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Ample marșuri și adunări pentru 
pace in judefele fârii
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După „Trofeul Carpați“ la handbal masculin

cultelor, cadre didactice, stu
dent!, elevi și pionieri, au stră
bătut străzile orașului, ca-ntr-un 
singur șuvoi de voință și ac
țiune. indreptindu-se către ma
rca piață a municipiului dună
rean. unde, intr-o atmosferă de 
înaltă răspundere 
s-a desfășurat un 
miting consacrat 
zarmării.

In cuvîntul lor, 
dat glas adeziunii depline la 
strălucita inițiativă a secreta
rului general al partidului, pre-.... - _ ... .^ tovarășUi
Nicolae Ceaușescu, pentru eli
berarea totală și definitivă a 
Europei de armamentele nu
cleare. pentru oprirea ampla
sării de noi rachete pe conti
nentul nostru.

In numele celor peste 600 000 
de locuitori al județului Galați, 
vorbitorii au susținut, de ase
menea. cu înflăcărare mandatul 
pe care parlamentul țării l-a 
încredințat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a se adresa per
sonal tovarășului Leonid Brej- 
nev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și președintelui Statelor Unite 
ale Americii, Ronald Reagan, 
conducătorilor celorlalte state 
semnatare ale Actului final de 
Ia Helsinki, chemarea de a se 
realiza înțelegeri acceptabile 
pentru toate statele europene.

Participanții Ia miting au 
adoptat o moțiune pe care au 
adresat-o C.C. al P.C.R., per
sonal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

★
Peste 70 000 de oameni ai 

muncii — români, maghiari și 
de alte naționalități — din ju
dețul Bihor au participat luni 
Ia un impresionant marș al 
păcii, manifestare care s-a în
cheiat in Plata Victoriei din 
Oradea cu o adunare populară 
consacrată dezarmării și păcii.

★
Asemenea marșuri șl adunări 

pentru pace au mai avut loc 
ieri Ia Buzău, Reșița, Alexan
dria, Deva si în alte centre de 
județ.

Mai mult de 100 000 de lo
cuitori ai județului 
luat parte, luni, la 
sionant marș șl Ia 
pentru dezarmare și 
fășurată la Craiova, 
peste două ore, participanții la 
marș au scandat pentru pace și 
dezarmare, pentru colaborare și 
cooperare, pentru progresul con
tinuu al patriei noastre socia
liste. Ei și-au exprimat depli
na adeziune la Apelul F.D.U.S. 
și al Marii Adunări Naționale, 
Ia Hotărîrea forului legislativ 
suprem al țării noastre de a ședințele Republicii, 
împuternici pe 
Nicolae Ceaușescu 
seze conducătorilor 
vietice si Statelor 
Americii, celorlalți . 
telor semnatare ale Actului fi
nal al Conferinței de la Hel-

1 sinki în vederea opririi ampla- 
i . sării de noi rachete cu rază 

medie de acțiune, pentru re
tragerea celor existente, pentru 
o Europă fără arme nucleare.

Cei care au luat cuvîntul la 
adunare — organizată în Piața 
Teatrului Național 
manifestat deplina 
noile inițiative de 
tovarășului Nicolae 
ale României socialiste, acordul 
lor unanim Ia ideile și chemările 
cuprinse în recentele cuvîntări 
ale secretarului general al 
partidului, angajîndu-se să ac
ționeze cu toată hotărîrea pen
tru triumful păcii, rațiunii și 
dreptului suprem al oamenilor 
la viață, pentru înfăptuirea o- 
biectivelor ce le revin din mă
rețul program de înflorire con
tinuă a 
liste.

într-o i 
prezenți 
C.C. al 
Nicolae Ceaușescu.

★
Luni după-amiază, in cetatea 

nr. 1 a metalului românesc — 
Galați, peste 100 000 de oameni 
ai muncii, siderurgiști, nava- 
liști, constructori, texfjlîști, ță
rani cooperatori, oameni de cul
tură și artă, reprezentanți al

Dolj au 
un impre- 

adunarea 
pace des- 
Timp de

tovarășul 
să se adre- 
Uniunii So- 
Unite ale 
șefi ai sta-

— și-au 
adeziune la 
pace ale 
Ceaușescu,

patriei noastre socia-

atmosferă vibrantă, cci 
au adresat o moțiune 

I P.C.R., tovarășului

Si patriotism, 
impresionant 

păcfii șl cle

vorbitorii au

ATUURILE REPREZENTATIVEI ROMÂNIEI: 
SPIRITUL DE ECHIPĂ, DÎRZENIA Șl ABNEGAJIA

Măricel Voinea — în imagine, surprins tntr-0 fructuoasă 
incursiune pe semicerc — a făcut mari eforturi pentru a recu
pera terenul pierdut in perioada de repaus impusă de o acci
dentare Foto : J. KONCZ — Tg. Mureș

Desfășurată timp de cinci zi
le in Sala sporturilor din Tg. 
Mureș, cea de a 20-a ediție a 
„Trofeului Carpați", competiție 
urmărită de numeroși tehnici
eni de peste hotare, reprezintă 
— în primul rînd — un suc
ces remarcabil al handbalului. 
Acum, cu mai puțin de 90 de 
zile înaintea celei de a X-a 
ediții a campionatului lumii, 
întrecerea, care s-a bucurat de 
o excelentă organizare, a rele
vat potențialul in creștere al 
formațiilor din elită, dar șl 
asaltul echipelor care doresc — 
și fac tot ceea ce este posibil 
pentru aceasta — să intre în
tre fruntașele handbalului in
ternațional. Jocul s-a iuțit, fa
zele desfășurîndu-se, mai ales

J. KONCZ — Tg. Mureș
preajma semicercului de 6 
într-un ritm infernal, nlve- 
tehnic al jucătorilor a cres-

in
m.
Iul
cut într-atît incit marea ma
joritate aruncă cu succes la

poartă, fiecare dintre ei re
prezentând, deci, un pericol imi
nent șl necesitînd a fi suprave
gheat!, iar manevrele tactice s-ațj 
diversificat Este răspunsul dat 
avalanșei de gtganți în hand
bal, este încercarea reușită a 
unor tehnicieni de elită de a 
străpunge zidul înalt al apă
rărilor, este efortul întregului 
handbal de a-șl menține spec
taculozitatea și, prin aceasta, 
forța de atracție asupra tine
retului. «Trofeul Carpați" a 
scos puternic în evidență aceste 
tendințe, le-a validat dacă se 
poate spune așa. acum, Înain
tea „mondialelor".

Firește, prim-planul compe
tiției l-au deținut formațiile 
României, Uniunii Sovietice «1 
Poloniei, trei dintre numeroa
sele candidate (în acest pluton 
al pretendentelor se mai află 
R. D. Germană, Iugoslavia, 
R. F. Germania, Cehoslovacia. 
Ungaria ș.a.) la podiumul de 
premiere al campionatelor mon
diale din februarie-martie '82. 
Toate trei reprezentative s-au 
prezentat la Tg. Mureș cu pri
mele garnituri. O primă con
cluzie este aceea că antrenorii

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

CampionaLclc naționale și aic „Daciadei" la Doi

Etapa Diviziei „A“ de fotbal și accentele ei

UN DERBY ONORAT DE AMBELE ECHIPE
14 000 de bilete vîndute, la • 

capacitate a stadionului de 12 000 
locuri — iată rețeta încasărilor 
la meciul Corvinul — Dinamo, 
cea mal bună realizată în acest 

« sezon de toamnă Ia Hunedoara.
O rețetă care exprimă interesul 
major manifestat pentru 
meci de către Iubitorii de 
din cetatea oțetului și din 
județul. De fa.pt, interesul ___
de partida de la Hunedoara — 
socotită, pe bună dreptate, der- 
byul etapei — a depășit cu mult 
cadrul local. Iar așteptările au 
fost pe deplin confirmate, prin 
desfășurarea lut șl prin contribu
ția ambelor echipe acest derby 
constituind unul dintre cele mal 
reușite jocuri de campionat vă
zute la noi in acest sezon. • 
La ultima sa evoluție pe propriul 
teren Înaintea vacanței de Iarnă, 
Corvinul a dorit șl a Izbutit — 
mai convingător, se pare, decît 
orietnd în această toamnă — să 
le dea o frumoasă satisfacție su-

anest 
fotbal 
întreg 

fată

porterilor, să producă o nouă 
dovadă atît în privința talentu
lui tinerilor săi jucători, ctt șl 
a valorii de ansamblu la care a 
ajuns. Formația hunedoreană a 
oferit momente de joc de mare 
înetntare șl este de-acum cert 
că ea se Înscrie printre forțele 
reale ale fotbalului nostru, cu 
îndreptățite veleități de a-1 re
prezenta în arena internațională, 
în cupele europene. Vorba cui
va însă : „Ar n mare păcat ca 
acest „unsprezece" care s-a în
chegat atit de bine să se destra
me tocmai clnd începe să devină 
o redutabilă echipă de club". • 
Dinamo șl-a onorat, la rfndu-i, 
poziția sa fruntașă șl pretențiile 
la titlu, deși a resimțit absența 
lui Dudu Georgescu (accidentat), 
apoi, după 23 de minute de joc, 
șl pe aceea a lui Bumbescu, de 
asemenea accidentat. Chiar dacă 

greșeli în apăra- 
către fundașii la- 
dacă s-au ratat

s-au mal corale 
re, îndeosebi de 
terali, șl chiar

citeva situații favorabile de 
echipa bucureșteană a lăsat; 
general, • foarte bună impresie. 
Dinamoviștli au luptat cu o mare 
ambiție șl dîrzenle șl — cu excep
ția unei perioade de vreo 15-20 
de minute de după egalare — au 
replicat deosebit de tăios pe con
traatac, punîndu-șl în vădită difi
cultate partenerii. Așa cum a evo
luat duminică, Dinamo oferă în
dreptățite speranțe pentru partida 
retur, de săptămlna viitoare, cu 
I.F.K. Ggteborg g Deși aspru, jo
cul de Ia Hunedoara n-a depășit. 
In general, limiteae sportivității. 
S-a manifestat, Unsă, de ambele 
părți multă nervozitate, n-au lip
sit pe alocuri nici momentele de 
tensiune, dar arbitrul Rainea a 
reușit — cu marea Iul experiență 
șl autoritate — să potolească 
prompt spiritele aprinse. • 
privința arbitrului de linie 
Crăciunescu, acesta a greșit,

goi, 
în

In 
£ 

în-
Constantin FIRANESCU

Bucurescu, în dreapta imaginii, surprins în momentul în care a 
înscris primul gol pentru Sportul studențesc

Foto : Vasile BAGEAC

(Continuare In pag. 2—3)

Timp de o săptămînă, Pala
tul sporturilor și culturii din 
Capitală a fost gazda celei mai 
mari competiții pugilistice a 
țării — campionatele naționale 
și ale „Daciadei". Au fost pre-; 
zenți cei mai buni 88 de boxeri 
calificați în întrecerile zonale, 
cărora li s-a adăugat și fostul 
campion al categoriei semiușoa- 
ră, Viorel Ioana, sportiv care a 
primit aprobarea specială a Bi
roului federal, fiind suferind în 
timpul desfășurării etapei de 
zonă.

