
Un nou și puternic sprijin acordat

de partid mișcării sportive

SPORTULUI DE MASĂ- 
0 ATENȚIE CORESPUNZĂTOARE 

PENTRU PREGĂTIREA

raOLETAIW DIM TOAT» ȚĂRILE. UNIȚI-VMI

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXVII - Nr. 9953 | 4 PAGINI - 30 BANI | Joi 3 decembrie 1981

MULTILATERALĂ A TINERETULUI
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Ieri, în „16“-imile „Cupei României" la fotbal

„Este necesar sâ acordăm atenție corespunză
toare sportului de masă, educației fizice, ca 
părți ale formării unui om înaintat, sănătos și 
fizic și intelectual. Organizațiile de partid, or
ganizațiile sindicale și de tineret trebuie sâ se 
ocupe permanent de viața culturală și distrac
tivă a maselor, a tineretului. Să extindem ex
cursiile, drumeția, să organizăm marșuri, prin 
toate acțiunile să cultivăm un spirit combativ 
de luptă in masele tinerilor, ale întregului 

popor".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din expunerea la Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale)

Strălucita expunere a tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
la Plenara comună a Comitetu
lui Central al P.C.R. și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a direc- 
ționat, pentru o lungă peri
oadă de timp întreaga viață a 
țării, activitatea pe care toți 
oamenii muncii vor trebui să 
o desfășoare pentru a servi pe 
deplin cauza construcției so
cialismului și comunismului, a 
partidului, a națiunii și po
porului nostru.

în acest vast și luminos pro
gram de continuă înflorire a 
patriei, de formare a omului 
nou, multilateral pregătit se. 
înscriu și sarcinile de mare 
răspundere ce revin sportului 
de masă, turismului, celorlalte 
forme ale activității sportive. 
Asemenea prețioase orientări 
cuprinse într-o expunere care 
se constituie intr-un document 
programatic de istorică Însem
nătate pentru întreaga activi
tate a partidului și statului, a 
întregului popor, reprezintă un 
nou și puternic sprijin acordat 
de partid mișcării sportive din 
țara noastră. ÎNDEPLINIREA 
EXEMPLARA A INDICAȚII
LOR SECRETARULUI GENE
RAL AL PARTIDULUI NOS
TRU CONSTITUIE O ÎNDA

TORIRE DE MARE ANGA
JARE ȘI RĂSPUNDERE PEN
TRU TOȚI SLUJITORII MIȘ
CĂRII SPORTIVE, PENTRU 
TOȚI FACTORII CU ATRI
BUȚII ÎN ACEST DOMENIU.

Există, desigur, unele reali
zări în această direcție, efor
turile fiind îndreptate spre 
ridicarea pe o treaptă calitativ 
superioară a educației fizice și 
sportului de masa, mijloace e- 
ficiente de formare a unei ge
nerații sănătoase, puternice, vi
guroase.

Organizată din inițiativa se
cretarului general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele ță
rii, „Daciada" a însuflețit ma
sele, le-a făcut să înțeleagă 
mai bine nevoia organică de a 
practica exercițiul fizic în mod 
sistematic, organizat. indivi
dual sau în colectiv — acasă. 
In școală, la locul de muncă 
— beneficiind astfel de foloa
sele sportului. Prin „Daciadă" 
milioane de copii și tineri, de 
oameni ai muncii din patria 
noastră trăiesc din plin bucu
ria mișcării.

Utilitatea activității sportive 
de masă (subliniată nu o dată

(Continuare tn pag. 2-3)

ȘAPTE DIVIZIONARE „A" ELIMINATE!
• Marea performeră — Minerul Certe/ • C. S. Tîrgoviște, calificată
după executarea a 15 penaltyuri! „Optimile", la 21 februarie 1982

Excelent lansat de Șt. Popa, 
Manea pătrunde și trimite 
mingea pe lingă portarul 
Gîrjoabă, deschizind scorul 
în partida de ieri, de pe 
Giulești, dintre Rapid și 

Progresul-Vulcan (3—0). 
Foto : Dragoș NEAGU

(Citiți în pag. 2—3 cro
nicile meciurilor dispu
tate ieri în „16“-imile 
„Cupei României" la 

fotbal)

ÎN APĂRAREA PĂCII, 
ÎN APĂRAREA VIEȚII!
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ADERĂM DIN INIMĂ LA O STRĂLUCITA INIȚIATIVA
care 

de-al

REZULTATE TEHNICE

C.S.M. Suceava — F. C. Argeș .

