovaci 
Panova (Bui 

în cele 14 
ale „Cupei t 
cîștigat de f 
dividuală (A 
tru ori, Mai 
două ori), b. 
victoria de z 
trei victorii, : 
Iar la perech 
mul loc de 1 
a revenit rej 
— Elena Anii 
Cătineanu 1: 
Andreescu — 
perechi.

Azi, de la < 
ză, de la ora 
individuale, ii 
8,30, se dispu 
mixte.

Simbătă și duminică, la Mien

DOUĂ MECIURI IMPORTANTE
PENTRU TITLU : SPORT EEUD

REȘIȚA, 27 (prin telefon). Vi
neri dimineața, în Sala sporturi
lor din localitate s-au prezentat 
99 de sportivi fruntași din întrea
ga țară pentru a participa la în
trecerile turneului final de lupte 
Mbere pe categorii de greutate. 
Au obținut dreptul de participare 
numai concurenții care s-au re
marcat prin rezultatele obținute 
la etapele anterioare ale con
cursului republican pe categorii 
șl la finalele de seniori și juniori 
ale „Daciadei* de vară. Este su
ficient, credem, să subliniem că 
aici la Reșița, își încearcă șansele 
nu mai puțin de 8 din cei 10 cam
pioni naționali și ai „Daciadei* 
pentru seniori la ediția din acest 
an. Cel mai mulți luptători sînt 
de la Steaua (17), Dinamo Brașov 
(16), Hidrotehnica Constanța (10) 
șl Vulcan București (7). Catego
riile cele mai populate sînt la 74 
și 90 kg — cîte 13 concurenți, la 
97 și 62 kg — cîte 11.

înaintea cîntarului oficial șl a 
tragerii la sorți, finaliștii acestui 
turneu au susținut — așa cum 
s-a procedat și la celelalte etape 
— un examen de tehnicitate. De 
astă dată, spre meritul lor, toți 
competitorii l-au trecut cu bine. 
Să reamintim cu acest prilej că 
la c*rielalto faze ale competiției 
au fost elim’nați la aceste teste 
tehnice, numeroși luptători. Sorții 
au decis chiar pentru primele tu
ruri meciuri între fruntașii cate
goriilor. La 62 kg, de pildă, Tr. 
Marinescu (Dinamo Brașov) — A. 
Neagu (N’colina Iași), la 68 kg O. 
Dușa — G. Anghel (ambii de la 
Steaua) si la grea A. lanko (Di
namo Brasov) — E. Panaite 
(Steaua). Firește, aceste întîlniri, 
ca și altele, au fost deosebit de 
disputate, de un apreciabil nivel 
tehnic. Iată șî cîteva rezultate 
mai importante din prima zi :

Cat. 48 kg. — N. Hîncu (Steaua) 
b.p. V. Vișnn (Rapid Buc.) ; 55 
kg — B. Uveges (Steaua) b.p. 
A. Vlăsceanu (Vulcan Buc.) ; 57 
kg — M. Risipitu (Jiul Petrila) 
b. tus C. Leizeriuc (Ni colin a Iași); 
62 kg — Tr. Marinescu (Dinamp 
Bv.) b. dese. A. Neagu (Nicolina); 
68 kg — G. Anghel b.p. O. Dușa 
(ambii Steaua) : 74 kg — C. Za
haria <Rapid Buc.) b.p. N. Petcu 
(H’droțehnica C-ța) ; 82 kg — Gh. 
Fodor~ (Dinamo Bv.) b.t. M Ma- 
ioru (Steaua) : 99 kt? - I. rvanov 
(Steaua) b.t. I. Baciu (C.S. Tîr- 
gpVște) : -MOO kg — 
(Dinamo Bv.) b.p.

întrecerile continuă 
se încheie duminică.

publicul care l-a răsplătit cu 
aplauze pentru travaliul si se
riozitatea cu care si-au dispu
tat șansele. Formația secundă, 
timorată la Începutul partidei, 
și-a revenit și a pus apoi pro
bleme partenerului, Tudor Roș
ea și ai săi incercind perma
nent* să se ridice la nivelul lui. 
A fost un meci frumos, lipsit 
de durități și abundent In fa
ze rapide, în execuții de mare 
finețe și de reală eficiență-

Au marcat : M. Dumitru 6, 
Stingă 5, Bedivan 4, M. Voinea 
4, Folker 3. Boroș 3, Voina 2, 
Drăgăniță 2, Durău 2, Deacu 
— România A ; Berbece 8, 
Roșea 4. Petre 3, Jianu 2, Po
rumb — România B. Au arbi
trat : M. Grebenișan și T. 
Vakar (România).

POLONIA — FRANȚA 35—27 
(18—12). Fără îndoială nimeni 
nu credea în posibilitățile re
prezentanților „cocoșului galic" 
de a depăși experiența și va
loarea selecționatei Poloniei. 
Dealtfel, handbaliștii polonezi 
au _ și condus permanent, ob- 
ținînd o victorie fără proble
me. Ceea ce impresionează la 
echipa Franței este jocul său 
rapid, plin de fantezie, remar
cabila tehnicitate a componen- 
ților săi. Dar, paradoxal, totul 
eșuează în faza de finalizare 
cînd eforturile întregii echipe 
sint zădărnicite de lipsa de- is
cusință în aruncarea la poartă.

Au marcat : KIemnel 11, 
Dziuba 7, Mrowec 4, Waczkie- 
wiecz 3, Piehota 3, Gabel 3, 
Gavlik 2, Brzozowski 2 — Polo
nia ; Deschamps 5, Geoffroy 5, 
Nonet 4, Germaine 3, Conriol 
3, Serinet 2, Gaffet 2. Cailloux, 
Persichetti, Casagrande — Fran
ța. Au condus : R- Iamandi și 
Tr. Ene — România.

U.R.S.S. — SPANIA 25—15 
(13—4). Meciul final al reuni-

unii de vineri a pus în eviden
tă valoarea deosebită a repre
zentativei sovietice, forța ei de 

’joc actuală și, am spune, chiar 
perspectivele pentru apropiatele 
întreceri oficiale. O apărare 
greu de depășit chiar și de că
tre iuții handbaliști spanioli, 
înaltă și permanent mobilă, un 
atac variat în care toți Jucăto
rii știu și încearcă să mărească 
„activul" formației lor — iată 
calitățile acestei echipe frunta
șe a handbalului mondial. For
mația spaniolă a făcut tot ce 
i-a stat în putință, dar — în 
ciuda acestor străduințe 
zultatul final a fost cel con
semnat mai înainte..

Au marcat: Kostrakiewlcz 9, 
Gagin 4, Belov 3, Anpilogov S, 
Rîmanov, Kușniriuk, Kravțov, 
Fediukin, Sevțov, Kidiaev — 
U.R.S.S.; Baztericca 4, Saus 3, 
Mello 2, Canovas 2, Balcellas 2, 
Gispert, Rofes — Spania^ 
condus: G. Heuchert și 
rek (R.F. Germania).

pionatului actual si totodată 
prima lor victorie în această 
competiție, obținută asupra u- 
neia dintre cele mai experi
mentate formații din Divizia 
„A“ (ocupantă, dealtfel, a 
cului 3 la ultimele ediții 
campionatului). Mai activi 
apărare, baschetbalist» de 
Urbis au condus majoritatea 
timpului, dar constăntenil au 
reușit să egaleze si chiar să ia 
conducerea, în repriza a doua. 
Pentru 
oarece 
multe 
egalat. ______ ____ J______ _
tificat aruncările libere de care 
a beneficiat, ceea ce a deter
minat. în mare măsură, obține
rea unei victorii meritate. Au 
înscris : Chivuîescu 23, Antochi 
22. A. Constantinescu 18, Osa- 
ceneo 15, Fosa 4, M. Constan
tinescu 4, Costin 12, pentru în
vingători. respectiv Băiceanu 
40, Spînu 26, Pasca 10, M&năi- 
lă 9, Radu 8, Cernat 3. Au 
arbitrat bine M. Aides si I. 
Szabo.

lo- 
ale 
în 
la

putină vreme, însă, de- 
echipa Urbis a avut mai 
resurse, la rîndul ei a 
iar în prelungiri a fruc-

Campionatul primei serii va
lorice Ia hochei a intrat, de la 
începutul acestei săptămîni, în 
„zodia** restanțelor. Importante 
sau nu, jocurile amînate (unele 
tocmai din octombrie, cum a fost 
cazul cu recent disputatele jocuri 
Dinamo — S. C. Miercurea Ciuc) 
sînt programate pînă în ziua de 
7 decembrie, cînd “* J 4 
jucători ai țării se 
cadiul loturilor de 
neret.