Trebuie să spunem de la în
ceput că actuala formulă orga
nizatorică, în care absolut toți 
pugiiiștii fruntași au fost obli
gați să participe Ia etapa de 
calificare (zonă), a fost superi
oară celor adoptate in anii pre
cedent!, cînd turneul final al 
campionatelor putea fi asemuit 
cu o întrecere de masă, la care 
erau prezenți citeva sute de 
sportivi, multi dintre ei de un 
nivel modest. In noile condiții, 
„sita" zonelor a cernut va
lorile. la București ajun- 
gînd numai boxerii care 
la momentul respectiv au 
deținut o bună formă sportivă, 
în plus, organizatorii au fost 
scutiți de programarea unor 
gale lungi și obositoare (uneori 
cite 32—38 de meciuri zilnic), 
din care era greu să selecțio
nezi citeva întîlniri de bună

Florian Țîrcomnicu, 
valoros exponent al tineret 

generații
Foto : Dragoș NEAGU

factură tehnică. La această •- 
diție, așa cum spuneam, au fost 
prezenți numai cei 
roși boxeri al țării, 
fiecare categorie de

M.hai

mai valo- 
cîte 8 la 

greutate.
TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

La Arad, sub genericul „Daciadei", s-a desfășurat

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL SAIESC DE TRINTA
ARAD, (prin telefon). Timp 

de două 
li valență 
găzduit, 
bătoresc.
aici, in

sala 
localitate 

cadru

Po- 
a 

săr- 
care, 
Ma- 
mult 

națio- 
ultima 

a „Da
că tre

zile, 
din 

într-un 
un eveniment 
orașul de pe 

reș, a fost urmărit cu 
interes : Campionatul 
nai sătesc de trîntâ, — 
finală a etapei de vară 
ciadei" — organizat de 
C.C. al U.T.C., fn colaborare 
cu organele locale cu atribuții

în domeniul sportului. Timp de 
două zile, aproximativ 200 de 
tineri, reprezentînd județele 
țării (mai puțin Alba și 
Neamț), și-au disputat frumoa
sele trofee 
competiții 
„Daciada". 
admirație 
cu brațele 
pe ogoare, 
riști, mecanizatori agricoli. 
Valentin lamandi, de pildă, a 
venit aici din Iovăneștii Vas-

cu însemnul marii 
sportive naționale, 
I-am urmărit cu 
pe voinicii satelor, 
călite prin muncă, 
tineri elevi, tracto- 

mecanizatori

MCI4M *

descoperit de
U.T.C. 
natală.

Iuiului. El a fost 
secretarul comitetului 
pe școală, în comuna 
cînd într-o recreație, în joacă, 
și-a pus la pămînt, pe rînd, 
toti colegii de clasă. A ajuna 
în finală cu Florin Vlad. flă
cău din satul Podul Olt, mal 
vechi participant la finalele 
„Daciadei". Vasluianul a ieșit 
învingător In prima repriză.

L IOANA — coresn.
(Continuare in pag. 2-3)



Adunări de dări de seama și alegeri în organizațiile sportive locale După o interesantă etapă (a 12-a) la mgby CLAȘAMD
LA I

DE LA OBIECTIVE MINIMALE SPRE PARAMETRI SUPERIORI
Dacă ar fi să ne raportăm 

doar la bilanțurile cu care con
siliul clubului sportiv „Oțelul" 
din Galați s-a prezentat, în 
sâptămîna trecută, la conferința 
de dare de seamă și alegeri, am 
fi îndreptățiți să apreciem că 
în marea citadelă gălățeană a 
otelului sportul se înscrie între 
activitățile sociale de succes, 
într-adevăr, în perioada anali
zată, obiectivele propuse spre a 
fi realizate în sportul de masă 
au fost aproape toate depășite : 
de pildă, în competiția naționa
lă „Daciada" numărul partici- 
panților (15.000), stabilit la a- 
proape jumătate din numărul 
celor ce muncesc pe marea plat
formă, a fost cu puțin întrecut, 
ca și numărul celor angrenați 
(peste 3 000) în trecerea norme
lor complexului „Sport și să
nătate", al echipelor înscrise în 
campionatele municipale, sau al 
acțiunilor organizate (80 propu
se, 120 realizate). în ceea ce 
privește latura performanței, 
„Oțelul" se mîndrește cu rezul
tatele atletului Gheorghe Zaha- 
ria, campion național și vice- 
campion balcanic la cros, cu 
medalia de bronz obținută de 
componenții echipei de mara
ton (I. Scutaru, V. Uzuneanu, 
C. Iftimie, muncitori în cadrul 
U.P.S.R.S., și M. Laigner, lucră
tor la U.R.C.S. în finalele 
campionatului național. Se mîn
drește cu prezența boxerilor 
juniori în finala pe țară (I. Cu
sătură, R. Manole, I. Mocanu, 
Gh. Dobre), precum și cu se
lecționarea a doi pugiliști în 
loturi naționale : I. Cusutură la 
juniori și I. Cernat la tineret ; 
eu trei titluri naționale cucerite 
de navomodeliști și cîteva 
locuri pe podium obținute de 
■eromodeliști (T. Lungu și N. 
Mitu fiind și componenți ai lo
tului național) ; cu motocicliștii 
Gh. Stancu și Gh. Nicoară — 
locul III, după opt etape, la 
categoria ataș ; cu automobiliș- 
tli începători Z. Luca și M. Io- 
nescu ; cu promovarea echipei

de fotbal în divizia secundă, 
dar îndeosebi cu frumosul com
plex sportiv clădit de curînd.

Dar, așa cum au subliniat 
atît darea de seamă, cit mai 
ales mulți dintre cei ce au luat 
parte la dezbaterea activității 
desfășurate de la învestitura 
vechiului consiliu al clubului, 
au existat multe neîmpliniri în 
probleme de fond, fie în dome
niul activității de masă, fie în 
cel al performanței. Astfel îneît 
intervențiile unor vorbitori, pă
trunse de spirit analitic și cri-

Pentru îndeplinirea acestui 
deziderat, clubul oțelariior 
gălățeni are suficiente

resurse
\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

tic, ni se par a se constitui in 
înțelepte concluzii și îndreptare 
pentru munca de viitor. Pentru 
că — s-a spus — chiar îndepli
nirile de obiective nu trebuie 
să mulțumească. Șl este adevă
rat : 15.000 de participant (nu 
de oameni ai muncii, deoarece 
în această cifră se includ mai 
multe prezențe la acțiuni ale 
unei singure persoane) nu re
prezintă o cifră suficientă față 
de posibilități, iar rezultatele 
bune în planul performanței 
sint și ele puține, dacă ținem 
seamă și de faptul că acest ma
re combinat are și două licee 
care pot să ofere o bază pro
prie de selecție deosebit de pre
țioasă. La aceste condiții bune 
se mai poate adăuga apariția 
complexului „Oțelul", cea mai 
bună bază sportivă din județ, 
pentru care oțelarii, conducerea 
combinatului, merită toate feli
citările. Și se mai pot adăuga 
posibilitățile reale de extindere 
a bazelor sportive simple care 
să satisfacă nevoile de mișcare,

MARI SURPRIZE IN TURNEUL
FINAL DE LUPTE LIBERE

început sub semnul surprizelor, 
turneul final de lupte libere al 
concursului republican pe cate
gorii de 
slmbătă șl 
•porturilor din ______  __ ___
rezultate și mal puțin scontate. 
Dealtfel, numai patru din cei 
•pt campioni republicani și ai 
„Daciadei" la ediția din acest an 
aflat! în concursul de la Reșița 
au reușit să se situeze pe pri
mul loc !

De peste șase ani, apreciatul 
luptător Vasile Pușcașu (Steaua) 
domină categoria semigrea fără 
a cunoaște înfrîngerea. De astă 
dată însă, el a * - -
la puncte (2—10) 
Pana it (Dinamo 
luptător nelipsit 
me din loturile

greutate a continuat, 
duminică, în Sala 

Reșița, cu alte

fost depășit net 
de tînărul Aurel 
Brașov). Un alt 
în ultima vre- 

reprezentative,

CAMPIONATUL 
SĂTESC DE TRÎNTÂ

(Urmare din pag. I)

Apoi, In repriza secundă, deși 
era condus cu 4—7. printr-un 
efort și o abilitate apladată de 
•pectatori. l-a pus In tuș pe 
Florin Vlad, cîștigînd, astfel, 
primul său trofeu la categoria 
+87 kg.

Asemenea lui au luptat mulți 
alti tineri, lăsînd să se între
vadă. prin calitățile lor. noi 
talente pentru sportul lupte 
lor. Am numi pe Aurel Mi
titică din Botoșani, pe Ilie 
Grozav din Brașov, pe Gheor
ghe Mateciuc din Arad și enu
merarea ar putea continua. Fi
nala de trîntă de la Arad, în
tr-o organizare și o asistență 
tehnică ireproșabile, a consti
tuit o frumoasă reușită a 
sportului de masă sătesc. RE
ZULTATE TEHNICE : cat.
56 kg — 1. I. Grozav (Brașov),
2. Gh. Andrei (Vaslui), 3. I. 
Spînu (Olt) ; 62 kg. — 1. Gh. 
Mateciuc, 2. S. Sorica (Brăila),
3. P. Ihora (Sibiu) ; 68 kg — 
1. R. Ciobanu (Botoșani), 2.
1. Șerban (Galați), 3. C. Vișan 
(Mehedinți) ; 76 kg — 1. S. Ta- 
tarciuc (Botoșani), 2. N. Bar- 
bința (Sălaj). 3. C. Popa (Vran- 
cea) ; 87 kg. — 1. A. Mititică,
2. T. Vlad (Buzău), 1 K, Sa- 
bău (Bihor) ; +87 kg. — 1. V. 
lamandi, 2. FI. Vlad, 3. V. La- 
rurcă (Suceava). Clasament : 
pe județe : 1. Botoșani 21 p, 2. 
Brașov 17 p, 3. Vaslui 15 p,
4. Brăila II p, 5. Vrancea 9 P, 
6. Arad 8 p.

Ion Ivanov (Steaua), a pierdut 
finala de la categoria 90 kg cu 
Dumitru Mușat (Dinamo Brasov), 
de care a fost întrecut la punc
te (1—3). Constantin Mărăscu 
(Steaua), participant la campio
natele mondiale din acest an, n-a 
Izbutit să obțină mai mult de un 
punct în ultimul meci, cu Gheor
ghe Fodore (Dinamo Brasov),, 
care a cîștigat cu 5—1.

Iată clasamentele finale : cat.
48 kg : 1. Nicu HIncu (Steaua), 
2. Gh. Neagoe (Steaua), 3. V. vi
șan (Rapid Buc.) ; 52 kg : 1. Be- 
la Uveges (Steaua), 2. V. Bu- 
clea (Dinamo Bv.), 3. C. Ciucioiu 
(Steaua) ; 57 kg : 1. Gheorghe
Bîrcu (Steagul roșu Brașov), 2. 
D. Ignat (Dinamo Bv.), 3. M. Ri
sipiți! (jiul Petrila); 62 kg: 1. 
Traian Marinescu (Dinamo), 2. P. 
Gheorghe (Vulcan Buc.), 3. Gh. 
Mitran (Vulcan Buc.); 68 kg: 1. 
Gigei Anghel (Steaua), 2. C. Dă- 
năilă (Dinamo), 3. O. Dușa 
(Steaua) ; 74 kg : 1. Dumitru Ba
ta (Vulcan) ; 2. Gh. Ioana (C.S. 
Tîrgovlște), 3. C. Damaschin 
(C.S. Tîrgoviște) ; 82 kg : 1. 
Gheorghe Fodore (Dinamo). 2. C. 
Mărăscu (Steaua), 3. S. Diaconu 
(Hidrotehnica Constanta) ; 90 kg: 
1. Dumitru Mușat (Dinamo), 2.
1. Ivanov (Steaua), 3. D. Zuz
(înfrățirea Oradea) ; 100 kg : 1. 
Aurel Panait (Dinamo), 2. V. 
Pușcașu (Steaua), 3. C. Pavel 
(Rapid) ; 4-100 kg : 1. Andrei
Ianko (Dinamo), 2. P. Prisecartl 
(Rapid), 3. E. Panaite (Steaua); 
clasamentul pe cluburi șl aso
ciații sportive : 1. Steaua 58 p,
2. Dinamo Brașov 55 p, 3. Vulcan 
Buc. 18 p, 4. Rapid Buc. 16 p, 
9. Înfrățirea Oradea 13 p, 9. C.S. 
Tîrgovșite 9 p.

Competiția, desfășurată într-o 
organizare ireproșbailă, B-a bucu
rat si de prezenta multor arbitri 
Internaționali, ca Gh. Marton 
(CluJ-Napoca), V. Pătrașcu, St. 
Stanciu și V. Coman (toți din 
București), care au condus fără 
greșeală întrecerile.