Gloria Buzău — U.T.A.
Gloria Bistrița — Politehnica Timișoara
Proqresul Băilești — Steaua
Minerul Certei — Jiul Petroșani
Muscelul Cîmpulunq — Chimia Rm. Vîlcea
Cimentul Medgidia 
Progresul Brăila 
Carpati Mirșa 
Rapid București 
înfrățirea Oradea 
Victoria Tecuci 
F. C. Olt

— Dinamo București
— „U“ Cluj-Napoca
— A.S.A. Tq. Mureș
— Proqresul-Vulcan
— Universitatea Craiova
— Corvinul Hunedoara
— C.S. Tîrgoviște

0-0 (după 
prelunqiri)
2-1 (1-0)
2- 0 (1—OJ 
0-3 (0-21 
1-0 (0-0) 
1-2 (1-2)
1- 4 (0-2)
1-2 (0-2)
2- 1 (1-0)
3- 0 (1-0) 
0-1 (0-1) 
2-4 (0-2)
0-0 (7-8

F.C.M. Brașov
după executarea penaltyurilor)

— S.C. Bacău 3-1 (2—0)

Echipele cu litere mai negre s-au calificat în faza 
următoare.

Reamintim că miercurea trecută F.G Constanța 
s-a calificat în dauna divizionarei „B“ Rapid Arad, pe 
care a întrecut-o cu 2-1 (1-1 ; 1-1).

Astăzi, ultimul meci din „16*-imi  : F. C. Baia Mare 
- Sportul studențesc.

„Optimile” de finală la 21 februarie 1982.

„CUPA ROMÂNIEI" Șl PERSPECTIVELE 
SCRIMERILOR NOȘTRI FRUNTAȘI

Dintre campionii „Daciadei" 
1981, desemnați in luna iunie, 
înaintea Campionatelor mondia
le de la Clermont-Ferrand și a 
Universiadei de la București — 
floretistul Petru Kuki, spadasi
nul Rudolf Szabo, sabrerul Ma
rin Mustață (toți de la Steaua) 
și floretista Aurora Dan (Dina-

arlizani ai revirimentului flore
tei masculine. Prezent pe po
diumul tuturor marilor compe
tiții internaționale (medaliile de 
argint la C.M. și Universiadă, 
cea de bronz la C.E., în proba 
individuală, și locul 3 in „Cupa 
Europei" cu echipa sa de club. 
Steaua), Petru Kuki a marcat

Mă număr printre cei 
au cunoscut ororile celui 
doilea război mondial. Nici nu 
ne-am eliberat de coșmarul Hi- 
roșimei și un alt coșmar ne 
amenință. Nici nu am primit 
răspuns la primul „de ce 7“ și 
iată-ne în situația de a ne în
treba din nou : ..DE CE ?“

Omenirea are nevoie de pace 
Si nu de arme nucleare, iar 
tot ceea ce a creat inteligenta 
umană se cuvine a fi pus în 
slujba omului si 
gerii lui.

România a fost 
cu ferestrele larg 
lume, spre tot ceea ce înseam
nă cunoaștere, cooperare, bună 
înțelegere, schimb 
Cultivăm prietenia pentru că 
asa ne este firea : prietenoși, 
primitori, săritori la nevoie ; 
dorim colaborarea 
sîntem

nu a distru-

și este o țară 
deschise spre

de valori.

mîndru că tara mea este un 
glas al umanității. Iar acest 
sentiment imi dă încredere si 
speranță^ Cu cît vom fi mai 
hotărîți. cu cît vom fi mai 
uniți alături de toate forțele 
iubitoare de pace din 
dreptul la ' " ’ 
apărat.