Pînă atunci însă, 
echipa Steaua se «află la un tur
neu de pregătire si jocuri de ve
rificare, ca oaspete a puternicei 
echipe de primă ligă din cam
pionatul Uniunii Sovietice, S.K.A. 
Leningrad (antrenor, fostul inter
național Boris Mihailov) sl că 
azi si mîine sînt programate la 
Miercurea Ciuc două jocuri foar
te importante pentru configura
ția superioară a clasamentului : 
Sport-CIub din localitate intîl- 
nește pe Dinamo București (me
ciuri amînate din etapa care a 
avut loc la începutul lunii no
iembrie). Tn momentul de față, 
în clasamentul dintre aceste trei 
echipe fruntașe, situația este a- 
vantajoasă pentru cele două for
mații bucurestene. Steaua si Di
namo, care totalizează cîte 12 
puncte din 10 jocuri disputate, 
în timp ce S. C. Miercurea Ciuc 
are doar 4 puncte din 8 partide.

cei mai buni 
vor reuni in 
seniori și ti-

să notăm că

FLORETISTUL
PETRU KUKI (Steaua)

ÎNVINGĂTOR

REZULTATE TEHNICE

ROMANIA A - ROMANIA

Costin

re-

Au 
V. No-

B 33-18 
(1»-S) 

POLONIA - FRANȚA J5-W (18-12) 
U.R.S.S. - SPANIA B-15 (13-4)

C.S.U. BRAȘOV — C.S.U. 
SIBIU 97—79 (48—37). Din nou 
brașovenii au impresionat (ei 
au ciștigat) prin disciplina tac
tică respectată pe tot parcursul 
întrecerii. în cursul căreia s-au 
evidențiat. în mod deosebit. 
Moraru si Krlszbai (ultimul a 
jucat nerefăcut complet dună 
un accident suferit recent). Si- 
bienii. deși au prezentat o e- 
chipă mai omogenă si mai 
înaltă, nu au putut trece de 
zona adversă care. Tn plus, a 
realizat si multe Intercepții. 
Au înscris : Moraru 29, Hegycsî 
29, Kriszbai 20. Cucerzan 13, 
Flaundra 4, Fodor 2 pentru în
vingători. respectiv Tonta 18, 
Apostu 18, Takacs 17, Chirilă 
10, Georgescu 6, Cosma 6, 
Palhegy 4. Au arbitrat bine 
P. Pasere si N. Constantinescu.

IN „CUPA ROMÂNIEI"

PROGRAM 
Azi :

RAPID BUCUREȘTI — CAR- 
PATI BUCUREȘTI 81—64 
(39—36).

A. Ianko- 
E. Panaite

simbătă și

Profesorii de educație fizică șl 
«port, antrenorii, medicii sportivi, 
activiștii sportivi și sportivii, pre
cum și consiliile pentru educație 
fizicâ și sport județene, munici
pale și orășenești, cluburile și 
asociațiile sportive (sindicale, șco
lare, militare și sătești) care do
resc sâ primească cu regularitate, 
în 1982, lucrările sportive docu
mentare „Sportul de performanța**,

CHIRIAC

Ora 
Ora 
Ora

Ora 
Ora 
Ora 
Ora

16 România B — Franța 
17,30 România A — Spania 
19,00 U.R.S.S. - Polonia

Mîine :
15 România B — Polonia
16,30
18,00
19,15

România A •- U.R.S.S. 
Spania — Franța 
- Festivitatea de închidere

CLASAMENTUL

1. U.R.S.S.
2. România A
3. Polonia
4. Spania
5. România B
6. Franța

33M 
3 3
3 2
3 1
3 0
3 0

O 
0 
0 
o 
c

o
1
2
3
3

99— 56 6
89— 61 6
83— 77 4
62— 70 2
59— 83 0
67—102 0

„Sportul la copil ți Juniori-, „Edu
cația fizicâ in țcoală", „Buletinul 
informativ", „Atletism", „Fotbal", 
„Caiac-canoe", „Canotaj", „Hand
bal", „Lupte" etc. trebuie să se 
adreseze, în scris sau telefonic. 
Centrului de cercetări pentru 
educație fizică ți sport, București, 
B-dul Muncii 37—39, fel. 21.55.13 
sau 20.70.40/74 sau 96, pentru In
formații suplimentare.

DINAMO BUCUREȘTI —
DINAMO ORADEA 94—59 
(43—24).

STEAUA — „U“ CLUJ-
NAPOCA 90—79 (45—36).

IMUAS BATA MARE — ICED 
BUCUREȘTI 90—89 (47—49).

Andrei CRISAN-coresp.

Chiar dacă surprizele au apărut 
încă din primele tururi (printre 
cel care nu s-au calificat în faza 
eliminărilor directe și recalifică
rilor fiind și componenții lotului 
reprezentativ Florin Nicolae, re
centul cîștigător al Balcaniadei, 
și Nicolae Iile) și au continuat In 
calificarea în finala de opt (prin
tre aceștia numărîndu-se out-si- 
derii C. Zaharia, Gh. Pordea, A. 
Marc vâri, O. George® cu și mezi
nul V. Costa, 14 ani), „Cupa Ro
mâniei* la floretă masculin s-a 
încheiat totuși printr-o ierarhizare 
firească. Pe podiumul destinat 
primilor clasați in sala Floreasca 
din Capitală, au urcat trei com
ponent ai echipei naționale. Cîș
tigător a fost, firesc, cel mai bun 
floretist al țării, vlce-campionul 
mondial și medaliatul cu bronz la 
„europene** Petru Kuki, Învingă
tor clar (10—4) în finala cu 
coechipierul său de la clubul 
Steaua, Sorin Roca. Pe locul 3, 
Zsolt Ilusti (Steaua), urmat de 
Gheorghe Pordea („Poli** Tlm.), 
O vid in Georgescu (Progresul Buc.), 
Constantin Zaharia (Viitorul Buc.) 
Anton Marcvart (Progresul Buc.) 
și Vasile Costa (C.S. Satu Mare).

Rezultate înregistrate in finala 
de opt : Kuki — Costa 10—4, Husti 
— Marcvart 10—7, Roca — Zaha
ria 10—6, Pordea — Georgescu 
11—9 ; în semifinale : Kuki — 
Husti 10—7 (după ce Kuki fusese 
condus cu 6—4) și Roca — Por
dea 10—7 (după ce timișoreanul 
condusese cu 6—3). Pentru locurile 
3—4 : Husti — Pordea 10—7. (P.
SI.).

MIHAI ȘUBA — CAMPION NATIONAL DE ȘAH
(Urmare din pag. I) coeficienți-

Univ. Buc.) 8 p. 8—10. P. Ște- 
fanov (I.T.B.), A. Urzică (Cal
culatorul), C. Radovici (C.S.U. 
Brașov) 7*/2 P. 11—12. Th. Ghi- 
țescu (I.T.B.) C. Ionescu (U- 
niv. Buc.) 6V2 p, 13—14. D. Ol
tean (C.S.M. Cluj-Napoca), S. 
Grunberg (Univ. Buc.) 5*/j P, 
15—16. V. Nicolaîde, V. ” * 
man (Calculatorul) 5 p. 
punctaj egal, ordinea a

Vais- 
(La 
fost

stabilită conform 
lor S.B.). Primii 8 clasați își 
păstrează dreptul de a 
anul viitor în finala „/ 
lalți 8 vor trebui să evolueze 
în grupele „B“ ale campiona
tului național. în încheiere, să 
consemnăm strădaniile și pre
stația excelentă a arbitrilor in
ternaționali Gh. Candea și M. 
Anghel, care au condus cu 
competența și discreție acest 
turneu. (V. Gh.)

juca 
,A“. Cei-

După acejje i 
mai importante 
intilniri care 
2 Si 3 decemb 
intre Steaua ș 
Ciuc. Abia a>” 
exact daci 
pionar.'um, 
îrî desemnarea 
ne. Acest turne 
In luna ianuari 
dar există posi 
fie reprogramat 
C.M. din mart

Meciurile de 
la Miercurea Ci 
le, conform ur 
roului federal, 
fi conduse de s

CAMPIONII
(Urmare d

nă). Dragomir 
Mariuică Ouatu 
că). Valentin Sii 
ceilalți sase car 
liminati pe Dâi 
rilor. Această si 
reste. în bună 
lui că o serie c 
tati — unii dii 
campioRi de Jur 
1981 ! — au pro 
reușind să se in 
trecerile seniori 
fel poate fi apr< 
în rîndul celor : 
xeri ca Ion Sts 
Florian Țîrcomnie 
ambii fi; f.7Xi,lc 
miusoară ? Sau 
disputa pentru 
..semigrea" și 
tineri ca Fedea 
ta Macin) și , 
(B. C. Brăila) ? 
tentăm confruntă; 
astă-șeară. El®> p< 
surprize. Unul 
care ne pot «ur 
brăileanul Comei 
cialistuT4 în matei 
vreme. La între< 
Bălan l-a învins i 
greilor Ion Cern* 
morialul Ion Cove 
din luotă pe coi 
tului național : (at.