Costin CHIRIAC

de petrecere a timpului 
în mod 
pentru 
mare de 
tivitatea
nivel necorespunzător... Să fa
cem totul pentru ca sportul să 
ne folosească realmente tuturor 
celor care muncim pe platformă 
și copiilor noștri", arăta, între 
altele, ing. Săvel Rotaru. „Să 
ridicăm ștacheta muncii, pentru 
ca și activitatea sportivă să se 
ridice la nivelul prestigiului 
combinatului... Avem datoria 
morală să ducem pe terenurile 
de sport toți cocsarii, oțelarii, 
furnaliștii, care știm in ce con
diții lucrează și care au, deci, 
nevoie de mișcare în aer liber, 
de sport... Să amenajăm noi 
baze sportive simple lingă uzi
nele noastre, pe lingă cămine, 
la indemina oamenilor muncii, 
și să lărgim activitatea de ma
să fără de care nu vom putea 
dezvolta cu adevărat performan
ța. Să acordăm mai multă a- 
tenție muncii educative cu spor
tivii noștri și cu educatorii ior", 
spunea secretarul comitetului 
de partid al Combinatului, 
Gheorghe Teodorescu. „Trebuie 
reconsiderată întreaga activitate 
a clubului in privința perfor
manței, perimetru in 
zultatele sint scăzute 
muncii insuficiente a 
mulți dintre „inginerii 
cum 
să sc 
Iiștii 
rii, 
conchidea
le C.J.E.F.S. Galați, tov. Florin 
Balaiș.

într-adevăr, întreaga activi
tate a clubului, care are acum 
un nou președinte, în persoana 
directorului comercial Mircea 
Rogojinaru, trebuie reconsidera
tă — pornind de la sportul de 
masă și completarea bazei ma
teriale și ajungînd la sportul de 
performanță și activitatea de 
propagandă și educație —, pen
tru că necesitățile oamenilor 
muncii din marele combinat de 
oțeluri, precum și posibilitățile 
umane și materiale sint mult 
superioare. Lucru subliniat, de
altfel, de majoritatea vorbitori
lor. Este nevoie, în primul rînd, 
de o mai bună rînduială a acti
vității. (O 
preocupări a 
o reprezintă 
tr-un an de 
nată de la membrii clubului s-a 
ridicat la infima sumă de 1 343 

. lei ! Și putea fi de sute de mii 
de lei...).

Exigența, spiritul critic con
structiv, sinceritatea cu care 
s-au analizat stările de lucruri 
din activitatea sportivă de ma
să și de performanță în puter
nica unitate industrială gălă- 
țeană teprezintă repere impor
tante și garanții ale unei reale 
îmbunătățiri în viitor a întregii 
activități din cadrul acestui 
club care poate deveni mult 
mai puternic, cu o contribuție 
sporită la dezvoltarea mișcării 
sportive gălățene.

O

liber 
plăcut și util sănătății 
un număr mult mai 
oameni ai muncii. „Ac- 
clubului se situează la

care re- 
datorită 

celor mai 
in sport", 

sint numiți — și trebuie 
considere astfel — specia- 
mișcării sportive, profeso- 
antrenorii și instructorii", 

prim-vicepreședinte-

dovadă a scăzutei 
vechiului consiliu 
și faptul că în- 

zile cotizația adu-

Aurelian BREBEANU

Anton, abilul și tenacele mijlocaș la grămadă grivițean, va iniția 
un atac, sub privirile lui Stroe, Scarlat, Grigore, Pongracz, Măcă- 
neață. (Fază din meciul R.C. Grivița Roșie — Farul 7—3).

Foto : Dragoș NEAGU

Că această ediție de campio
nat este realmente pasionantă 
a dovedit-o, o dată mai mult, 
desfășurarea partidelor etapei 
cu numărul 12, penultima din 
tur și din sezon, în urma căro
ra doar deținătoarea „lanternei" 
a rămas pe poziție, toate cele
lalte echipe mergînd intr-un 
sens sau în altul pe treptele 
Ierarhiei ! Trei rezultate rețin 
în mod deosebit atenția. Mai 
întîi acela înregistrat la Baia 
Mare, unde XV-le local trăiește 
mai degrabă din... amintirile 
precedentului campionat, fiind 
nevoit duminică să se plece in 
fața dinamoviștilor. Succesul a- 
cestora din urmă, coroborat cu 
înfrîngerea Farului în Parcul 
copilului, i-a reinstalat în „fo
toliul de onoare" cel puțin pînă 
la finele acestei săptămîni, cînd 
are loc eternul derby cu Steaua. 
Victoria grivițenilor asupra e- 
chipei constănțene, care — du
pă foarte concludentul succes 
din meciul cu Steaua — părea 
marea favorită a sezonului, 
este grăitoare în privința ambi
țiilor renăscute ale primului 
club de rugby de la noi, lupta 
pentru titularizare dusă de nu
meroșii săi jucători — mulți de 
puțină vreme trecuți de pragul 
junioratului ! — creînd o auten
tică emulație. Un amănunt in
teresant : la finele partidei Gri
vița Roșie — Farul, tehnicienii 
și componenții primei formații 
remarcau că echipa Litoralului 
are cea mai frumoasă exprima
re în joc dintre cele trei „mari" 
ale rugbyului nostru. O remar
că în cunoștință de cauză, XV- 
le lui Viorel Moraru și Radu 
Demian întîlnind, la scurte in
tervale, Steaua, Dinamo și Fa
rul (culmea e că nu a invins-o 
decît pe ... ultima !).

Demnă de subliniat 
neașteptata victorie 
pe malul Begăi. Și 
pentru menținerea în prima di
vizie devine, astfel, de-a drep
tul spectaculoasă... Ce ne va 
mai rezerva, oare, etapa a 13-a, 
ultimul act competițional al se
zonului ?

montul eseurilor, FARUL a fost 
ajunsă de STEAUA — ambele 
cu cîte 51 marcate. Urmează : 
Dinamo 36, R.C. Grivița Roșis 
20, Politehnica Iași 12, Știința 
CEMIN Baia Mare 11, Universi
tatea Timișoara 10, C.S.M. Si
biu 9, R.C. Sportul studențesc 
7, P.T.T. Arad, Vulcan, C.S.M. 
Suceava — cite 6, Știința Pe
troșani și Rulmentul Birlad — 
cîte 5. Cele 235 de eseuri au 
fost înscrise de 111 jucători (cei 
mai mulți — 18 — fiind de la 
Farul), acest numeros pluton 
fiind condus de Sorin Fuicu — 
12, urmat de Marian Aldea 9, 
Mircea Paraschiv, Adrian 
Piloțschi, Mihai Holban,_Mircea 
Muntcanu, 
cîte 7.

Constantin Roșu —
RAEȚCHIGeo

1. DINAMO 11 10 0 1 258- 55 31
2. Steaua 11 9 1 1 314- 97 30
3. Farul 11 9 0 2 286- 86 29
4. Griv. Roșie 12 7 0 5 138- 83 26
5. Polit. Iași 12 6 1 5 112-130 25
6. C.S.M. Sibiu 12 5 0 7 70-132 22
7. „U“ Tim. 12 3 3 6 96-150 2d
8. Șt. B. Mare 10 5 0 5 110- 79 20
9. Rul. Bir Iad 11 4 1 6 53-178 20

10. Șt. Petr. 10 4 1 5 90-109 19
11. P.T.T. Arad 11 4 0 7 83-220 19
12. C.S.M. Suc. 11 3 1 7 62-192 18
13, Sp. stud. w 3 2 5 110-138 18
14. Vulcan 12 1 0 11 60-193 14

mai este 
arădeană 

disputa

★
Nu lipsită de interes este și 

întrecerea competitoarelor la 
capitolul eficacității. în clasa-

9

Miercuri și joi, <n Capitală

ATRACTIVĂ CONFRUNTARE HOCHEISTICĂ:
STEAUA S. C MIERCUREA CIUC

Au mai rămas la dispoziție doar 
clteva restanțe și campionatul 
primei serii valorice a Diviziei 
„A* de hochei va reintra în... 
„normal". Adică se va încheia 
și a patra din cele cinci runde 
ale acestei întreceri, urmînd să 
mai fie programat (se pare In a- 
prUie, anul viitor, după consu
marea grupei B a C.M.) încă un 
turneu, care va avea loc Ia 
București.

Pînă atunci să mai consemnăm că 
cele două victorii obținute de S.C. 
Miercurea Ciuc în fața campioa-

nei. Dinamo București, au avut 
ca principală beneficiară o a tre
ia eebipă : Steaua. Militarii au 
acum șansa de a disputa pe te
ren propriu restanțele cu S. C. 
Miercurea Ciuc» ceea ce consti
tuie, firește, un atu serios in 
drumul spre titlu.

Cele două jocuri vor avea Ioc 
în Capitală, miercuri 2 și joi 3 de
cembrie, de la ora 17.

Azi, mîine șl joi, Dinamo va 
evolua la "Galați, In trei jocuri 
restante cu Dunărea.

U3Z a

CALCULE RĂSTURNATE LA MUTUAL HIPISM
Pista moale, desfundată, a făcut 

ca numai caii puternici, adapta
bili, să poată vedea potoul. Dintre 
ei, Iubiț, într-o nouă montă, cu 
Ion eseu Alexandru în postură de 
antrenor și driver a reușit să 
răstoarne calculele la mutual și 
sâ „înghețe- și mai mult atmos
fera din tribună. El a închis nu 
mai puțin de trei pariuri dintr-un 
total de șapte închise și să cîș- 
tige, culmea, cu mîna jos. Singu
rul care a schițat ceva împotri
va Iul a fost Hogar, practic ieșit 
din formă șl fără șanse (Premiul 
Titan — hitul 1). In clasamentul 
antrenorilor șl driverilor, Gh. Tă- 
nase „pompează- serios cu curse 
clștigate șl nu admite decît capul 
de afiș. Ca întotdeauna, dealtfel,

rezultate tehnice : Cursa i : 
1. Atala (V. Popa) perl. 1:35,2, 2. 
Sultaș. Simplu 8, ordinea 95. Cursa 
a H-a : 1. Herlea (N. Gheorghe) 
perf.: 1:34,7, 2. Surduc, 3. Holban. 
Simplu 2,20, or-Jnea închisă, event 
22, ordinea triplă 296. Cursa a 
IH-a : 1. Tufana (G. Tănase) 
perf. 1:27,9, 2. Simptom. Simplu 
2,20, ordinea 30, event 30, triplu 
cîștigător 292. Cursa a IV-a : 1. 
Iubit (Al. Ionescu) perf. 1:32, 2. 
Hogar, 3. Rural, simplu 20, ordi
nea 80, event 311, ordinea triplă 
închisă. Cursa a V-a : 1. Indian 
(L Crăciun) perf. 1:31,2, 2. Bărdi- 
ța. Simplu 15, ordinea închisă, 
event închis, triplu cîștigător în
chis. Cursa a Vl-a : 1. vigan (I. 
Oană) pert. 1:35,2, 2. Sorocel, 3.

Bucuria. Simplu 12, event 379, or
dinea 6, ordinea triplă 158. Cursa 
a VH-a : 1. Rural (S. Onache) 
perf. .1:31,5, 2. Selenar. Simplu 5, 
ordinea 40, event 23, triplu cîști
gător 1 785. Cursa a vm-a 
Sugiuc (R. Costiță) perf. 1:37,9, 
2. Negruț, 3. Trifoi. Simplu 6, or
dinea 30, event 218, ordinea triplă 
469. Cursa a IX-a : 1. Sadău (M. 
Ștefănescu) perf. 1:37,7, 2. Iona
tan, 3. Strunga. Simplu 8, ordinea 
Închisă, event 350, triplu cîștigător 
închis, ordinea triplă 764. Cursa a 
X-a : 1. Poenița n (G. Grigore) 
perf. 1:35,9, 2. Hotărel. Simplu 6, 
ordinea 70, event 347.