Se spune, 
sportul are 
reprezentînd elementele cons
tructive ale unei forme de viată 
care-si ia drept tel conviețuirea 
pasnlcă a popoarelor, amestecul 
de înflăcărare și loialitate al 
competițiilor sportive nenutînd 
decît să deschidă calea respec
tului reciproc, a înțelegerii șl 
prieteniei. Cînd în turneul me
xican. în piața centrală a Gua-

viată ne
lume, 

va fi

pe drept cuvînt. că 
o misiune nobilă.

dalajareî, în prezenta unui pu
blic numeros, i 
diei Comaneci 
(care împreună 
au fost lansați 
păcii și prieteniei dintre cele 
două țări), sportul iși primea, 
6 dată în plus, printr-o spor
tivă româncă, răsplata mesaju
lui său umanist.

Iată pentru ce. alăturîndu-mă 
initiative! generoase a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, îmi 
exprim în același timp mîndria 
că inima ponorului român bate 
frățește alături de inimile tu
turor poDoarelor. privind des
chis viitorul, înzecindu-și efor
tul pentru apărarea păcii și 

a

s-a 
un 
cu
ca

oferit Na- 
povumbel 

alti o mie 
simbol al

afirmarea puterii creatoare 
umanității.

prof. ION MATEI
antrenor federal

mo) — doar primii doi și-au 
reeditat succesul cu prilejul 
„Cupei României", competiție 
care a încheiat recent sezonul 
competițional intern. La cele
lalte arme, trofeul a revenit 
sabrerului Ioan Pop (Steaua), 
clasat la „Daciadă" pe locul se
cund, și floretistei Rozalia Oros 
(C.S. Satu Mare), la „Daciadă" 
pe locul 7. Este întîmplătoare 
această situație ? Nu credem și 
vom încerca să argumentăm.

Petru Kuki este performerul 
nr. 1 al scrimei românești in a- 
cest an și unul din principalii

transferul său la acest club — 
unde se bucură de excelente 
condiții de pregătire, sub con
ducerea reputatului tehnician 
prof. Iosif Zllahi, totodată și 
antrenor al lotului reprezenta
tiv — prin performante de inal- 
tă clasă care, in sfîrșit. reflectă 
fidel adevărata valoare interna
țională a fostului dublu cam
pion mondial de tineret. Depă
șind in acest an bariera psilio-

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag 2-3)

Aseară, în Divizia „A" la hochei

pentru că 
conștienți că „unde-s 

doi puterea crește", iar schim
bul de valori asigură progresul 
umanității. Iubim buna înțele
gere centru că sîntem un po
por pașnic. Ne străduim să cu
noaștem cît mai mult din viata 
si experiența celorlalte popoare, 
mari sau mici pentru că întot
deauna am resDectat ca să fim 
resnectati. Dorim să trăim în 
pace pentru a ne construi un 
viitor luminos, știind că pacea 
noastră depinde si de-a altora. 

Toate aceste- temeiuri își gă
sesc o strălucită materializare 
în vibrantul Apel nentru dezar
mare si pace initiat recent de 
președintele tării. tovarășul 
Nicolae Ceausescu. Viguroasele 
manifestări de masă care i-au 
urmat m-au făcut să mă simt

PENTRU O LUME FĂRĂ ARME I
Munca mea de zi cu zi se 

desfășoară în mijlocul tinere
tului. Urmărind pregătirile co
tidiene ale sportivilor clubului 
nostru — elevi sau muncitori, 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — simt 
fremătînd în jurul meu atîta 
tinerețe, atîta entuziasm. încît, 
de fiecare dată, inima mi se 
umple de o caldă și vie bucu
rie. Este bucuria de a ști că 
strădaniile lor. la învățătură, 
în producție sau ne terenurile 
de sport, tind spre un viitor 
fericit si luminos.