REZULTATELE B&,
Pe hipodromul 

iești au fost înreg: 
noiembrie urmâtoa 
tehnice : Cursa 1 : 
Dumitru) ree. 1:32 
Simplu 12, ordinea 
2-a : 1. Sufix (L FJ 
2. Vinga, 3. Hadeș. 
dinea 5, event 32, 
403. Cursa a 3-a : 
Oană) perf. l:3fl; i 
piu 3, ordinea 16, < 
cîștigător 336. Cui 
Florentina (V. I 
1:33,5, 2. Grăbit, 3. 
8, ordinea 14, even 
triplă 1 807. Cursa i 
jor (G. Tănase) | 
Neguța. Simplu 3 
vent 8. Triplu cîștii 
a 6-a : 1. Dalba (. 
perf. 1 :33,8, 2. R4 
toasa. Simplu 9, or 
28, ordinea triplă 1 
Cursa a 7-a : 1. EI 
tru) rec. 1:24,3, 2. 
dion. Simplu 12, or 
326. ordinea 
tigfitor 575. 
cursă a 2-a.

tripV 
Retrag.

Doi
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BOX
1)

(ușoară), 
jlocie mi- 
(mijlocie), 

ii fiind e- 
il întrece- 
e se dato- 
jrâ. faptu- 
nerl talcn- 
e’’ ihiar 
Ui anului 

:at evident, 
lă si în în- 

Cum alt- 
tă prezența 
a unor bo- 

(Dlnamo). 
(Dinamo) — 
ategtâ27 se- 
lificarea In 
nturile la 
ja“ a tmor 
imfil (Voln- 
ornel Bălan 
□ar. să as
ie finale de 

furniza noi 
iintre tinerii 
rlnde este 
Bălan, ,spe- 
e din ultima 
erile zonale, 
ie campionul 
it : la ,Me- 
’1“ 11 scosese 
ionentul Io

anei) Nicolae

IN DIVIZIA
DE VOLEI

Echipa noastră reprezentativă a mai ratat
o calificare la turneul final al C. M. [li]

înFederația de volei a primit 
ultima vreme numeroase cereri 
de reprogramare a jocurilor din 
prima divizie, în scopul realizării 
de economii bugetare de către e- 
cliipele 
plasări 
scurte, 
ciurilor 
o structurală modificare 
lor returului care și la 
se va desfășura în continuarea 
turului, fără pauza de două săp- 
tămîni prevăzută inițial, multe 
jocuri fiind programate și în alte 
zile decît duminica. Totuși, după 
încheierea returului la feminin, la 
20 decembrie, și echipele mascu
line vor primi o pauză de o lună, 
dar Ia mijloc de retur...

Duminică însă vom avea etapă 
completă și la feminin, și la mas
culin. Echipele de fete susțin a 
doua etapă a returului în serii, 
O etapă în care gazdele sînt fa
vorite în seria I : Știința Bacău 

Universitatea Craiova, Dinamo 
Rapid (sala Dinamo, sîmbătă, 

‘ " roșie Bucu-
Timișoara 
duminică, 
seria a 
au prima 

valoare, 
dar terenul propriu poate avea 
un cuvint important în stabilirea 
învingătoarelor : Maratex Baia 
Mare — Penicilina Iași, C.S.M. 
Libertatea Sibiu — Farul Con
stanța și Chîmpex Constanța — 
C.S.U. Galați.

La băieți, programul cuprinde 
partidele : Explorări Baia Mare 
— Calculatorul București, Tracto
rul 'Brașov — C.S.U. Oradea, 
C.S.U. Galați — C.S.M. Suceava, 
Silvania Șirnleu Silvaniei — Uni
versitatea Craiova și C.S.M. Delta 
Tulcea .. .............. ‘ '
Iată clasamentul

1. Tractorul 
Universitatea

3. Explorări
4. Calculatorul

C.S.M. Suceava 
Silvania 
Politehnica 
C.S.U. ‘ 
C.S.U.
C.S.M.

Dinamo 
rect în turneele pe 
rice.

| ULTIMELE VEȘTI DE CE? CAUZE ȘI EFECTE
care trebuie să 

mai lungi, la 
Această „legare* 
de campionat a

ora 17) șl Flacăra 
rești — Universitatea 
(sala Gr. școlar
ora 10), în timp ce in 
H-a, formațiile oaspete 
șansă, judecind după

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Politehnica 
după 

9 
9 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
9 
8

Oradea 
Galați 
Delta 
ti Steaua

facă de
intervale 
a me- 

necesitat 
a etape- 
masculin

23:11 
18:15 
20-12
18-17 
15:15 
18-13
16-18 
16:20 
10:23
9:19

16
15
14
14
14
13
13
12 
11 
10

7
6
5
5
5
5
4
3
2
2

vor .. _
grupe valo-

ÎȘI APĂRĂ TITLURILE
Anghel. cel ne care l-a depă
șit (mult mai greu) si în se
mifinala de joi seara.

Dintre campionii rămași „în 
cursă", cele mai mari sanse 
de a-si păstra titlul le are se
verineanul Dumitru Cipere, bo
xer cu o foarte bună tehnică 
de luptă și aflat acum într-o 
formă corespunzătoare. La „pa
nă". partida dintre Titi Cercel 
si Ionel Panaile rămîne des
chisă oricărui rezultat. Drago- 
mir Ilie are un ascendent mo
ral în fata mai tînărului său 
coleg de sală Florin Stan. Deci 
si el si-ar putea repeta suc
cesul. ca si Marinică Oualu. 
băcăuanul depăsindu-1 
f ilaritate (în ultima
* Nicu Chiovcanu. 
din partea acestora se 
o confruntare dură,
campion care îsi aoără titlul.' 
mijlociul Valentin Silaghi, va 
avea de sunortat asaltul mus- 
celeanuiui Floricel Ungureanu, 
si el într-un evident progres 
si decis să urce o nouă treaptă 
in ierarhia internă. Așa cum 
spuneam, la celelalte sase ca
tegorii (semimuscă. muscă, se- 
miusoară. semimijlocie. semi
grea si grea), din rîndul fina- 
liștilor lipsesc campionii de a- 
nul trecut : A. Săli, C. Gheor- 
gbișor, V. Ioana, I. Vladimir, 
I. Cirlan, I. Cernat.

cu re- 
vreme) 

Oricum, 
așteaptă 
Ultimul

| DE LA CELE 18
| DIVIZIONARE „Aii

Scriam ieri că meciul cu 
Norvegia de ia începutul verii 
— primul joc 
nie dreaptă"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I I
I

nu-1 va

..^11 DE JOI
: trap din Ple- 
strate joi 26 
vrele rezultate

1. Kraus (M. 
:,9, 3. Iasca.

24. Cursa a 
orea) rec. 1:36,
Simplu 9, or- 
ordinea triplă
1. Rodița (I. 

. Pruna. Slm- 
ivent 19, triplu 
sa a 4-a : 1. 
‘ătrașcu) rec.

Onix. Simplu 
t 18, ordinea 
i 5*a : 1. Diri- 
jerf. 1:26,8, 2.
ordinea 6, e- 

țător 74. Cursa 
\. Brailovschi) 
isura, 3. Ară- 
dinea 32, event 
nchisă la 4 631. 
ect (M. Dumi-
Stilat, 3. Ro- 

tinea 35, event
3, triplu cîș- 

rt : Juna în

u IONESCU

• „POLI* TIMIȘOARA
folosi, mîine, pe jucătorul Manea 
— suspendat de comisia de disci
plină pentru fapte care au dus la 
eliminarea sa din meciul cu Uni
versitatea Craiova. Nadu este și 
el e absență sigură — întindere 
musculară. In schimb s-ar putea 
ca Șerbănoiu să fie apt de 
• CHIMIA RM. V1LCEA are 
ea probleme : Teleșpan
Carabageac — două „piese 
bază** — vor sta pe tușă 
cauza acumulării a două carto
nașe galbene.

• F.C. OLT îi are indisponibili, 
în continuare, pe State și Mincu. 
Deci, mai mult ca sigur, va fi 
utilizată formația care a evoluat 
în meciul de la Petroșani • La 
PROGRESUL VULCAN doar folo
sirea lui Isaia este incertă. în 
rest, tot lotul este apt de joc.

O UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
După meciul de miercuri de la 
Timișoara, accentul s-a pus pe 
recuperare. Oblemenco ne-a co
municat că Beldeanu are piciorul 
în gips (o entorsă), că se fac 
forturi pentru recuperarea 
Donose și Bălăci (contuzii) 
JIUL pleacă la Craiova azi 
prînz unde vrea să 
chipa de duminică, 
întrebare : Las eoni,

joc. 
și
Si 

de 
din

folosească 
Un semn 
ușor lovit.

Iul

la 
e- 
de

reintrarea lui 
nu va 
galbene).

• STEAUA anunță 
Iordănescu. Iovan i 
(două cartonașe 
rest, toți jucătorii sînt apți 
joc. • F.C. ARGEȘ a efectuat 
antrenamente obișnuite în această 
săptămînă. Antrenorul Alex. Con- 
stantinescu va folosi aceeași for
mație din etapa trecută.

juca 
în 
de

• F.C.M. BRAȘOV. La Indispo
nibilitatea mai veche a lui Naghi 
se adaugă acum și cea a lui Cio
banii. • F.C. CONSTANȚA, după 
jocul din „Cupa României*4, sus
ținut la Arad, și în cadrul căruia 
a utilizat mai multe rezerve, a 
venit direct la Brașov. Antreno
rul Hașoti va alinia echipa etalon.