Doru IONESCU
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La al doilea turneu al campionatului di

BAIA MARE-O GAZDĂ I 
REVELIMUAS-0

Al doilea turneu al campionatu
lui național de baschet masculin 
s-a desfășurat, în Sala sporturilor 
„Dacia" din Bala Mare, Intr-o 
atmosferă de real interes, mani
festat prin prezența și entuziast 
mul numeroșilor spectatori. Bala 
Mare, centru în care o echipă k>-' țMare, centru în care o echipă k>-' 
cală evoluează pentru prima dată 
în Divizia „A“ de baschet, s-a 
dovedit o gazdă bună, organiza
rea. fără reproș a jocurilor fiind 

• edificatoare în acest sens. între
cerile au adus oarecari clarificări 
în clasament, dar situația va fi 
definitivată la încheierea ultimu
lui turneu (Oradea, 20—22 decem
brie), cînd vor fi cunoscute gru- 

. pele valorice 1—6 și 7—12. Pînă 
atunci, să consemnăm buna evo
luție a proaspetei divizionare „A“ 
IMUAS Bala Mare, aflată în pri
mul eșalon valoric, comportarea 
cu totul meritorie a studenților 
brașoveni șl a rapidlștilor, reve
nirea formației Universitatea CluJ- 
Napoca ; la polul opus se situea
ză Farul Constanța, de nerecu
noscut față de campionatele tre
cute (1980 și 1981), în care a ocu
pat locul 3. Un singur lucru este 
cert : lipsa de preocupare pentru 
împrospătarea lotului cu ele
mente tinere constituie una din
tre cauzele principale ale faptului 
că Farul se află în clasament de- 
abla pe locul 11.
• Dintre jocurile ultimelor două 

zife ale turneului băimărean, 
s-au desprins, prin interesul stîr- 
nlt, următoarele două : UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA — ICED 
(85—82). Meci deosebit de echili
brat, în cursul căruia ambele e- 
chipe au luptat cu multă ambiție 
pentru victorie. Conduși în prima 
repriză, clujenii au acționat mal

L
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11.
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MIINE - TRAGERE 
PRONOEXPRES I

Pentru partlcipanții care nu au 
jucat încă numerele preferate, 
precum șl pentru cel ce doresc 
să-și sporească posibilitățile de a 
obține dștigurl în AUTOTURIS
ME ȘI MARI SUME DE BANI, 
se reamintește că ASTAZI este 
ULTIMA ZI de procurare a bile
telor pentru tragerea obișnuită 
Pronoexpres de miercuri 2 decem
brie 1981. NU OCOLIȚI PRILEJUL 
DE A VA NUMĂRĂ PRINTRE 
PRIMn MARI CIȘTIGATORI AI 
ACESTEI LUNI LA SISTEMUL 
DE JOC PREFERAT J
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Agențiile Loto-Pronosport conti
nuă vînzarea biletelor pentru tra
gerea excepțională Loto ce va 
avea loc duminică < decembrie
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ria 7 : 140,29 
3 : 2.014,90 a 4

Report la ct



I „1“
HAM
ă res tan- 
itu2^i Di
mas ă : 
. — UNI** 
L (m) 9—2 
Jboși 3+3, 
Meszaroș 
aneth — 
la craio- 

, Firănes- 
ecare nu- 
L RADU-

- INFRA- 
-4 și 5—2, 
oaspetele 

de valoa- 
1 depășite 
: Mihaela 
1+1, FIo- 

i învingă- 
mcă 2+1, 
CORNOIU-

I 
I 
I
I
I

partidelor | 
definitive I 

lipe sint

2 128- 59 28
S 99- 95 24
1 98- 89 23
5 52-135 15

1 212-116 46 I
5 196-146 44 |
I 148-169 36
I 168-164 36 -
8 113-201 32 |
9 151-192 31 I

2 1126- 53 28
3 124- 69 27
2 65-123 18
3 50-120 17
București 

efcbvg/hdat 
icare.

0 75- 5 30 I
» 40- -58 21 I
„'£*-54 19* 

U3 28-70 16* |
104- 87 41 I
•9- 98 39

I 92- 98 37 |
95- 96 37
98- 98 36 I
89-100 34*
2 71-44 28 I

7 65-52 23 I 
I 7 57-61 23 
. 14 36-72 16 |

Pitești și I 
retrogradat 
'icare. 
asterisc au I 
neprezen- I

m) 1

tr-adevăr, la una sau două, si
tuații de ofsaid în defavoarea e- 
chipei Dinamo. Aceasta nu în
dreptățea însă ploaia de repro
șuri și chiar de insulte care 
s-au abătut, mai ales la pauză, 
asupra sa — după propria lui 
mărturisire — din partea tobe- 

tru Brezoi — Textila Cisnădie 2—0 
(1—0), Minerul Paroșeni — Me
canica Alba Iulia 3—1 (2—0).

Pe primele locuri ; 1. META
LURGISTUL CUGIR 22 p (36—11),
2. Explormin Deva 22 p (34—11),
3. Minerul Paroșeni 17 p (22—19) 
...pe ultimele : 14. IMIX Agnita 
10 p (13—20), 15. C.F.R. Simeria 

10 p (9—19), 16. Automecanica Me
diaș 10 p (14—34).

SERIA A IX-a

Gloria Reșița — Unirea Sîn- 
nicolau 4—2 (2—0), Electromotor 
Timișoara — Victoria Ineu 8—0 
(3—0), Unirea Tomnatic — Biho
rul Beiuș 3—0 (2—0), Recolta Sa- 
lonta — Chimia Arad 2—0 (1—0), 
Voința Oradea — Vulturii Textila 
Lugoj 3—1 (2—0), C.F.R. Arad — 
C.F.R. Victoria Caransebeș 3—1 
(2—0), Șoimii Lipova — Oțelul Or. 
dr. Petru Groza 3—1 (1—0). Mine
rul Anina — Metalul Bocșa 5—0 
(3—0) — s-a jucat la Bozovici.

Meci re jucat (din etapa a 
Xm-a) : Minerul Anina — Re* 
colta Salonta 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
REȘIȚA 20 p (31—17), 2. Voința 
Oradea 18 p (33—19), 3. Metalul 
Bocșa 18 p (17—20) ...pe ultimele:
15. Chimia Arad 11 p (21—31),
16. C.F.R. Victoria Caransebeș 11 
p (18—30).

SERIA A X-a

Minerul Baia Sprie—Armătura 
Zalău întrerupt în min. 86, la 
1—1. Bradul Vișeu — Unirea Va
lea lui Mihai 1—0 (0—0), Victoria 
Cărei — Simared Baia Mare 4—0 
(2—6), Silvana Cehu Silvaniei — 
Bihoreana Marghita 3—1 (2—0), Mi
nerul Băiuț — C.S.U. Tricolorul 
Oradea 3—0 (2—0), Minerul Bălța 
— Oașul Negrești 1—0 (1—0), Chi
mia Tășnad — Minerul Baia Bor- 
șa 4—2 (3—0). CUPROM Baia Ma
re — Rapid Jibou 6—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 25 p (38—9) — din 
14 jocuri, 2. Victoria Cărei 19 d 
(31—19), 3. Unirea Valea lui Mi
hai 18 p (32—14), 4. Minerul Baia 
Sprie 18 p (29—15) — din 14 
jocuri ...pe ultimele : 14. C.S.U. 
Tricolorul Oradea 10 p (17—28), 
15. Simared Baia Mare 10 n 
(12—31), 16. Silvana Cehu Silvaniei 
9 p (15—32).

- - IENTA, j
*«*'115:503 16 I
1 720:543 15 ■
2 592:527 14
2 614:612 14 I
3 576:614 13 J
4 614:609 12 ■ 
4 673:671 12 “
6 535:590 10 I
6 586:666 10 I 
6 605:702 10 ■
6 558:666 10
8 555:710 8 I

DEȘI N-AIJ PftIMlI GOl, 
CONSIĂNJENII AD PIECAT... BĂTUfl!

CD CIT ESTE MAI „CROIT*
De o bună bucată de vreme, 

mai precis din campionatul... tre
cut, Steaua n-a mai înscris în 
poarta echipei adverse trei go
luri ! Așa cum a făcut-o dumini
că pe ,,Ghencea“, în meciul 
altădată un derby — cu F. C. 
Argeș. Și toate, prin același jucă
tor al ei, de certă și mare va
loare* Puiu Iordănescu. Despo
vărat de sarcini de marcaj, une
ori pe întreg cîmpul de joc, greu 
de îndeplinit pentru un fotbalist 
care a trecut granița celor 30 de 
ani, și pus să joace nu libero în 
fata fundașilor proprii, ci înain
taș central în fața fundașilor ad- 
verși, Iordănescu a fost artizanul 
victoriei Stelei (proaspătă fizic și, 
deci, cu poftă de joc de mai 
multe etape), realizând invidiatul 
hat-trick. Un înaintaș central 
deloc calsic, împins în față nu 
pentru orice eventualitate, să pîn- 
dească erorile din „16“-le parte
nerului de întrecere, ci acoperind 
— cu excelent randament, prin

„DESCHIDEREA JOCULUI"
Palpitantă întîlnirea de la 

Scornicești. Conform previziiuni- 
lor, echipa locală s-a aflat mai 
tot tdimpul la cîrma jocului, do
minarea ei fiind autoritară pe
rioade ’destul de lungi. Dar cî- 
teva lucruri au împiedicat-o să-și 
materializeze avantajele... teoreti
ce. Unii spuneau (și ceva ade
văr există) că a fost vorba și 
de psihologia jucătorilor. F. C. 
Olt venea după egalul de la Pe
troșani și întâlnea pe ultima cla
sată. „Istoria" acestui joc a fost 
determinată însă și de alți fac
tori : 1) marile ratări ale lui 
Prepeliță, Pițurcă, Iamandi, Io- 
vănescu ; 2) excelentele inter
venții ale tînărului și talentatului 
portar bucureștean Girjoabă ; 3) 
greșita angajare a vîrfurilor Pi
țurcă și Iamandi, cu mingi înal
te (ca pentru pivoții de la bas
chet), deși aceștia erau mereu 
marcați sau depășiți la mingile 
înalte, îndeosebi de Grigore ; 4) 
o greșită concepție despre fina
lizare. Iată, în acest sens, un 
exemplu edificator : venit de pe 
stînga, cu mingea la picior, Pițur
că. a intrat în careu, a ajuns, 
cam la 14 m de poartă, în po
ziție foarte bună, dar, în loc să 
șuteze, a pasat pe extrema 
dreaptă, „ca să desfacă jocul**, 
deși nu mai trebuia „desfăcut". 
Adică a renunțat la e poziție 
foarte bună de șut ca să paseze 
extremei, care să centreze pen
tru ca, eventual, Pițurcă sau Ia
mandi să reia centrarea. Așa se 
explică faptul că, după pauză, 
gazdele au șutat doar de două 
ori pe spațiul porții (mijlocașul 
Cățoi și Iamandi, cînd a marcat 
golul).

Robert Cosmoc și-a demon
strat din nou și o scriem cu 
satisfacție — capacitatea profe
sională. Ideea de joc, așezarea 
fiecărui jucător în teren sînt în 
raport cu realele posibilități ale 
lotului. Apărîndu-se cu dîrzenie, 
corect, Progresul-Vulean s-a aflat 
Ia un pas de un rezultat neaș-

ULTIMA ETAPĂ A TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“
ă eficiență 
riind dese- 
și distanță, 
ibă a doi 
ă (Grădiș- 
ctat poten- 
Au înscris: 
Crăciun 12, 
Rotaru 8, 
i 2 pentru 
Voicu 21, 

16, Chircă 
peanu 4, 

Rădulescu 
P. Pasere.