Viața în mijlocul tinerilor 
noștri sportivi m-a învățat să 
le cunosc năzuințele Și cea 
mai însemnată este, fără indo-

ială, aceea de a trăi în pace, 
de a studia, de a munci și a-și 
pune în valoare toate posibili
tățile creatoare.

„Luptăm pentru | 
toate forțele noastre, 
ne asigura viitorul !“ 
gîndurile noastre ale 
exprimate la cel mai 
vel în Apelul pentru dezarmare 
și pace al F.D.U.S.. un vibrant 
mesaj adresat tuturor*  popoare
lor lumii de a se opune hotărît 
cursei înarmărilor, de a 
ca pe pămînt să nu mai 
neze pericolul unui război 
trugător, pentru ca viața 
fie cît mai frumoasă.

pace, cu 
. pentru a

— iată 
tuturor 

înalt ni-

face 
pla- 
dis- 

să

ȘTEFAN ZIEGLER
președintele C.S. Arad

STEAUA-SPCUT CLUB
Pe patinoarul „23 August", 

Steaua a repurtat aseară o im
portantă victorie în lupta pen
tru titlu: 3—2 (2—1, 1—1, 0—0) 
în fața unei formații, Sport 
Club Miercurea Ciuc, mult 
schimbată în bine fată de 
precedenta sa evoluție în Ca
pitală, cînd a pierdut la scor 
ambele întîlniri, cu Dinamo. 
De data aceasta, hocheiștii din 
Harghita au dat o bună repli
că (nu numai dîrză, ci și so
lid susținută tehnico-tactic) 
partenerilor lor de întrecere 
bucurestenl, în fața cărora au 
cedat la limită si nu fără a le 
periclita victoria pînă în ulti
mele secunde ale jocului. Stea
ua a început meciul în forță, 
dominînd mai ales prin linia 
sa Nistor, V. Huțanu, Cazacu. 
în min. 3, „roșu-albaștrii" au 
și deschis scorul, printr-un au
togol. Conform regulilor aces
tui joc, golul i-a fost acordat 
ultimului jucător advers care 
a șutat pucul, Nistor. în min. 
7. oaspeții egalează: 1—1. prin 
Z. Naghi, pentru ca in min. 
12 Steaua să ia din nou con
ducerea: șut puternic, de la

MIERCUREA CIUC 3-2
distanță, al lui Justinian, care 
l-a surprins pe portarul Bar
tha. dealtfel foarte bun in 
restul meciului.

Următoarele 20 de minute 
de joc sînt echilibrate. Sport 
Club egalează din nou (Barta- 
lis, min. 23). Steaua înscrie 
prin Nistor (min. 32). De notat 
ca ambele goluri ale acestei 
reprize au fost marcate în su
perioritate numerică. In ultima 
parte a intîlnirii. asistăm la o 
luptă sportivă de toată frumu
sețea, cu atacuri frumos con
struite la ambele porti. Steaua 
combină mai spectaculos dar 
greșește mult la finalizare. 
Sport Club are acțiuni mal 
viguroase, pare mai bine pre
gătită fizic, atacanții săi însă 
nu au subtilitatea necesară de
pășirii unei apărări mai ruti
nate. Iar în ultimele minute, 
se opune egalării și... expe
riența portarului stelist Nete- 
du. viu aplaudat de suporterii

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. a 4-a)
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de numeroși oameni de știintă) 
devine REALA numai cu o 
condiție : ca aceasta să fie con
tinuă permanentă. Indiferent 
de sezon sau de condițiile me 
teorologice. adevăratul îndră
gostit de exercițiul fizic va 
găsi soluții și modalități pentru 
a-și petrece o parte din tim
pul său liber în mijlocul 
turii. pentru a face sport.