• S. C. BAC AU nu are pro
bleme de echipă, sperînd să-l re
cupereze și pe Lunca, indisponibil 
în ultimul timp • UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA a plecat, cu 
întregul lot de jucători spre Ba
cău în cursul zilei de ieri și va 
conțlnua drumul astăzi, după • 
escală de ® noapte, la Piatra 
Neamț.

• între cele două grele con
fruntări cu fruntașele clasamen
tului (duminica trecută cu Uni
versitatea Craiova, în deplasare, 
iar mîine cu Dinamo), CORVINUL 
a efectuat în această săptămînă 
pregătiri obișnuite. Nu se semna
lează indisponibilități în lotul hu- 
nedorenilor. • Abia reîntoarsă din 
Suedia, DINAMO s-a grăbit să 
plece ieri spre Hunedoara, cu • 
oprire de • noapte la Sibiu. *“ 
meciul de mîine va evolua 
Ciistov, care n-a avut drept de 
joc la Gdteborg. Rămîne însă in
disponibil Dudu Georgescu.

din ultima „li- 
a calificărilor — 

trebuia să constituie un sem
na] de alarmă pentru condu
cerea tehnică a reprezentati
vei, pentru federație. Semna
lul de alarmă trebuia să fie 
declanșat de evoluția slabă a 
echipei, pe care victoria cu 
1—0 nu trebuia — și nu pu
tea — să o acopere. Din pă
cate după acel 1—0 raționa
mentele responsabililor cam
paniei de calificare la El Mun
dial s-au redus la o prea ele
mentară gindire aritmetică, 
simplificind exagerat și naiv 
viitorul apropiat la ideea că 
trebuie obținute și... se vor 
obține — mai ușor sau mai 
greu — cele 4 puncte acasă 
care GARANTAU calificarea. 
Este adevărat că la cele 6 
puncte — cîte avea echipa 
României dună victoria cu Nor
vegia 
lor 4 puncte 
să" ar 
puncte, 
în mod 
pentru 
directă, 
cit 9 puncte. Iată însă că pro
blema de aritmetică elementa
ră s-a dovedit, - în fapt, o pro
blemă de matematici superioa- 

\re, necunoscutele ei ' surprin- 
zîndu-i evident 
cei răsnunzători 
rea obiectivului 
balului nostru, 
la turneul final

Vorbind de pregătire, se cu
vine să 
moment 
a trecut 
cuprinsă ____ ... __
a meciurilor și a rezultatelor. 
Acest moment 11 constituie 
pregătirea din vară a echipei 
naționale, cînd, se știe, fot
baliștii tricolori au întreprins 
un turneu de pregătire, de cî- 
teva jocuri, în R.F.G. Un tur
neu „curios" pentru că nu era 
nevoie să joci în străinătate în 
vederea unor partide decisive 
ne care urma să le susții 
la București I Deci era mult 
mai logic să Inviți ACASA LA 
NOI echipe puternice (în afa
ra Bulgariei, care ne-a și în
vins), cu care să repeți și să 
perfecționezi — pe terenul tău

adunarea următoare- 
„planificate aca- 

fi urcat totalul la 10 
un total care califica 
cert formația noastră 

că Anglia, concurenta 
nu mai putea face de-

nepregătiți pe 
de îndeplini- 

major al fot- 
de calificarea 
al C.M.

ne întoarcem la un 
peste care toată lumea 
ulterior cu vederea, 
fiind de febra ..la zi"

— lecția de aplicat în cele două 
partide pe care urma să le 
susții la București. Un turneu 
„curios" și pentru că federația 
l-a înconjurat de un nejustifi
cat anonimat (chipurile, ca să 
nu afle adversarii noștri care 
sînt valorile de pregătire ale 
echipei, ca și cum nu le pu
teau afla din ziarele vest-ger- 
manel. Esențial ni se pare fap
tul că în timp ce echipa noas
tră se antrena și se pregătea 
în străinătate pentru meciuri... 
de acasă, echipa Ungariei în
treprindea un turneu dificil 
fn Spania, în vederea partidei 
grele pe care o avea de sus
ținut tot în deplasare. la 
București. Cine a gîndit bine 
și cine nu, s-a văzut clar — 
fără ochelari — ulterior, atît 
în meciul România — Ungaria, 
cît și în partida România — 
Elveția.

Revenind la ..veriga* meciu
lui cu Norvegia — foarte im
portantă în campania de cali
ficare prin contradicția pe care 
o conținea între aparentă si 
realitate — trebuie spus că din 
această partidă nu s-au extras, 
practic, nici un fel de învăță
minte. Mai mult, fn meciul 
care a urmat, cu Ungaria, a 
dispărut din „ll“-le de 
Țicleanu, autorul unicului 
din partida cu Norvegia (!?!)
— în care evoluase bine —, în 
timp ce în formație era men
ținut Iordănescu. indisponibil 
de vreo lună de_ zile (!?!); 
Ceea ce ne face să credem că 
zvonurile repetate care circu
lau pe culoarele federației cum 
că exista „problema" unui e- 
chilibru numeric. de orgoliu, 
între jucătorii de la Craiova. 
Steaua și Dinamo în „ll“le re
prezentativ avea un oarecare 
temei. Ca și cum n-ar fi fost 
normal — și obligatoriu 1 — 
să se judece că interesele e- 
chipei României sînt INCOM
PARABILE și INCONFUN DA
BILE cu interesele oricărui 
club ! Cert este că Țicleanu a 
fost introdus abia în ultima 
parte a meciului cu Ungaria, 
Augustin (în formă bună) nu a 
fost trecut nici pe lista rezer
velor (deși a fost convocat la 
lot 11). iar Iordănescu (cel in
trodus fn echipă în pofida în
delungatei sale indisponibili
tăți) a ratat marea ocazie de

bază 
gol

gol — nefericită coincidentă — 
și de victorie a echipei noas
tre.

0—0 cu Ungaria, „aritmetica 
elementară" din raționamente 
a sărit în aer. Cele natru punc
te accesibile și „planificate a- 
casă“ zburaseră ! Nu mai pu
team obține decît 3 puncte, 
în acei moment, o logică sănă
toasă și realistă ar fi condus 
totuși la un calcul al probabi
lităților în care tot 
României ar fi cîștigat. 
creț : aveam 7 puncte, 
s-ar fi cîștigat meciul-tur 
Elveția ajungeam la 9, iar In 
meciul de la Berna ne-ar fi 
fost suficient un rezultat egal 
(care s-a și obținut, dealtfel)
— nemaivorbind de o victorie
— pentru a Întrece Anglia.

Din păcate, după egalul cn 
Ungaria nu a existat nici lo
gică sănătoasă, nici realistă, ci 
s-a intrat fntr-o panică vizibi
lă, fn 
ducerii 
păstra 
șansele 
partea 
Urmarea ? S-a încercat soluția 
de ultim moment a unui „atac 
nou" (cu Dudu Georgescu și 
Țălnar — buni fn meciul-tur 
cu Levski Șnartak, dar slabi 
In jocul cu Elveția), care nu a 
fost bine ..ghicit", iar „miilo- 
cul echipei" — cheia repre
zentativei noastre două treimi 
<Iîn traseul preliminariilor — 
nu l-n avut nici pe conducăto
rul său de jor Beldeanu (bun 
sau foarte bun fn aproape toa. 
te partid"1e. modest în me
ciul cu Ungaria 
meci toți 
dești !). 
Augustin, 
nutul 53. 
Țicleanu 
cum ar

Destule 
late aici 
s-au gîndit. Ceea ce a urmat 
(meciul de Ia Berna și rezul
tatul lui) a demonstrat că e- 
chipa noastră a pierdut cali
ficarea la București, o califica
re pe care puțini în locul nos
tru, în situația noastră, ar fi 
pierdut-o Ia mal 1

Concluziile le-am tras cu to
ții...

echipa 
Con- 
dacă 

cu

pofida eforturilor (con- 
C.N.E.F.S.) de a se 
cumpătul pentru că 
calificării erau tot de 

noastră. Zadarnic însă.

dar în acel 
jucătorii au fost mo- 

nici pe „buldozerul" 
introdus abia în mi- 

și atunci în locul lui 
si riu al lui Stoica, 
fi fost mai potrivit.
din lucrurile semna* 

s-au scris, s-au spus.

Marius POPESCU

în

• U.T.A. n are In continuare 
pe Vaczi accidentat. • A.S.A. 
are probleme de alcătuire a for
mației. Costin și Biro I au cîte 
două cartonașe galbene șl sînt 
suspendați, iar Szabo, Dulău și 
Bolba sînt indisponibili.

• SPORTUL STUDENȚESC îl 
are pe M. Sandu accidentat. Mun
tean u II a acumulat două carto
nașe galbene și nu va juca. în 
schimb, lorgulescu este restabilit 
șl își va lua locul în formație • 
C.S. TIRGOVIȘTE vine în Capi
tală fără Dobrin care — după 
spusele antrenorului Emerich Je
nei — este bolnav și Niculescu, 
suspendat o etapă pentru două 
cartonașe galbene.