UAS BAIA 
U fost pu- 
zei peste 
mărenii au 
tel expe- 
j în fața 
xcelat din 
$1 discipli- 

j : Hegyesi 
ru 15, Cu- 
pentru în- 
istantin 14,

Sutir&șanu 
1 4, Anghel 
iu 7. Arbl- 
.Anton eseu.
P).

g SERIA I

I Cristalul Dorohoi — Minerul 
Gura Humorului 1—3 (0—1),
TEPRO Iași — Celuloza Piatra 

(Neamț 2—0 (0—0), A.S.A. Cîmpu- 
lung Moldovenesc — Șiretul Bu- 

Icecea 3—0 (0—0), Minerul Vatra
Dornei — Foresta Făltceni 3—2 
(2—1), Metalul Botoșani — Nico- 
lina Iași 3—0 (1—0), C.F.R. Paș- 

Icani — Cetatea Tg. Neamț 2—1 
(2—1), Avîntul Frasin — Cimen
tul Bicaz 7—1 (4—1), Metalul Ră
dăuți — Integrata Pașcani 6—1 

1(1-1).
Pe primele locuri în clasament, 

după încheierea turului campio
natului (etapa a XV-a) : 1. MI- 

INERUL GURA HUMORULUI 21 p 
(33—13), 2. TEPRO Iași 21 p

(31—18), 3. C.F.R. Pașcani 19 p 
(23—15) ....pe ultimele : 14. Ci-

Imentul Bicaz 11 p (13—26), 15. 
Nicolina Iași 10 p (16—22), 16.

Integrata Pașcani 8 p (19—38).

ORMEAZA
d extrageri 
1 42 de nu
li se oferă 
e a obține 
a 1300" șl
CÎȘTIGURI 
n PESTE 
sau R. P. 
vreme bi-

‘AxERn
DIN 25
1981

28.505 lei ; 
279 lei ; ca- 
49 lei ; ca- 
5 lei ; cățe
lei ; eatego- 
I ; categoria

Lî 157.201 lei.

I SERIA A n-a

DEMAR Mărășești — Victoria 
Bacău 1—1 (0—0), Petrolul Moi- 

Inești — Gloria Focșani 2—1 
(2—1). Textila Bunusi — Luceafă
rul Adjud 3—1 (2—1), Rulmentul 
Bîrlad — C.S.M. Borzești 0—1 
(0—1), Partizanul Bacău — Mi- 

Inerul Comănești 2—1 (2—0), Me
talul Huși — Laminorul Roman 
1—1 (0—1). Energia Gh. Gheor-
ghiu-Dej — Viticultorul Panciu 
4—0 (2—0), Letea Bacău — Fo- 

Iresta Gugești 4—1 (0—1).
Pe primele locuri s 1. LAMI

NORUL ROMAN 21 p (31—14) — 
110 victorii, 2. Petrolul Moinești 

21 p (28—11) — 9 victorii, 3. Vic
toria Bacău 21 p (22—8) ...pe ul
timele : 15. Rulmentul Bîrlad 8 p 
(8—26), 16. Metalul Huși 7 p 

I (9-52).
1 SERIA A HI-a

I Petrolul Băicoi — Prahova Plo
iești 1—1 (0—1), I.C.I.M. Ploiești
— Carpați Sinaia 1—0 (0—0), Chi- 

Imia Brazi Ploiești—Metalul Mija 
3—2 (2—1), Chimia Victoria Bu
zău — Carpați Nehoiu 3—2 (2—2), 
Chimia Brăila — Petrolul Berea 

13—0 (0—0), Caraimanul Bușteni — 
Poiana Cîmpina 3—0 (2—0), Fe- 
rodoul Rm. Sărat — S.N. ITA 
Brăila 2—0 (0—0), Autobuzul Fău-

PENTRU UN ANUME DOI...
intuiție a jocului și eficacitate 
— o mare zonă a terenului. Do
vadă elocventă în acest sens, Ior
dănescu a înscris primul gol din 
interiorul careului mic (venind, 
prompt, la întîlnirea cu mingea 
centrată de Ion Gheorghe) ; pe 
cel de al doilea l-a marcat din 
afara suprafeței de pedeapsă 
(printr-o lovitură liberă devenită 
de mult ,,o specialitate a casei4’); 
în sfîrșit, la cel de al treilea gol, 
înainte de a șuta, plasat, înșelă
tor, el se infiltrase, insidios, pe 
flancul stîng a careului mare.

O vorbă din bătrîni (tehnicieni 
ai sportului cu balonul rotund) 
spune așa : „Cu cît ești mai 
„croit“ pentru un anume rol în 
echipă, cu atît îi ești mai UTIL**. 
Lui Iordănescu îi place, se știe, 
golul. Iar, jucătorul de mare ta
lent și avid de gol este o floare 
rară, nu numai în fotbalul nos
tru. S-o cultivăm și s-o păstrăm, 
de aceea, cu multă atentie.

Gheorghe N1COLAESCU

SAU TEAMA DE A ȘUTA ?
te plat. Incredibila ratare a lui 
Apostol, din min. 81, a privat 
însă echipa bucureșteană de un 
rezultat-surpriză. După inerente 
emoții, F.C. Olt încheie sezonul 

• de toamnă fără să primească gol

în cele opt partide susținute pe 
teren propriu, pe care le-a în
cheiat cu un golaveraj excelent : 
17—0 ! 1

Constantin ALEXE

„RECITAI"... NEDORIT Al CAMPIONIEORI
înaintea meciului Universitatea 

Craiova — Jiul, cunoscută fiind 
poziția în Clasament a celor 
două combatante, se discuta doar 
despre... mărimea scorului cu 
care vor învinge gazdele. Cum 
se știe, lucrurile n-au stat așa. 
Cu totul nedorit sl neașteptat a 
fost însă „recitalul" campionilor 
în întîlnirea de duminică. Văzind 
că nu pot trece ușor de Jiul, în 
pofida ocaziilor cu carul, jucă
torii craioveni s-au enervat și 
de aici manifestări1 2 3 de care, real
mente, nu-i credeam In stare : 
la cîteva ciocniri între jucători, 
sau la faulturi de joc, craiovenii 
făceau imediat o grămadă spon
tană, ca Ia rugby, în care 5-6 
jucători protestau, se agitau, de 
arbitrul nici nu se mal vedea 
între ei ; Ungureanul a șutat 
mingea cu intenția de a-1 lovi 
pe arbitrul de linie (foarte bun) 
G. Dragomir ; Negrilă a. atacat 
la un moment dat atît de violent 
tacît își putea accidenta grav 
adversarul. Un exemplu prost 

rei — Minerul Filipeștii de Pădu
re 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PRAHO
VA PLOIEȘTI 27 p (35—6), 2.
I.C.I.M.  Ploiești 21 p (25—15), 3. 
Chimia Brazi 18 p (31—15) ...pe
ultimele : 14. Ș.N. ITA Brăila 12 
p (17—27), 15. Petrolul Berea 12 
p (21—32), 16. Autobuzul Făurei 8 
P (5-41).

SERIA A IV-a

Portul Constanța — Ancora Ga* 
lăți 2—1 (1—1), Metalosport Galați
— Progresul Isaceea 8—1 (3—0), 
Victoria Tăndărei — Ș.N. Tul- 
cea 3—0 (1—0), Avîntul Matca — 
Marina Mangalia 3—1 (2—0), Ci
mentul Medgidia — Chimpex Con
stanța 2—0 (0—0), Șoimii Cerna
vodă — Voința Constanța 2—1 
(0—0), Rapid Fetești — Granitul 
Babadag 5—1 (2—0), Metalul Man
galia — Arrubium Măcin 3—0 
(0-0).

în meci restanță (etapa a XHI-a) 
Metalosport Galați — Ș.N. Tul- 
cea 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANTA 20 p (35—12), 2. Me
talosport Galați 20 p (30—13), 3. 
Rapid Fetești 19 p (27—19) ...pe 
ultimele : 14. Granitul Babadag 
12 p (14—28), 15. Ancora Galați 11 
p (18—23), 16. Marina Mangalia 
10 p (11—25).

SERIA A V-a

Dinamo Victoria București — 
Abatorul București 3—2 (2—2),
I.C.S.I.M. București — Flacăra ro
șie București 3—3 (3—2), Viitorul 
Chirnogi — Tehnometal Bucu
rești 1—0 (1—0), Petrolul Roata
de Jos — Electronica București
1— 0 (0—0), Ș.N. Oltenița — T.M.
București 1—0 (1—0), Sirena
București — FEROM Urziceni
2— 0 (1—0), Danubiana București
— Constructorul Călărași 2—0 
(1—0), F.C.M. Giurgiu nu a ju
cat.

Pe primele locuri : 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 27 d 
(36—9), 2. Danubiana București
17 p (23—19), 3. Flacăra roșie 
București 17 p (22—19) ..pe ulti
mele : 14. FEROM Urziceni 12 d 
(18—22), 15. Tehnometal Bucu
rești 12 p (19—25), 16. Petrolul 
Roata de Jos 10 p (18—37).

Ultima dată cînd Jucaseră la 
Brașov, pe prima scenă, acum 
6 ani, „co-piii mării" plecau cu 
două puncte ! Duminică, echipa 
litoralului a plecat cu un meritat 
egal, care, cu siguranță, echiva
lează cu o victorie. E a patra 
„remiză" pe care elevii lui Ema- 
noil Hașoti o obțin în deplasare, 
după egalurile de la București 
(cu Frogresul-Vulcan și Sportul 
studențesc) și Timișoara. Acest 
ultim punct de la Brașov a fost 
rodul unui joc bine gîndit de 
fosta extremă a Steagului roșu, 
antrenorul de astăzi al dobro
genilor, care a Îmbinat de minu
ne elanul cu tehnica. In apă
rare, „veteranul" Antonescu a 
dirijat bine pe mai tinerii Bo- 
rali, Caramalău șl Drogeanu, iar 
în atac Peniu, I. Moldovan și 
Petcu au declanșat cîteva con
traatacuri de mare periculozitate, 
irosite din lipsă de concentrare 
(cea mai concludentă dovadă — 
faza din min. 84, cînd Buduru, 
deschis ideal, la marginea careu
lui mare brașovean, n-a insistat 
și a ratat... lovitura de teatru 1).

Sigur, succesul meritat al con- 
stănțenilor trebuie corelat șl cu 
ziua mai slabă a gazdelor, care, 
la o săptămînă după ce au în
vins Steaua, credeau, probabil, 
că meciul cu o echipă de „sub
sol" se cîștigă de la sine. Figu
rația citorva atacanți, anemia jo
cului ofensiv (un singur șut pe 
poartă în prima repriză 1) re

prezintă cauze reale ale semi- 
insucoesului formației antrenată 
de N. Pescaru șl I. Alecu. Ele
mente omise de gazde, care, de
loc sportiv, au transferat totul 
pe... arbitrajul lui Mihai Adam.

l-a  dat căpitanul echipei, Ște- 
fănescu. A jucat bine, n-avem 
ce-i reproșa, dar a făcut trei 
gesturi nesportive pentru care 
merita șl cartonașul roșu (a 
primit doar unul galben) : 1)
După ce a făcut un fault Ia 
marginea careului de 16 m, de 
teamă ca arbitrul să nu dea 11 
m, s-a repezit vijelios la acesta, 
care s-a speriat, așa că am asis
tat la o cursă de urmărire între 
căpitan și arbitrul Ștreng... ; 2) 
A lovit un adversar cînd jocul 
era oprit ; 3) Ostentativ, pentru 
a jigni arbitrul șl a incita spec
tatorii, s-a apucat să numere cu 
pasul, la o lovitură liberă, dis
tanța dintre minge și zidul pe- 
troșănean.

Astfel' de manifestări — con
semnate de arbitrii șl observato
rul federal Gh. Dirnona, unde 
sancționate — au umbrit spec
tacolul sportiv, dîndu-i notă 
proastă.