ADMINISTRAȚIA DI STAI LOTO PRONOSPORT
ASTAZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE 1 • Agențiile Lo- 
to-Pronosport mai pot 
doar astăzi bilete cu 

preferate pentru

elibera 
numerele 
tragerea 

Loto 3 de duminică 29 noiembrie 
1981 — prilej de noi cîștiguri in 
AUTOTURISME „Dacia 1300“ și 
MARI SUME DE BANI, care răs
plătesc perseverența șl inspirația 
unul număr tot mai mare de 
participant!. (Tragerea va avea 
loe la ora 16,30 în sala clubului 
„Finanțe — Bănci" din București,

dv.

str. Doamnei nr. 2 ; numerele 
clștigătoare vor Ii transmise ia 
radio și televiziune in cursul se
rii). • Astăzi este, de asemenea, 
ultima zi de participare la atrac
tivul concurs Pronosport de mîi
ne, care, după toate probabilită
țile, va aduce noi și mari satis
facții celor mal pricepuți iubitori 
de pronosticuri sportive. NU 
PIERDEȚI PRILEJUL DE A VA 
NUMĂRA MÎINE PRINTRE MARII 
CÎȘTIGATORI LA SISTEMUL DE 
JOC PREFERAT J

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI „B“
SERIA I : F.C.M. Siderurglstu) 

Galați — C-S. Botoșani : Al. lo- 
niță (București) ; Constructorul 
Iași — Viitorul Gheorgheni : V. 
Navroțki (București) ; Gloria 
Bistrița — F.C.M. Progresul Bră
ila : M. Neșu (Oradea) ; “ '*
Buzău — Victoria Tecuci 
Jncan (Mediaș) ; Relonul

Gloria 
Gh. 

_____ ________ _ . ________ Săvi- 
nești — Politehnica Iași : Al. Ilie 
(Craiova) ; Delta Tulcea — C.S.M. 
Sf. Gheorghe : C. naica (Bucu
rești) ; I.M.U. Medgidia — Cea
hlăul P. Neamț : MLhai Cruțescu 
(București) ; C.S.U. Galati — 
C.S.M. Suceava : I. Igna (Arad) j 
Unirea Dinamo Focșani — Viito
rul Mecanica Vaslui : C. Matache 
(București).

SERIA A Ii-a
veni
man (Buzău) : Gaz 
— Flacăra Moreni : 
(Reșița) ; Pandurii 
Metalul București : 
trașcu (Constanța) ; 
București — Luceafărul 
rești : D. Rădulescu (București) :

Chimica Tlmă-
Energia Slatina : C. Co- 

” ‘ metan Mediaș
L. Grădinara 
Tg. Jiu —

Gh. Duml- 
Mecanică tină 

Bucu-

Tractorul Brașov — Autobuzul 
București : E. Ion eseu (Pitești) ; 
Rapid București — LC.I.M. Bra
șov: M. Abramiuc (Suceava) ; 
Rulmentul Alexandria — Carpați 
Mirșa : V. Antohi (Iași) Automa
tica București — Metalul Plopeni : 
E. Păunescu (Craiova) ; Șoimii 
IPA Sibiu — Petrolul Ploiești : 
V. Ciocîlteu (Craiova).

SERIA A Iii-a : Strungul Arad
— C.S.M. Drobeta Tr. Severin :
I. Dima (Sighișoara) : Aurul
Brad — F.C.M. Reșița : Fi. Tă- 
bircă (Rm. Vilcea) ; Minerul Lu- 
peni — F.C. Baia Mare : M. Con
stantin eseu (București) ; înfrățirea 
Oradea — Rapid Arad : N. Voî- 
nea (București) ; - -
Mare — C.F.R. Timișoara î 
lord ache (București) ; C.I.L. 
ghet — F.C. Bihor Oradea : T. Ba- 
lanovici (Iași) ; U.M.- Timișoara
— C.F.R Cluj-Nappca : M. Nicu
lescu (București) ; Minerul Uba 
Seini — Dacia Orăștie : I. Vasi- 
loiu (Cîmpina) — se dispută la 
Jibou, terenul echipei Minerul 
fiind suspendat ; Minerul Cavnio
— Olimpia Satu Mare : Cr. Făgaș 
(Tg. Jiu).

Voi-
Someșul Satu 

D.
Si-

INrORMEAZA
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO" DIN 

27 NOIEMBRIE 1981

CAMPIONATUL ECHIPELOR

campionatului

i. șiffĂmcH, 2. mici,
3. CĂMĂTARU

15 24 63 
EXTRA-
38 42 33

EXTRAGEREA I
56 76 48 60 35 21 ;
GEREA A Il-a: 20
37 90 81 85 17. FOND TOTAL 
DE CÎȘTIGURI: 1.332.558 lei, 
din care 500.000 lei report 
la categoria 1.

BOX. Palatul sporturilor și 
culturii, de la ora 18 : finalele 
campionatelor naționale șl ale 
„Daciadei".

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 9 și de Ia ora 14 : turneul 
internațional „Cupa Carpați" 
și etapa a IV-a a „Cupei 
F.R.P.“.

VOLEI. SaJa Dinamo, ora 17: 
Dinamo — Rapid (f. „A").

DUMINICA

sîmbAtA

DE SPERANȚE
Duminică, campionatul echipe

lor de speranțe a programat, in 
cadrul etapei a 15-a, două partide 
„capete de afiș". Este vorba de 
meciurile C.S. Tîrgoviște — S.C. 
Bacău în care, prin victoria ob
ținută, tîrgoviștenii (3—2) i-au 
egalat la punctaj pe bă
căuani, liderii competiției, și Uni
versitatea Craiova — Corvinul 
Hunedoara, în care craio venii, 
prin victoria realizată (3—1) și cu 
egalul din restanța cu Politehnica 
Timișoara, au ajuns la două 
puncte de lider.

Duminică, în cadrul etapei a 
16-a, un nou derby : Corvinul — 
Dinamo. Iată clasamentul la zi :

FOTBAL. Stadionul Steaua, 
ora 12 : Steaua — F.C. Argeș 
(speranțe), ora 14 : steaua — 
F.C. Argeș (Div. ,,A“) ; stadio
nul Sportul studențesc, ora 12;

Sportul studențesc — C.S. Tîr- 
goviște (speranțe), ora 14 : 
Sportul studențesc — C.S. Tîr- 
goviște (Div. ,,A“) ; stadionul 
Giuleștl, ora 11 : Rapid — 
I.C.I.M. Brașov (Div. „B") ; 
teren Automatica, ora 11 : Au
tomatica — Metalul Plopeni 
(Div. ,,B“) ; teren Mecanica 
fină, ora 11 : Mecanica fină — 
Luceafărul (Div. ,.B“) ; teren 
Dinamo, ora 11 : Dinamo Vic
toria — Abatorul (Div. ,,C“) ; 
teren ICSIM, ora 11 : ICSIM 
— FI. roșie (Div. ,,C“) ; teren

Sirena, ora 11 : Sirena
ROM Urziceni (Div. ,,C“) ; te
ren Danubiana, ora 11 : Danu
biana — Constructorul Călărași 
(Div. ,,C“).

HALTERE. Sala Giuleștl, de 
la ora 10 : România — R.D. 
Germană, meci între echipe de 
juniori sub 18 ani.

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 8 : „Cupa Carpați", proba 
de perechi mixte.

VOLEI. Sala M.I.U., ora 10 : 
Flacăra roșie “ Universitatea 
Timișoara (f. „A").

1. S.C. BACAU 15 9 4 2 49-14 22
2. C.S. T-viște 15 10 2 3 33-16 22
3. Dinamo 14 9 3 2 42-11 21
4. Corvinul 15 9 3 3 47-22 21
5. Univ. Craiova 14 9 2 3 47-12 20
6. F.C. Constanța 15 9 2 4 45-15 20
7. „Poli** Tim 15 8 2 5 29-27 18
8. F.C.M. Brașov 15 7 3 5 21-18 17
9. F.C. Argeș 15 7 1 7 18-24 15

10. Sportul stud. 15 6 3 6 23-33 15
îl. A.S.A. Tg. M. 15 6 1 8 22-26 13
12. Chimia 15 5 2 8 20-43 12
13. .,U“ C1.-Nap. 14 5 1 8 20-23 11
14. Prog. Vulcan 15 4 3 8 24-44 11
15. Steaua 14 3 3 8 22-40 9
16. F.C. Olt 15 3 3 9 19-46 9
17. U.T.A. 15 3 0 12 13-44 6
18. Jiul 15 2 0 13 12-48 4

Etapa a 15-a a Diviziei „A-.’ 
dar mai ales, partida restanta de 
miercuri, de la Timișoarâ« au a-’ 
dus citeva mutații,, unele dinție- 
ele foarte spectaculoase, in 
„Topul- campionatului. Astfel, 
se remarcă m primul rînd trece
rea in fruntea acestui catalog al 
constanței divizionarilor ,,A'* (au 
intrat în calcul doar cei care au 
Ia activ cel puțin 75 la suta din, 
meciurile disputate pină in pre
zent, adică Î2) a lui Ștcfătiescu. ’ 
Actualul lider nu este altul decît 
cîștigâtorul ediției trecute a 
„Topului-, el fiind talonat de doi 
coechipieri, Bălăci și Cămătaru, 
din atractivul lor duel neavind 
de cîștigat decît... Universitatea; 
Craiova, aflată acum intr-o pa
sionantă dispută cu Dinamo pen
tru locul 1. in apropierea acestui 
podium (l-am numit craiovean), 
se află Ducadam, care — prin 
constanța sa — a înregistrat un 
avans față de celălalt portar al 
echipei naționale. Moraru (locul 
6—7),

Pe ansamblu, atrage atentia 
contribuția deosebita a actualului 
lider, Universitatea Craiova, pre
zent în „Top- cu 9 jucători, din 
cei 23 de jucători care au « me
die de cei puțin 7.00. Urmează : 
Corvinul 4, S.C. Bacău, 3. Dina
mo 2, Steaua, U.T.A., F.C.M. 
Brașov. „U- Cluj-Napoca si 
A.S.A. Tg. Mureș — cite 1.

Dar iată componența „Topului**, 
înaintea etapei a 16-a :

Ștefănescu 7,60 ;
Bălăci 7,53- ;
Cămătaru 
Dueadam 

Lăzăreanu 
nose 7,34 ; 
gureanu și rceanic 
7,23 : Cîrțu 7.20 ; Naghi 7,16; Ga
bor 7,15, Klein 7,14 ; Dinu și C. 
Ilie 7.12 ; Petcu (Corvinul) 7,08; 
Tilihoi și C. Solomon 7,07 ; Căr- 
puci 7.06; Șoiman 7,03.
• LOTUL REPREZENTATIV DE 

JUNIORI A EVOLUAT LA BU- 
ZAU. Continuindu-și 
în vederea viitoarelor 
țări internaționale din 
cembrie, ca și pentru 
tilnire din primăvară - . - 
ționata similară a Bulgariei, din 
preliminariile C.M. (25 martie și 
9 aprilie), lotul reprezentativ de 
juniori al tării noastre a susținut, 
joi, un meci de verificare, la 
Buzău, în compania divizionarei 
„B“ Gloria. Partida s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 0—0.

2,

7,43 :
7,40 ; Iordănescu 
7,36: Moraru și

Țicleanu 7,30 ;
Rodnic 7,29 ; Geolgău

7,37; 
DO- 
Un-

pregătirile 
confrun- 
luna de
dubla în- 
cu selec-



CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICA
® întreceri pasionante, de un ridicat nivel tehnic ® luri Korolev (U.R.S.S.), cam
pion mondial absolut ® Tînărul Emilian Nicula — primul dintre gimnaștii români 

® Astăzi, întrecerea feminină pentru titlul suprem la individual compus

Ziua națională a R. S. F. Iugoslavia

jW/I/?F4 competitivitate
MOȘCOVA. 27 (prin telefon). 

Cu fiecare zi care ne apropie de 
finalul competiției. Campionatele 
mondiale de gimnastică devin tot 
mai interesante, mai pline de 
neprevăzut, oferind spectatorilor 
și specialiștilor întreceri de va
loare ridicată, marcate nu o da
tă de elemente de surpriză care 
fac întotdeauna deliciul marilor 

’dispute sportive. Mai ales ceea 
ce s-a întîmplat aici, la Olim- 
piiski, miercuri și joi seara, vine 
să sublinieze cu argumente 
vingătoare spusele noastre, 
la masculin elementul de 
interes l-a constituit lupta 
deosebită dîrzenie angajată ____
reprezentativele R. P. Chineze și 
R. D. Germane, oentru treaota a 
treia a podiumului, la feminin va 
rSmîne de. neuitat, din programul 
de joi. disnuta îne-'tă. de rară 
spectaculozitate, dintre echipele 
României si R.- D. Germane pen
tru medalia de bronz, dispută 
presărată cu multe elemente de 
suspans, cu un final de-a drep
tul dramatic. Timp de cîteva 
schimburi, am avut convingerea 
că fetele noastre vor putea re
face handicapul ce le despărțea, 
după exercițiile impuse, de re
prezentativa R. D. Germane. Șl 
ele ne-au îndreptățit, mult timp, 
așteptările, dovedind, în general, 
o remarcabilă dăruire si 
de a se menține în elita 
sport, chiar dacă — după 
știe — echipa României _ _
o componență mult schimbată fa
ță de aceea atît de bine cunos
cută. cu doar cîtva timp în ur
mă. în cercurile sportive de pre-

con- 
Dacă 
mare 
de o 
între

ambiție 
acestui 
cum se 
a avut

tutindeni. Mai mult chiar, prin 
unele dificultăți cărora a trebuit 
să le facă față și echipa R. D. 
Germane, gimnastele noastre a- 
veau deschis drum spre medalia 
mult dorită, iar în ultimul schimb, 
la ultima execuție, păstrau șan
se foarte mari de a urca pe po
dium. deoarece speram cu toții 
că Cristina Grigoraș va putea 
duce pînă la capăt exercițiul său 
la bîrnă. Din păcate, nu a fost 
așa, ea a ratat, astfel că în ulti
mul schimb, la ultima execuție, 
s-a pierdut medalia 
,,mondialelor", la 
noastre ar fi avut 
dată fiind valoarea 
noscută pe plan 
Dar, greșelile se 
nastele românce 
mulțumească de 
poziția a patra, .......... .....
pe acum ca la viitoarele mari în
treceri să revină pe locul meritat 
de drept în ierarhia mondială.

Desigur, acum toate gîndurile 
se îndreaptă spre finalele pe apa
rate. de duminică, și spre con
cursul celor mai bune 36 de gim
naste ale lumii, de sîmbătă du- 
pă-amiază. Fetele noastre ne-au 
spus că își vor mobiliza toate 
forțele sore a avea o comportare 
cit mai bună în cele patru finale 
în care vor fi prezente. Desigur, 
nu este ușor, ele definind note 
mici pentru finale, dar Cristina 
Grigoraș, Rodica Dunca si Lavi- 
nla Agache promit să nu se dea 
ușor bătute ! Sinceri să fim, mi
siunea lor va fi foarte grea: 
Cristina, de pildă, se află la nu
mai o zecime de primele clasa-

de bronz a 
care fetele 
tot dreptul, 
lor binecu- 

Internațional. 
plătesc si Rim

au trebuit să se 
data aceasta cu 
nnsalîndu-se de

Astăzi, în Danemarca

ECHIPA ffMIMNA DE HANDBAL A ROMÂNIEI
PORNEȘTE PE DRUMUL REVENIRII IN EEITA

te la paralele, însă nu mai puțin 
de trei sportive (Maxi Gnauck, 
Ma Yanhong, Elena Davidova), 
vor intra cu 9,90, Olga Bicerova 
are 9,85, iar Zhu Zheng — 9,80, 
la fel ca și Cristina... Pînă la fi
nalele pe aparate așteptăm cu 
deosebit interes prezența Rodlcfti 
Dunca, Cristinei Grigoraș și La- 
viniei Agache în concursul pri
melor 36, de mîine (n.r. azi). 
Practic, Rodica poate spera la ® 
clasare printre fruntașe, ea fiind 
prima dintre cele trei gimnaste 
românce în clasamentul interme
diar făcut după exercițiile impu
se și liber alese. Să-i urăm el, 
și celorlalte două atît de tinere 
sportive ale noastre, mult suc
ces !

Dacă ierarhia individuală femi
nină urmează să fie cunoscută, 
cea masculină a și fost stabilită, 
în urma concursului celor mai 
buni 36 de g im na ști ai lumii, ca
re a avut loc vineri dUDă-amiază.

A fost un concurs foarte dis
putat, de mare spectacol, în care 
s--au acordat mai multe note 
de zece (sovieticul Makuț, 
chinezul Tong Fei și-cubanezul 
Suarez — toți la bară fixă). Noul 
campion mondial absolut este so
vieticul luri Korolev (116,3’75), cel 
care a devenit, în vară, la Bucu
rești, campion mondial universi
tar, la egalitate cu Kurt Szilter 
L-au urmat : Bogdan Makuț 
(U.RuS^.) 118,350 ; Koji Gushiken 
(Japonia) 117.975 ; Tong Fel (KJ>. 
Chineză), 117.700; Roland Brfîckner 
(R.D.G.) 117,325 ; Li Ning (R. P. 
Chineză) 117,00.

Sportivii noștri s-au clasat întrw 
primii 30 de gimnaștl ai lumii : 
Emilian Nicula — locul 24, cu 
115,275 (9,65 la sol ; 9,70 la cal cu 
minere ; 9.60 la inele, 9,70 la să
rituri ; 9,65 la paralele ; 9,90 la 
bară fixă) ; Kurt Szilier — 28, cu 
114,775 (9,80 ; 9,70 ; 9,65 ; 9,70 ; 9,00; 
9,45) ; Aurelian Georgescu — 30, 
CU 114,325 (9,70 ; 9,60 ; 9,80 ; 9,75 J 
9,10 ; 9,50).