Modesto FERRARINI

SERIA A VI-a

ROVA Roșiori — Progresul Pu
cioasa 4—1 (3—0), Cimentul Fieni 
— Muscelul Cîmpulung 2—0 (1—0), 
Dunărea Zimnicea—Recolta Stoi- 
cănești 2—1 (1—0), Progresul Co
rabia — Constructorul Pitești 4—1 
(1—0), Cetatea Tr. Măgurele — 
Unirea Răcari 3—0 (2—0), Dacia 
Pitești — Chimia Tr. Măgurele 
2—0 (1—0), Electronistul Curtea
de Argeș — Petrolul Videle 1—1 
(1—0), Sportul muncitoresc Ca
racal — Chimia Găești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 20 p (28—14), 2. Cimen
tul Fieni 20 p (25—17), 3. Chimia 
Tr Măgurele 19 p (19—12) ...pe
ultimele : 14. Unirea Răcari 11 p 
(17—23), 15. Progresul Pucioasa
10 p (12—26) — 4 victorii. 16. Chi
mia Găești 10 p (18—32) — 3
victorii.

SERIA A vn-a

Minerul Oravlța — Diema Orșo
va 2—0 (0—0), Electroputere Cra
iova — Minerul Moldova Nouă
1— 0 (1—0), Dunărea Calafat — Mi
nerul Horezu 1—0 (1—0), Jiul Bo
vin ari — Constructorul Craiova
2— 0 (1—0), Mecanizatorul Simian
— Parîngul Novaci 3—1 (2—1), 
I.O.B. Balș — Unirea Drobeta Tr. 
Severin 1—1 (1—0) — s-a jucat la 
Caracal, C.F.R. Craiova — Mine
rul Motru 0—1 (0—1), Metalurgis
tul Sadu — Viitorul Drăgășani 
4—0 (1—0).

în meci restanță (etapa a 
XlII-a), Electroputere Craiova — 
Mecanizatorul Simian 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 21 p (26—11), 2. Dierna 
Orșova 21 p (21—16), 3. Electro
putere Craiova 20 p (22—8) ...pe 
ultimele : 14. Minerul Horezu 11 
p (18—24), 15. Viitorul Drăgășani 
11 p (12—20), 16. Parîngul Novaci 
8 p (13—35).

SERIA A VIII-a

Automecanica Mediaș — Ex- 
plormin Deva 1—0 (1—0), Minerul 
Ghelar — Metalurgistul Cugir 2—2 
(0—1), Minerul Aninoasa — Vic
toria Călan 1—0 (1—0), IMIX
Agnita — Vitrometan Medias 2—0 
(1—0), Minerul Vulcan — Minerul 
Certej 1—0 (0—0), C.F.R. Simeria
— Șurianul Sebeș 2—2 (2—1), Lo

Cum au jucat cîțiva înaintași 
brașoveni, nu garantăm insă că 
lovitura liberă indirectă din ca
reu, refuzată în min. 87, șl cele 
două minute de prelungiri, ne
respectate, ar fi adus victoria e- 
chiped gazdă, mult prea nervoa
să în final. Atît de nervoasă, in
cit secundul constănțean C. Ma
res ni s-a plina că a fost lovit 
de Bența, iar observatorul fede
ral N. Georgescu ne-a declarat 
că, după joc, sub tribună, în 
fața vestiarelor, l-a văzut pe 
portarul Clipa lovindu-1 cu pum
nul, în plină față, pe președin
tele duhului constănțean, N. 
Oglindă. Fapte reprobabile — 
inadmisibile 1 — care au lăsat un 
gust amar nu numai lui Ema- 
noil Hașoti, cei care a purtat cu 
fair-play, 13 ani, culorile echipei 
brașovene...

Mircea M. 1ONESCU

39-3 FĂRĂ
Sportul studențesc a încheiat 

duminică primul său an „pe 
C.A.M.". Și trebuie să recunoaș
tem că echipa a fost deosebit de 
inspirată cînd s-a retras aid, 
Bilanțul jocurilor de campionat 

susținute pe teren propriu este 
toarte spectaculos : victorii în se
rii lungi, întrerupte de numai trei 
„remize", cu un golaveraj gene
ral de 39—3 I performanța aceasta 
a anului 1981 e cu atît mal re
marcabilă cu cît ea vine după 
lamentabilul tur 1980, care părea 
să arunce echipa In Divizia „B“.

Sportul studențesc are un lot 
de valoare. Să nu uităm că re
zervele echipei se numesc FI. 
Grigore, Bozeșan, Ucă. Mun- 
teanu I, Șerbănlcă, adică jucăto
ri pe care și l-ar dori în teren 
cam 15—16 echipe din campiona
tul nostru. Iată de ce așteptăm 
rezultate din ce în ce mai bune 
de la această echipă „capabilă de 
orice rezultat", cum a fost de 
pildă acel 2—0 din finalul cam
pionatului trecut în compania lui 
Dinamo, pe terenul din Șoseaua 
Ștefan cel Mare, un rezultat care

UN DERBI ONORAT
(Urmare din pag. I)

EIEMPEUl IUI BÎiliÎM
...Minutul 6 al meciului dintre 

U.T.A. și A.S.A. Tg. Mureș. La 0 
pătrundere individuală a lui B6- 
lonl, fundașul central arădean 
Kukla intervine, hotărît, la min
ge pentru a-1 deposeda pe căpi
tanul de echipă al tîrgmureseni- 
lor, Din acea contră, absolut re
gulamentară, Boloni se resimte 
șl rămîne întins pe gazon. Pri
mește îngrijiri medicale și, după 
două-trei minute, reia jocul șchio- 
pătînd, acuzînd dureri la genun
chiul piciorului stîng. Antrenorul 
Czako vrea să-1 înlocuiască, dar 
Boloni refuză și, scrîșnlnd din 
dinți, nu-și părăsește echipa, lu
cind, cum se spune, într-un .pi
cior. dar jucînd bine, aducindu-și 
o contribuție substanțială atît in 
apărare, cît șl 1” atac. Rămîne 
în teren pînă în min. 79, clnd 
durerile se amplifică șl locul iul 
în formație este luat de Cernes- 
cu. Am aflat, la sfirșitul meciu
lui, că Boloni a contractat 0 en
torsă la genunchi și că va deveni 
Indisponibil pentru multă vreme. 
Gestul lud Boloni — de a rămi- 
ne, totuși, pe teren alături de 
coechipieri, ,jn dorința de a face 
totul pentru echipa lui — este un 
exemplu pentru mulți jucători.

Gheorghe NERTEA

ÎNFRÎNGERE !
a hotărît," în fond, asupra titlu
lui...

Anul 1981, anul lui 39—3, mar
chează și creșterea fostului „se
cund" Volca, adică a antrenoru
lui care a preluat echipa cînd 
nu avea decît de pierdut. Fără 
să-1 atribuim merite în exclusi
vitate, e bine să ne amintim că. 
sub conducerea lui, Mihai Marian 
a devenit un fundaș care trebuie 
să figureze pe lista de așteptare 
a „tricolorilor", că Iorgulesc-j 
formează, împreună cu Cazan, un 
cuplu care poate arunca mănușa 
oricărui alt cuplu de fundași 
centrali și că Bucurescu a deve
nit, In sfîrșit, o extremă de te
mut. Toate aceste ameliorări de 
fond trebuie puse șl în legătură 
cu „hainele noi" pe care Voica 
Ie-a dat unor jucători care pă
reau intrat! in linie moartă.

O ultimă observație, de cu to
tul altă natură. Ultimii doi cltatl 
(Iergulescu și Bucurescu) au pri
mit — pe deplin „merit" ! — car
tonașul roșu în meciul cu Tîrgo- 
viște, lmpovărîndu-și echipa în
tr-un moment în care jocul 
curgea în favoarea ei. E greu de 
acceptat asemenea gesturi în fata 
unei tribune care încearcă să 
etate „Gaudeamus"...

loan CHIRIIA

DE AMBEIE ECHIPE
rei dinamoviste. De ce să nu ne 
supărăm mai tare pe greșelile și 
ratările unora din jucători în loc 
să dăm vina pe arbitru 7 Mai 
ales pe un arbitru tînăr, de 
perspectivă, care — în ciuda ce
lor cftorva erori — s-a străduit 
să fie la înălțimea misiunii sale,’ 
a răspunderii pe care i~o impui 
nea acest foarte dificili derby. ,

Echipele clasate pe locul I în 
serii : Minerul Gura Humorului, 
Laminorul Roman, Prahova Plo
iești, Portul Constanța, Dinamo 
Victoria București, ROVA, Ro
șiori, Minerul Motru, Metalurgis
tul Cugir, Gloria Reșița, Armătu
ra Zalău, Industria sirmei C.

Turzii și Precizia Săcele

SERIA a xi-a
1

Metalul Aiud — Sticla Arleșul 
Turda 2—0 (0—0), Industria sîr- 
mel c. Turzii — Avîntul Reghin
1— 0 (1—0), Metalotehnica Tg. Mu
reș — C.I.L. Blaj 3—0 (0—0), Me
talul Sighișoara — Mureșul Lu
duș 1—0 (1—0), Unirea Alba Iu
lia — Unirea Dej 7—2 (5—0), Ote
lul Reghin — Lăpușul Tg. Lăpuș
2— 0 (0—0), Foresta Bistrița — 
Minerul Rodna 2—0 (0—0), Textila 
Năsăud — C.E.M. Cluj-Napoca 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. INDUS
TRIA SIRMEI ClMPIA TURZII 
20 p (28—14), 2. Sticla Arieșul 
Turda 19 p (31—15), 3. Unirea 
Alba Iulia 19 p (30—17)... pe ulti
mele : 14. Textila' Năsăud 12 p 
(16—29), 15. Unirea Dej 10 n 
(22—33), 16. C.I.L. Blai 10 V 
(8—28).

SERIA A XlI-a

Torpedo zărnestl — Progresul 
Odorheiu Secuiesc 1—0 (0—0), Me
talul Tg. Secuiesc — Nitramonla 
Făgăraș 3—1 (1—0), Metrom Bra
șov — Metalul Sf. Gheorghe 1—0 
(0—0), Unirea Cristuru Secuieso 
— Mureșul Toplița 1—3 (0—1). 
precizia Săcele — Chimia Or.
Victoria 3—1 (1—1), Utilajul
Făgăraș — Carpați Brașov
3— 2 (2—0', Tractorul Miercurea 
Cluc —' Minerul Bălan 6—1 (0—0), 
Minerul Baraolt — Măgura Mo
bila Codlea 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PRECI
ZIA SĂCELE 20 p (20—15), 2. Pro
gresul Odorhel 18 p (24—11), 3. 
Mureșul Toplița 17 p (19—15) ....pe 
ultimele : 14. Tractorul M. Ciuc 
13 p (20—21), 15. Carpați Brașov 
13 (24—26), 16. Măgura Codlea 11 
p (11—18).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



CUPA ROMÂNIEI" LA SCRIMĂ//
@ învingători - fioretista Rozalia Oros (C.S. Satu 
Mare), spadasinul Rudolf Szabo ți sabreru! loan Pop 

(ambii de la Steaua)

SPORTIVI ROMÂNI PE LOCURI fRONTAȘE
LA „INTERNAȚIONALELE" DE JUDO ALE BULGARIEI

© TELEX • TELEX

în sala Ftareasca din Capi
tală, odăiță cu „Cupa României" 
s-a încheiat sezonul eompetițio- 
nal intern 1981 la scrimă.

In disputa floreitistelor se 
sconta, odată cu încheierea fa
zei eliminărilor directe și re
calificărilor. pe o finală Au
rora Dan (Dinamo) — Marcela 
Moldovan (C.S. Satu Mare), a- 
cesite două senimere dominînd 
întrecerile acestui an. Dar iată 
că a intervenit în întrecerea 
celor opt finaliste o surpriză, 
tînăra Rozalia Oros (C.S. Satu 
Mare) întreeînd-o pe Aurora 
Dan in semifinală și dobindind- 
astfel dreptul! de a lua locul, 
ca out-sideră în ultimul asalt, 
pentru cîștigarea trofeului, cu 
Marcela Moldovan, aceasta din 
urmă ca.lificindu-se prin victo
ria din semifinală in fața ti
nerei Elisabeta 
(Steaua). Și surpriza a conti
nuat. Rozalia Oros trecînd și 
de mai experimentata sa co
echipieră (8—6), ciștigind ast
fel „Cupa României". în asal
tul pentru locurile 3—4. Elisa- 
beta Guzganu a cîștigat prin 
neprezentarea Aurorei Dan, 
accidentată.

O altă victorie a tinereții am, 
consemnat și în proba dedica
tă spadasinilor, Rudolf Szabo 
(Steaua) încheind victorios fi
nala cu Liviu Angelescu (Fa
rul Constanța) — scor 10—7 —

Guzganii

dovedind că se află în ascen
siune și că promisiunea făcu
tă la C.M. ’81 (calificarea în 
finală) are șanse să se mate
rializeze în viitor și pe plan 
internațional. Pentru locurile 
3—4 : I. Popa — M. Popa (am
bii Steaua) 10—8.

Singura probă din' cadrul ac
tualei ediții a „Cupei României" 
unde „vechea gardă" nu s-a lă
sat învinsă a fost cea a sabne- 
ritor. în semifinale au avut 
acces numai trăgători cu vechi 
cărți de vizită, „imbătriniți" 
pe planșe : Emil Oancea. Cor
nel Marin, Marin Dumitru și 
Ioan Pop. Surprinzătoare și 
merituoasă, totuși, calificarea 
în ultimul asalt, pentru dobân
direa trofeului. a lui Emil 
Oancea, sabrer care s-a pregă
tit în afara lotului reprezenta
tiv. Chiar dacă nu a ajuns în 
finală direct, ci prin recalifi
cări, Ioan Pop (Steaua) s-a do
vedit cel mai bun, întrecînidu-1 
Ia limită pe dinamovistul Mi
hai Frunză, în cel mai frumos 

. și disputat asalt al finalei de 
8, trecînd apoi fără dificultate 
de M. Dumitru (Dinamo) în 
semifinală șl. în ultimul asalt, 
de coechipierul său E. Oancea 
(10—6). Pentru locurile 3—4 :
C. Marin (Steaua) — M. Du
mitru (Dinamo) 12—10.

p. si.

DUPĂ „TROFEUL
(Urmare din pag. 1)

își pun speranțele în sportivii 
cu vastă experiență, lor adău- 
gîndu-li-se 
mente 
greu și 
rate __
„7“-le de bază. Este, 
consecința marii responsabili
tăți care revine tehnicienilor 
la acest campionat al lumii, 
competiție care — în afara tit
lului suprem și a medaliilor de 
argint și bronz — acordă și 
șase locuri la Olimpiada de la 
Los Angeles.

Antrenorii Evtușenko și Kli
mov au plecat nemulțumiți de 
prestația elevilor lor din echi
pa Uniunii Sovietice în întrer 
cerea de la Tg. Mureș. Uriașul 
Anpilogov (2,05 m) n-a mai reu
șit să puncteze în lanț, produc
tivitatea sa fiind redusă pînă 
la calificativul nesemnificativ, 
Belov a fost deranjat de agre
sivitatea și mobilitatea defen
sivelor echipelor României și 
Poloniei, nereușind să mai con
struiască la fel de eficient ca 
înainte, Gagin, un alt gigant, 
și-a văzut și el redusă aria de 
acțiune ș.a.m-d. In aceste con
diții a primat jocul inteligent, 
condus cu calm și răbdare, ra
piditatea 
neitatea 
Aceste 
primelor 
feul Carpați", 
României și Poloniei, 
opinăm noi

cîțiva 
noi care 

numai 
mici de

țineri. ele- 
pătrund cu 
pentru du- 
timp în 

credem,

manevrelor și sponta- 
aruncărilor la poartă, 
atribute ale evoluției 
două clasate în „Tro- 

selecționatele 
sînt — 

caracteristicile

30 (Ager preș). — La 
luat sflrșit Întrecerile 
de judo, la care au 
peste 80 de sportivi 

România, Franța, 
Germania, Aus-

SOFIA, 
Sofia au 
turneului 
particplat _ _ 
clin Polonia, 
Ungaria, R. F, .........
tria, Bulgaria. Printre cîstigătoril 
competiției s-au numărat sl spor
tivii români Daniel Albert (cat

semiușoară) șl Bela Udvarl (se
migrea), clasați pe primul loc 
la categoriile respective. Lazar 
Loghln (Semimijlocle), Gabriel 
Sapta (mijlocie) — au o- 
cupat locurile secunde. Iar Gheor- 
ghe Dani s-a clasat al treilea la 
cat. superușoară.

La haltere, juniori II

ROMÂNIA R. D GERMANA 3-6

ATLETISM • Crosul de la Lon
dra desfășurat pe o distantă de 
9,6 km a fost cîștigat de fostul 
recordman mondial pe 10 000 'm. 
englezul David Bedford în 31:39.

HANDBAL • „Cupa Hungaria* 
s-a încheiat la Gydr cu victoria 
selecționatei Ungariei — »p, ur
mată de Iugoslavia — 9 p (golave
raj inferior). Ungaria B — 6 p. 
Bulgaria 4 p. Olanda — 2 p și 
Austria — Op. Ultimele 
tate : Ungaria — Olanda 
Iugoslavia — Ungaria B 
Bulgaria — Austria 25—12. 
rla — " ‘ ■
B —

Desfășurată în sala Giulești, 
întîlnirea internațională de 
haltere dintre selecționatele de 
juniori II (pînă la 18 ani) ale 
României și K.D. Germane a 
revenit oaspeților cu scorul de 
6—3, după o dispută frumoa
să. Echipa noastră nu a pre
zentat concurenți Ia categoriile 
110 și +110 kg, iar echipa R.D. 
Germane la +110 kg. Rezultate 
tehnice : Cat. 52 kg: M. Me
ier (R.D.G.) 185 kg (80+105) — 
Al. Marcu 180 kg (75 + 105) ; 
cat. 56 kg : M. Cristea 215 kg 
(97,5+117,5) — U. Schreiber 215 
kg (97,5+117,5), concurentul 
român a cîntărit 55,400 kg, iar 
sportivul german 55,800 kg ; 
cat. 60 kg: I. Budușan 230 kg 
(105 + 125) — M. Wenske 205 kg 
(87,5+117,5) ; cat. 67,5 kg: J. 
Klinkert 280 kg (130 + 150) — 
M. Morărescu 237,5 (107,5+130);

kg280
H.

cat. 75 kg: F. Ehricht 285 
(125+160) — Const. Urdaș 
kg (120+160) ; cat. 82,5 kg: 
Stellmacher 290 kg (130+160)
— M. Almășan 275 kg (130+ 
145) ; cat 90 kg: N. Vlad 310 
kg (135+175) — 310 kg la „to
tal" și 175 kg la „smuls" re
prezintă noi recorduri republi
cane de juniori — J. Joseph 
280 kg (127,5+152,5) ; cat. 100 
kg: J. Klix 300 kg (135 + 165)
— P. Tufă 277,5 (122,5+155) ;
cat. 110 kg : F. Hartmann 312,5 
(130+182,5). Rezultatul de 18'23 
kg la „aruncat" reprezintă un 
nou record de juniori al R. D. 
Germane.

Daniel DIACONESCU-coresp.

ECHIPA MASCULINĂ DE VOLEI

CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN
viitorului apropiat al handba
lului internațional.

Prima reprezentativă a Româ
niei nu s-a aflat, la Tg. Mu
reș, în punctul maxim 
mei sportive. Nici n-a 
intenția antrenorilor 
Nedef și Lascăr Pană 
ducă pe tricolori în 
formă. Ea s-a dovedit 
fi la un bun nivel — comparat 
cu al celorlalte echipe — an
gajată pe drumul care poate 
să-i asigure o creștere conti
nuă a potențialului. Calitatea 
primordială a echipei, cea care 
a augmentat potențialul gene
ral și a scos în relief calitățile 
individuale ale jucătorilor, a 
fost spiritul de echipă, dîrze- 
nia, abnegația tuturor, arză- 
toarea dorință de a se înscrie 
din nou pe linia ascendentă 
care a dus handbalul românesc 
la un strălucitor palmares. Mo
bilizați la maximum, handba- 
liștii români din prima repre
zentativă au așezat in balanța 
victoriilor eforturi maximale. 
Uniți de această dorință comu
nă, ei au asigurat reprezenta
tivei omogenitate, posibilitatea 
de a se exprima la același inalt 
nivel în ambele faze ale jocu
lui. în ciuda faptului că o se
rie de sportivi se află la un 
nivel de formă mai ridicat (Ni
colae Munteanu, Cezar Drăgă- 
niță, Mircea Bedivan, Alexan
dru Folker etc.), iar alții, din 
cauza unor accidentări, se gă
sesc abia în curs de revenire 
(Marian Dumitru, Măricel Voi-

al for- 
fost in 
Nicolae 
să-i a- 
vîrf de 
însă a

nea ș-a.), echipa n-a resimțit 
în jocurile importante handi
capul celor rămași în urmă. 
Explicația se află în efortul 
nedrămuit al unora și în abne
gația tuturor.

Mobilitatea, travaliul intens 
desfășurat în apărare, agresivi
tatea sistemului defensiv, toa
te la un loc au asigurat echi
pei posibilitatea de a juca fie 
6 în linie, fie 5+l, 4+2 sau 
chiar 34-3, în funcție de cerin
țele jocului. Adăugind și evo
luția excelentă a portarului 
Nicolae Munteanu, avem ex
plicația fortificării apărării. 
Avînd ca punct de sprijin de
fensiva. echipa s-a mobilizat și 
în faza de atac, fiecare dintre 
jucători contribuind la activul 
echipei cu mai multe sau mai 
puține goluri, dar cu o egală 
contribuție la crearea fazelor 
de finalizare.

Așa cum afirmam, echipa n-a 
atins încă vîrful de formă spor
tivă. Ea are multe de făcut 
pentru perfecționarea ambelor 
faze, are încă mult de mun
cit pentru a ajunge la nivelul 
exigentelor cuceririi unui loc 
pe podiumul „mondialelor". 
Consimțind la un volum de- 
muncă și mai amplu, la o 
disciplină și mai riguroasă, la 
sacrificii chiar, handbaliștii 
noștri — avînd acum și atuul 
unui optimism robust, creat de 
victoria din „Trofeul Carpați" 
— vor putea să străbată greul 
drum spre vîrful Ierarhiei.

„CUPA MONDIALĂ"
TOKIO

„Cupa Mondială' 
culta s-a încheiat la Tokio 
victoria selecționatei U.R.S.S.
14 p, urmată de Cuba — 13 
Brazilia — 12 p, 
R.P. Chineză —
9 p. Italia — 8 
7 p. în ultima 
s-au înregistrat 
zultate : U.R.S.S. — Japonia 3—0; 
Cuba — Brazilia 3—1; Polonia — 
R.P. Chineză 3—0 ; Italia — Tu
nisia 3—0. In penultima zl :
Cuba — Japonia 3—2 ; Brazilia 
— Polonia 3—0,; U.R.S.S. — Ita
lia 3—0 ; R.P. Chineză — Tuni
sia 3—0.

(Agerpres). —
la volei mas- 

cu

P, 
P.Polonia — 11 

10 p, Japonia 
p și Tunisia 

zl a turneului 
următoarele re

rezulr 
31—22. 
33—21, 

_______ __ Unga- 
Iugoslavia 22—22, Ungaria 

_ Bulgaria 21—18, Olanda — 
Austria 26—17.

HOCHEI • Selecționatele R.F. 
Germania și Poloniei au susținut 
două meciuri amicale. La Rosen
heim : 6—4 : La Kaufbeuren s
6—2 — ambele victorii revenind 
gazdelor.

PATINAJ • Concursul de la 
Kobe (Japonia) șl-a desemnat în
vingătorii. Individual — mascu
lin : Igarashl (Japonia) : feminin
— Kristina Hegeilus (Finlanda) ; 
dansuri : Karen Barber-Nicholas 
Slater (Anglia); perechi: Kath
leen șl Peter Carruthers (S.U.A.).