Constantin MACOVB

A SPORTULUI IUGOSLAV
I.a 29 noiembrie, popoarele Iugoslaviei prietene aniversea

ză două memorabile evenimente istorice : in condițiile grele 
și singeroase ale ocupației hitleriste, in 1943 a fost procla
mată crearea noii Iugoslavii, democratice, iar in 1945, la 
aceeași dată, Adunarea Constituantă a țării a adoptat de
clarația de abolire a monarhiei și de proclamare a Repu
blicii Populare Federative. Aceste două evenimente au 
reprezentat, in fapt, încununarea luptei plină de eroism, 
de mari sacrificii pe care popoarele Iugoslaviei au dus-o, 
sub conducerea comuniștilor, împotriva fascismului, pentru 
libertatea și independența patriei, pentru eliberarea națio
nală și socială, deschizînd larg calea spre o viață mai bună, 
spre socialism.

De la Eliberare și pînă in prezent, in cei 36 de. ani care 
au trecut de atunci, sportivii Iugoslaviei prietene, „plavii" 
(albaștrii), cum sînt denumiți, au avut numeroase prilejuri 
de a se face remarcați, de a obține prețioase victorii și 
multe succese în mari competiții sportive' internaționale.

începînd de azi și pînă la 9 
decembrie se desfășoară în Da
nemarca întrecerile campiona
tului mondial de handbal femi
nin, grupa valorică „B“. Ca și 
la hochei, de pildă, și Ja hand
bal disputele grupei 
principală menire 
rea celor mai bune 
grupa valorică „A“, 
întrecerea care conferă 
Iul mondial. Din Danemarca 
vor obține posibilitatea de a-și 
disputa șansele la medaliile 
C.M. grupa valorică „A“ (Unga
ria, 1—13 decembrie 1982) pri
mele 5 clasate. Aceste formații 
obțin și șansa de a lupta — lot 
în cursul anului viitor. Ia C.M. 
din Ungaria — pentru unul din 
cele trei locuri oferite Europei 
Ia J.O. de la Los Angeles.

Echipa feminină a României 
pornește la drum cu dorința, cu 
ambiția de a fructifica toate 
aceste șanse. Lotul pregătit de 
antrenorii Remus Drăgănescu 
și Eugen Bartha, și alcătuit_din 
Viorica Ionică, 
Ollea Jalbă — portari, 
Marian, 
Zoranka 
Mozsi, Rodica Covaliuc, Rodica 
Grigoraș, Marioara lonescu, 
Elena Ciubotarii, Angela Avă- 
danei, Maria Tiirbk, Mariana 
Oacă și Laurica Lupșor se află 
de ieri la Fjerritslev, orașul în 
care sînt găzduite echipele se-

„B“ au ca 
promova- 
echipe în 
adică în 

tit-

Angela Bloj, 
Rodica 

Valentina Turbatu, 
Ștefanovici, Eva

I
I

I

I 
I

I

riel „B“, și așteaptă semnalul 
■tarterului.

Cele 
pentru 
tite în

formații calificate 
împăr-

12
întreceri au fost 
două serii : 
— Cehoslovacia, 

Germania, Danemarca, 
Norvegia și Austria ;

„B“ — România, Polonia, O- 
landa. Suedia, Bulgaria și Spa
nia.

Programul reprezentativei 
României în seria ..B“ este ur
mătorul : 28 noiembrie. Româ
nia — Spania la Hirtshals ; 29 
noiembrie, 
la Odder ; 
odihnă ; 1 
— Olanda 
cembrie, 
la Kjellerup ; 3 decembrie — 
zi da odihnă ; 4 decembrie,
România — Polonia la Nyko- 
bing. în continuare, în zilele do 
5 și 6 decembrie 
Sundby, Viborg și 
nalele. Echipele 
locurile I în serii 
pută „finala mare1 
la Randers), cele aflate pe lo
cul II vor concura în „finala 
mică" (sîmbătă, la Viborg), cele 
situate pe locul III se vor în- 
tîlni în finala pentru locurile 
5—6 (duminică, la Randers)
ș.a.m.d.

Nutrim speranța că handba
listele noastre vor reuși să re
intre în elita handbalului mon
dial.

lt F. 
Franța,

Ro mânia — Suedia 
30 noiembrie — zi de 
decembrie, România 
la Assentoft ; 2 de- 

Roniânia — Bulgaria

DECEMBRIE -
• 1 — Este acceptat, tn unanimitate, primul 

regulament internațional al jocului de fotbal 
(1063) ; Este înființata, la București, Federațiunea 
Societăților Sportive din România — F.S.S.R. 
(1912) ; • 8 — Campionatele mondiale de gim
nastică la Fort Worth, în Statele Unite. Ciștigă 
titlul suprem echipa feminină a României (Na
dia Comăneci, Emilia Eberle, Melita Ruhn, “ 
mitrița Turner, Rodica Dunca

. Du-
și Mari îena Vlă-

la 
fi- 
pe

au loc
Randers 
clasate 
își vor dis- 

“ (duminică,

PROGRAMUL ECHIPEI ROMÂNE 
LA BALCANIADA DE BASCHET (m)

La Întrecerile Balcaniadei de 
baschet masculin (care se ver 
desfășura in sala Universiada din 
Sofia), reprezentativa României 
va juca, în ordine, cu Albania (la. 
2 decembrie), Turcia (3 decem
brie), Bulgaria (4 decembrie). 
Iugoslavia (5 decembrie) și Gre
cia (6 decembrie).

In vederea acestei competiții, 
lotul român (de 12 jucători) va ft 
definitivat după încheierea tur
neului divizionar de la Baia Mare.

Sportul iugoslav are o în
delungată tradiție, dar nu
mai în anii luminoși ai so
cialismului a fost în măsu- 
;ră să obțină impresionante
le sporuri de calitate și sal
turi valorice, cărora le-am 
fost martori, materializate în 
succese de notorietate în 
arena internațională. Titlu
rile de mare prestigiu cu
cerite la Jocurile Olimpice, 
la campionate mondiale, eu
ropene și balcanice, exprimă 
foarte bine nu numai talen
tul sportivilor, munca și is
cusința lor, ci și, în egală 
măsură, condițiile foarte 
bune de activitate care 
le-au fost puse la dispoziție, 
excelenta bază materială cu 
care a fost înzestrat spor
tul iugoslav.

De-a lungul anilor 
impus în mari 
gimnastul Miroslav 
boxerii 
rian 
Djurița 
Matija 
Momir 
Bojan Krizaj etc. De 
menea au repurtat 
moașe succese jucătorii de 
baschet si de polo, fotba
liștii, handbaliștii, tenisma- 
nii și șahiștii care au adus 
zestrei sportului iugoslav 
multe medalii cucerite în 
întreceri de anvergură. Anul 
acesta, de pildă, un succes

s-au 
competiții 

Cerar, 
Mate Parlov și Ma- 
Beneș, 

Bjedov. 
Lubej, 

Petkovici.

înotătoarea 
canoistul 

luptătorul 
schiorul 

ase- 
Iru-

cu totul remarcabil a fost 
înregistrat de înotătorul 
Borut Petrici. care în fina
la cursei de 400 m liber la 
campionatele europene de la 
Split a ' Ttrat în posesia me
daliei ut aur, obținînd o 
victorie, in extremis, în fața 
marelui favorit, sportivul so
vietic Vladimir Salnikov.

Dar despre sportul de 
performanță din Iugoslavia 
prietenă ce pot spune încă 
foarte multe lucruri, suc
cesele repurtate fiind real
mente de prim-plan mon
dial. Un aspect important 
este desigur și acela al ca
pacității organizatorice a 
sportului iugoslav, gazdă, în .? 
ultimii ani, a numeroase în
treceri de mare calibru 
(campionate ale lumii, ale 
Europei, Jocurile Meditera
neene. Balcaniade etc.) care 
s-au putut desfășura în cele 
mai bune condițiuni. Dar 
marele examen organizatoric 
al forurilor sportive iugo
slave va fi cel legat da 
desfășurarea Jocurilor Olim
pice de iarnă din anul 1984, 
la Sarajevo. Sîntem 
vinși însă 
tri vor fi 
achite în 
tor, adică 
de această 
gațle pe care și-au 
mat-o.

con- 
că prietenii noș- 
în măsură să se 
mod corespunză- 
foarte bine. și 
importantă obli-

asu-

CRIȘUL ORADEA - VISZMU SZENTES 13-6
LA DEBUTUL IN FINALA „CUPEI CUPELOR" LA POLO

SPLIT, 27 (prin telefon). Vi
neri seara au început în loca
litate întrecerile turneului fi
nal al „Cupei cupelor" la polo, 
în primul meci Crișul Oradea 
a întilnit formația Viszmu 
Szentes, din Ungaria, cu care 
terminase la egalitate (9—9) la 
Kecskemet, în semifinale. De 
această dată, formația orădeană 
a manifestat o netă superiorita
te. întreeîndu-si adversara fără 
drept de apel : 13—6
2—1. 4—1. 4—3).

Poloiștii Crișulul. în 
cu portarul Kiss s-au 
foarte bine, mai ales în

IN TRECUT
dărău) iar Dumitrița Turner și Emilia Eberie de
vin campioane la sărituri și, respectiv, la sol 
(1979) ; • 12 — La Sinaia are loc primul con
curs oficial de schi (1911) ; • 15 — La Issy Ies 
Moulineaux, in Franța, Henri Coandâ execută 
primul zbor aeroreactlv din lume (1910) ; ta 
ființa Federația română de călărie (1930) ; Este 
constituită Organizația Sportului Popular — O.S.P. 
(1944).

<3—1.

frunte 
apărat 
situa-

tiile (7) de inferioritate si au 
atacat rapid si eficace. Acțiu
nile de contraatac ale orăde- 
nilor au pus adesea în dificul
tate echipa din Szentes. Crișul 
reușind să înscrie de trei ori 
chiar în inferioritate numerică. 
Au marcat : Garofeanu 1. CL 
Rusu 4. Fejer 2, Ungureanu 1. 
Costrăș 1. Gordan 4 de la în
vingători și Domsody 2. Mezey 
1, Komlossy 1, Vass 1, Radar 
1 de la învinși. Au condus co
rect Van Dorp (Olanda) si De 
Stefano (Italia).

în cealaltă partidă a zilei, 
principala favorită a turneului.

POSK Brodomcrkur Split a în
trecut be C.N. Montjuich (Spa
nia) CU 17—7 (4—3. 4—1. 5—2, 
4—1). Sîmbătă sînt programate 
meciurile Szentes — Montjuich 
Si POSK — Crișul, iar dumi
nică partidele Crișul — M- 
juich și POSK — Szentes,-'

...„Fugărea mereu elanul / Tot pe 
schiuri, tot prin mlaștini. / Prin păduri, 
lives) întinse, f Flăcări mari țișneau dm 
schiuri, / Fumega la capăt bățul ; / 
Munți și văi cutreierat-a, / Pe torimwri 
peste mare, / A gonit pe-ntinșii codri / 
Ai tui Hilsi*...
Din KALEVALA (epopee a poporului ca- 

relo-finicndez)

CALEIDOSCOP Schiul cel veșnic tânăr!
Zăpada a acoperit cu un =. __ - - IJ,  —— —

trenamentele s-au putut desfășura cu toate motoarele în plin 
acum, la 2 și 3 decembrie, în stațiunea de sporturi de iarnă

strat gros pîrtiile de schi, astfel că an- 
‘4 iar 

- ____ ,______ ,___________ _______________ a Val
d’Isere, din Franța, va fi inaugurat oficial noul sezon de concursuri. 
prin~ desfășurarea unor curse feminine de coborâre și slalom uriaș, 
con tind pentru „Cupa mondială". Marcăm acest start într-un nou 
sezon de concursuri ale marelui „circ alb" cu caleidoscopul de 
față...

Tk'Skada, zeiță a Nordu-lui cel veșnic înghețat, înfuriată că un 
ren fugise scăpind de vîrful ascuțit al săgeții sale, pentru a putea 
fi mal repede decit acest iute animal, a inventat... schiul ! Oamenii 
au învățat de la „zeița schiului" să alerge și ei pe schiuri, să se 
deplaseze ușor și să devină vînători redutabili.
* In 1934, pe pereții unor peșteri din apropierea Mării Albe, arheo

logul sovietic Raudonlkas a descoperit zgîriate siluetele celor mai 
vechi schiori, datină din perioada 12 000—6 000 î.e.n. Se vede clar că 
schiorii știau să îndoaie genunchii și aveau rondele la bețe pentru 
a nu se afunda în zăpadă. Și la Radov, tn Norvegia, a fost găsită 
silueta unui schior neolitic, deci de acum peste 4 000 de ani, iar la 
Holing (Suedia), intr-o turbărie, a fost descoperit un schiu, bine 
conservat, vechi de circa 5 milenii, aflat, în prezent, in muzeul 
schiului de la Fiskartorpe2, lingă Stockholm.

* In 1555, Olaus Magnus, un suedez exilai tn Norvegia, a publi
cat o „Istorie a popoarelor nordice" cuprtnztnd numeroase ilustra
ții cu laponi pe schiuri, dar în 1549 apăruse la Basel, în Elveția, 
lucrarea lui Herbertstein, un austriac care făcuse două călătorii tn 
Rusia și fusese impresionat că localnicii „merg repede pe zăpadă 
și fac drumurile in mare vttezd* pe tălpicile lor lungi și ajutați de 
un băț.

* Frima mare victorie a schiului a avut loc tn anul 1888, etnd 
celebrul explorator norvegian Fridjof Nansen a traversat, pe schiuri, 
Groenlanda, tn 65 de zile, timp in care a parcurs 560 km.

■ir La Cristiania (Oslo de astăzi) a avut loc o cursă de cobo
râre pentru militarii norvegieni. S-au acordat premii „pentru cei 
care pe o panii potrivită puteau schia printre tufișuri fără să cadă 
și fără să rupă schiurile".

it 1S64 Primul concurs de schi fond la Helsinki.
ir Soudre Nordheim din Morgedal participă in 1868 la un concurs 

de sărituri la Cristiania și reușește un salt de 19 m, considerat ca 
punct de plecare a unui record care a ajuns acum la 180 m (Armin 
Kogler) I

* La Stockholm ia ființă In 1879 „Uniunea schiorilor" oare orga
nizează primele concursuri de fond, sărituri și coborîre.

ir Se constituie la Oslo prima federație de schi — „Federația pen
tru dezvoltarea și propagarea schiului"

ir In 1891 iau ființă primele cluburi de schi tn Europa centrală, 
„Skl-Klub Munchen" și la Viena. Un an mai tirziu, la Djurgarden, 
lingă Stockholm, are loc prima competiție internațională cu partici
parea unor schiori din Finlanda, Norvegia și Suedia.

ir La Predeal, un grup de schiori brașoveni parcurg Clăbucetul, 
In iarna anului 1892.

* 1894 — pe actualul bulevard Neva din Leningrad are loc primul 
concurs de schi din Rusia. In același an ia ființă „Schi clubul" din 
Fraga iar tn 1896 este constituit cei dintti club de schi din Franța.
* fn anul 1905 au fost puse bazele clubului de schi transilvănean, 

la Brașov, dar abia după 4 ani este organizat primul mare concurs, 
Intre Poiana și Brașov, tn 1911, la Sinaia a avut loc competiția de
numită „Marele premiu al schiorilor".

• TELEX • TELEX
BOX • Noul campion al Euro

pei la Categoria ,,grea“ (profesio
niști) este francezul Lucien Ro- 
driguez. In gala care a avut loa 
la Paris, Lucien Rodriguez ' * 
învins la puncte pe spaniolul 
lipe Rodriguez.

FOTBAL • In continuarea 
neului pe care-1 întreprinde 
Maroc, echipa Torpedo Moscova 
a jucat cu formația W.A. Casa
blanca, lidera campionatului. Gaz
dele au obținut victoria cu 1—4 
(1—0). • In meci pentru Cupa Eu
ropei centrale, echipa Szombat- 
heily Haladăs (Ungaria) a termi
nat la egalitate : 2—2 (2—2) pe 
teren propriu cu formația ceho
slovacă Vitkovice.

HANDBAL • Turneul masculin 
pentru „Trofeul Hungaria" caro 
are loc la Budapesta a progra
mat meciurile din ziua a doua. 
Ungaria (B) — Austria 29—ÎS ; 
Ungaria (A) — Bulgaria 32—15 i 
Iugoslavia — Olanda 34—17.

TENIS • Au continuat parti
dele turneului internațional femi
nin de tenis de la Sidney. Rezul
tate înregistrate în turul 3 : Chris 
Evert-Uoyd — Yeargin 6—I, 6—t ; 
Cawley — Plterova 7—6, ~ ;
Bunge — Shriver 6—1, 4—6, 7—6; 
Turnbull — Virginia Ruzici 6—3, 
6—2 ; Jaeger — Jordan 6—3, 1—0 
(abandon) ; Navratilova — Saliba 
6—0, 6—a. • Turneul pe teren 
aooperit care are loc la Milano 
cu participarea a 8 jucători a 
programat meciurile din turul 
doi. Iată rezultatele înregistrate : 
McEnroe — Panatta 6—4, 6—2 ; 
Barazzutti — Clerc 3—6, 6—3, 2—1 
(abandon) ; Lendl — Gene Mayer 
4—8, 6—3, 6—4 ; Smid — . vila»
6—3, 6—7, 6—4 !

VOLEI • In „Cupa Mondială" 
(masculin) la Tokio : U.R.S.S. — 
Cuba 3—0 (3, 15, 11) : Brazilia — 
Tunisia 3—1. R. P. Chineză — 
Italia 3—1 : Polonia — Japonia 
3—2. tn clasament, după 5 etape, 
conduce neînvinsă echipa U.R.S.S, 
— 16 p, urmată de formațiile
Cubei, Braziliei — cu 9 p, polo
niei — I p etc.
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