RUGBY • în „Cupa FIRA" 
(grupa B) la Lausanne : Elveția
— Iugoslavia 0—10 (0—10). • Se
lecționata Australiei a dispus la 
Swansea (Tara Galilor) de o se
lecționată locală cu 12—3 (3—0).

SCHI • Sezonul international 
pentru probe alpine a fost des
chis cu o probă masculină de 
slalom special desfășurată la Ll- 
vlgno (Italia) si cîstlgată de ita
lianul Pietro Gros.

ȘAH • în turneul internațional 
feminin de la Semederevska Pa- 
lanka (Iugoslavia), după trei run
de conduc maestrele iugoslave 
Milivojevicl șl Markovici, cu cita 
2 p, urmate de Elisabeta Pollhro- 
niade (România), cu l1/, p și • 
partidă întreruptă. în prima run
dă, Polihroniade a cîștigat la 
Tereza Stadler, în runda a doua 
a întrerupt cu Petrovlcl, iar în ce- , 
de-a treia a remizat cu Markovie .

TENIS • în prima zi a turneu
lui feminin de la Melbourne s 
Antonopolls (S.U.A.) — Ruzlci 
(România) 6—3, 6—4 ; Gadusek
(S.U.A.) — Fromholtz (Australia)
6— 3, 6—1, Reynolds (S.U.A.) — 
Kohde (R.F.G.) 6—1, 6—2. • Tur
neul de la Santiago de Chile a 
fost cîștigat de chilianul Gildmei- 
ster învingător în finală cu 6—4,
7— S ta fata lui Andres Gomez 
(Ecuador). • Finala turneului 
de la Milano : Lendl — McEnroe 
6—4, 2—6, 6—4. • în semifinalele 
turneului de la Sydney: Chris 
Evert Lloyd — Bettina Bunge 
6—7, 6—4, 6—1 ; Martina Navrati
lova — Wendy Turnbull 6—1,
5— 7, 6—1. în finală : Chris Evert 
Lloyd — Navratilova 6—4, 2—6,
6— 1.

□ d
SE CUNOSC 21 DE ECHIPE CALIFICATE

PENTRU TURNEUL FINAL AL C. M

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

Reuniunea finală, în cara 
s-au calificat cei mai buni 22 
boxeri ai momentului, s-a des
fășurat sub nivelul calitativ o- 
bișnuit, pretins unei astfel de 
întreceri. Dinamoviștii bucureș- 
teni (antrenori — C. Dumitres
cu și L Dumitru), care au ma
nifestat o bună formă sportivă 
pe tot parcursul concursului, au 
dominat întrecerile, cucerind 
șase titluri de campioni națio
nali și ai „Daciadei". Celelalte 
5 centuri au fost cîștigate de 
boxeri proveniți din 5 secții : 
Steaua, C.S.M. Drobeta — Tr. 
Severin, Crișul Oradea, Litoral 
Mangalia și B.C. Galați. Dacă 
pentru unități ca C.S.M. Drobe
ta — Tr. Severin, Crișul Ora
dea, Litoral Mangalia și chiar 
B.C. Galați cîștigarea unui ti
tlu de campion reprezintă o 
performanță lăudab'lă, pentru o 
secție de mare performanță cum 
este cea a clubului Steaua bi
lanțul cu care reprezentanții a- 
cestei secții a'u incheiat campio
natele trebuie să constituie un 
motiv de insatisfacție, de îngri
jorare. Sînt necesare măsuri e- 
nergice pentru redresarea acti
vității acestei secții care mulți 
ani de-a rindul a constituit 
principalul nucleu de selecție a 
boxerilor talentați și bine pre
gătiți pentru echipa reprezenta
tivă.

Așa cum aminteam în titlul 
cronicii noastre de ieri, pe lista 
celor II campioni figurează opt 
nume noi față de anul trecut. 
Acest fapt poate fi îmbucurător 
atunci cînd este vorba de noi 
purtători ai tricourilor, ca ju
niorul Florian Țîrcomnicu sau 
alți tineri care ar anunța o 
schimbare masivă de generații, 
o ascensiune rapidă a unui 
grup de juniori deosebit de ta- 
lentați, care reușesc să se im
pună și în întrecerile seniorilor. 
Altfel, această instabilitate a 
campionilor trădează LIPSA 
LOR DE VALOARE, imposibi
litatea lor de a-și domina co
legii de generație din țară și 
din străinătate. Ne amintim că 
boxeri ca Ghcorghe Negrea, 
Dumitru Ciobotaru, Vasiic Ma- 
riuțan, Constantin Dumitrescu, 
Gheorghe Fiat, Mircea Dobres- 
cu, Calistrat Cuțov, Alee Năs- 
tac, Constantin Ciucă, Simion 
Cuțov și alții și-au păstrat ti
tlurile mulți ani în șir și numai 
unele accidente le-au întrerupt 
seria victoriilor. ACEASTA ES
TE ADEVĂRATA VALOARE, 
în cazul actualelor campionate 
doar trei sportivi au reușit 
să-și reediteze victoriile de anul 
trecut : Dumitru Cipere, Titi 
Cercel și Valentin Silaghi. A- 
preciem că nu în mod întîm- 
plător doi dintre aceștia (D. Ci
pere și V. Silaghi) sînt și me- 
daliați ai ultimelor ediții ale

C.E. (de la Tampere) și J.O. 
(de la Moscova). Ăr mai trebui 
adăugat faptul că un alt cam
pion, Georgică Donici, nu se a- 
lătură categoriei de mai sus 
numai datorită faptului că anul 
trecut n-a participat la între
ceri. Altfel, el domină cu au
toritate 
de cel 
țării și

Este, 
faptul că o serie de exponenți 
ai echipei de juniori din ulti
mii doi ani au realizat însem
nate creșteri valorice, care le 
permit să-i înfrunte de la egal 
pe colegii lor seniori. în frun
tea acestora se află Florian 
Țîrcomnicu. Ar mal trebui a- 
mintițt Fcdea Pamfil, Fane Eva, 
Petre Ștoiu, Ion Stan, Cornel 
Bălan, Valentin Mihai, sportivi 
a căror pregătire trebuie urmă
rită cu deosebită atenție.

disputele pentru titlul 
mai bun semigreu al 
chiar din Europa.
în schimb, îmbucurător

peste 100 000 de spectatori au 
urmărit la Yaounde meciul retur 
dintre selecționatele Camerunului 
șl Marocului din preliminariile 
C.M. Echipa Camerunului a cîș- 
tigat cu 2—1 (1—1), prin golurile 
marcate de Aoudou (din lovitu
ră de la 11 m) și Milla. Punctul 
oaspeților a fost înscris de Mus- 
tapha. învingători si în primul 
joc (2—0), fotbaliștii din Camerun 
s-au calificat în turneul final.

Pînă în prezent din cele 24 da 
participante la turneul final al 
C.M. sînt cunoscute 21 de echipe: 
Argentina (deținătoarea titlului). 
Spania (țara organizatoare), Bra
zilia, Peru, Chile, Austria, Belgia, 
Anglia, Cehoslovacia, Ungă: 
Italia, irlanda de Nord, Polonjs, 

Germania, 
Honduras,

Scoția, U.R.S.S., R.F. 
Iugoslavia, Salvador, 
Algeria șl Camerun.

CAMPIONATE, CUPE
ANGLIA. Arsenal — Everton 

1—0 ; Aston Villa — Nottingham 
Forest 3—1 ; Ipswich — Mid- 
dlesbroug 1—1 ; Ipswich — Man
chester City 2—0 ; Leeds — West 
Ham 3—3; Liverpool — Southamp
ton 0—1 ; Manchester United — 
Brighton 2—0 ; Notts County — 
Tottenham 2—2 ; Sunderland — 
West Bromwich 1—2; Wolver
hampton — Stoke 2—0.

RJP. GERMANIA (et. 15) Bayern 
MUnchen — MSnchengladbach
1— 1 ; Braunschweig — NUrnberg 
4—2 ; Karlsruhe — K61n 1—4 ; 
Dtlsseldorf — Frankfurt pe Main
2— 2 ; Bremen — Hamburg 3—2 ; 
Leverkusen — Stuttgart 0—0 ; 
Dortmund — F.C. Kaiserslautern 
2—2 ; Darmstadt — Duisburg 3—2. 
Clasament : 1. F.C. JK61n — 22 p; 
2. SV Hamburg — 20 p ; 3. Ba
yern MUnchen — 20 p.

SCOȚIA. — Cupa Ligii a reve
nit echipei Glasgow Rangers, în
vingătoare cu 2—1 ta finala cu

Dundee United. în ___ r
Celtic a învins în deplasare 
2—0 pe Partiek, iar Aberdeen a 
fost tinuta în șah (0—0) pe teren 
propriu de către Airdrie.

BULGARIA (et 12-a): Ț.S.K.A.
— Akademik 3—0 ; Cerno Mora 
Varna — Spartak 1—0 ; Petrici — 
Cernomoreț Burgas 5—1 ; Has- 
kovo — Etîr 1—0 ; Vrata — 
Marek 1—0 ; Levski Spartak — 
Lokomotiv 2—1 ; Sliven — Trakla 
0—0 ; Beroe 
sament : 1.
Cerno More
17 p.

UNGARIA
— Volan 1—0 ; Szeged — Szom- 
bathely 4—3 ; Tatabanya — Vasas
1— 0 ; Debrecen — Dlosgyâr 2—1; 
Bekescsaba — Csepel 0—0 : Ozd— 
Ujpestl Dozsa 0—0 ; Honved — 
Videoton 1—2 ; Raba Eto — Pees
2— 1 ; Ferencvaros — Nyiregyhaza
3— 0. Clasament : 1. Tatabanya — 
22 p; 2. Ujpesti Dozsa — 21 p ; 3. 
Videoton — 21 p.

campionat,’cu

— Slavia 0—2. Cla- 
Ț.S.K.A. — 18 p; 2.
— 17 p; 3. Slavia —

(et. 16): Zalaegerszeg

ȘTIRI, REZULTATE
• Dintr-o eroare de corectură, 

In ziarul nostru de ieri a apărut 
că
s-a 
că 
loc

etapa din campionatul Italiei 
desfășurat vineri. Specificăm 

meciurile respective au avut 
duminică.

AGENDA SĂPTÂMÎNII
l.XII HANDBAL.; campionatul mondial de juniori, în Por

tugalia (se va încheia la 15.XII); continuă campionatul 
mondial feminin, grupa B, în Danemarca.

2—3.XH SCHI : concurs de coborîre și slalom uriaș femei, în 
cadrul „Cupei mondiale", la Val d’Isere

1-5.XII SCHI ; concurs de coborîre și slalom uriaș bărbați, în 
cadrul „Cupei mondiale", la Val d’Isere

5. XH FOTBAL : preliminarii ale C.M. : Franța — Cipru, în
grupa a 2-a

6. XII SCHI ; concurs de slalom special femei, în cadrul „Cu
pei mondiale", la Limone Piemonte (Italia)

• Fostul antrenor al echipei da 
fotbal a Braziliei, Claudio Cou
tinho, și-a pierdut viata înecîn- 
du-se în timpul unei partide da 
pescuit subacvatic in Insulele 
Cagarras, nu departe de cunoscu
ta plajă Copacabana din Rio da 
Janeiro. In vîrstă de 42 de ani. 
Coutinho era In prezent antre
norul echipei din Los Angeles 
„Aztecs*.
• In preliminariile C.E. (tineret) 

Iugoslavia a cîștigat cu 2—0 (1—0), 
meciul disputat la Corint cu 
Grecia. In clasamentul grupei, pe 
primul loc s-a clasat echipa Ita
liei, calificată astfel în sferturile 
de finală. • La Trnava: Cehoslo
vacia — U.R.S.S. 0—0 U.R.S.S. s-a 
calificat pentru sferturile de fi
nală.
• în meci tur pentru finala 

„Cupei campionilor Africii" echi
pa algeriană Je Tlziouzou a în
vins pe teren propriu, cu 4—0 
(2—0), formația Vita Club (Zair).
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