Firește că atragerea spre 
tivitătile sportive a masei 
angajați dintr-o. întreprindere 
sau școală reușește mai bine 
acolo unde inițiativele izvo
răsc nu numai din partea fac
torilor cu atribuții în acest 
domeniu, ci si din rîndul be
neficiarilor sportului Pentru 
cei mai mici, de pildă s-a ini 
țiat ..Săniuța de argint'1 în
trecere devenită traditionlă și 
la care sînt prezenți, anual, 
zeci de mii de copii și școlari: 
cei mai mari au lansat cupe 
ale UTC. la cîteva dintre 
cele mai îndrăgite ramuri de 
snort (atletism, schi. trîntă. 
fotbal etc.) cu o largă au
dientă. Pentru tinerele fete au 
fost initiate festivaluri desti
nate să le atragă și mai mult 
în sport (în județele Vrancea, 
Buzău. Mureș — zona Tîrna- 
velor ș.a.). în tot mai multe 
întreprinderi au devenit tra
diționale festivaluri ale spor
tului 
hor, 
etc.), 
de a 
mul 
țiunea .. . ..
(Sibiu), anul acesta cu partici-

ne

ar-
cle

mn.ncKoresc (Neamț Ri- 
Bacău, Maramureș Vaslui 
O excelentă modalitate 
atrage tineretul în turis- 

de masă o constituie ac- 
„Chemarea toamnei"

parea a peste 35 000 de iubi
tori ai drumeției. De un re
marcabil succes s-au bucurat 
și inițiativele existente în me
diul sătesc privind sporirea 
continuă a numărului practi- 
canților sportului — în Vîlcea, 
„Strugurelul de aur", în Me
hedinți. „Sărbătoarea liliacu
lui", in Bistrița-Năsăud, Mara
mureș și Suceava o competi
ție care îi reunește pe tineri» 
săteni din aceste trei județe.

în domeniul dezvoltării acti
vității sportive de masă se 
poate realiza însă mult mai 
mult, folosind cu deosebire a- 
cele mijloace larg accesibile de 
atragere a tineretului, a oa
menilor muncii — drumeția, 
marșurile, excursiile, întrece
rile la nivelul asociațiilor 
sportive. In această privință 
organizațiile sindicale, cele de 
tineret, conduse și îndrumate 
de organizațiile de partid, au 
datoria să promoveze cit mai 
multe inițative, să îmbogă
țească calendarele competițio- 
nale ale asociațiilor sportive, 
să asigure amenajările nece
sare prin acțiuni de muncă pa
triotică. Pentru că numai ast
fel — cum sublinia tovarășul 
Nîcolae Ceaușeseu în Expu
nerea făcută la Plenara co
mună a Comitetului Central al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și So
ciale — activitatea sportivă de 
masă, educația fizică își vor a 
duce contribuția pe măsura 
cerințelor mereu crescînde la 
formarea unui om multilateral 
pregătit, sănătos și viguros fi 
zic și intelectual cu persona 
litate. cu spirit combativ.

„CUPA DINAMO". Echipele 
fruntașe ale voleiului nostru 
masculin, Dinamo și Steaua, își 
continuă pregătirile în vederea 
debutului in noua ediție a cu
pelor europene. După „Cupa 
Steaua", desfășurată recent, iată 
că o nouă competiție cu parti
ciparea unei invitate de peste 
hotare este în curs de desfășu
rare : „Cupa Dinamo". în pri
ma zi, campioana țării și deți
nătoarea Cupei campionilor eu
ropeni, Dinamo București, ali- 
niind formația completă (au 
fost reintegrați Dumănoiu și F.- 
nescu), a dispus de Steaua II 
(divizia „B“ de tineret) cu 3—0 
(6,5,3) în numai 40 de minute, 
în timp ce vicecampioana țării, 
Steaua, a întrecut pe Dynamo 
Berlin tot în trei seturi : 3—0 
(7,12,12), oaspeții jucînd bine 
mai ales în setul 3. în ziua a 
doua : Dynamo Berlin — Steaua 
II 3—0 (11. 13, 2) și Dinamo — 
Steaua 2—3 (10, —12, 7, —11, 
-15).

Azi. de la ora 16. în sala Dina
mo. ultimele partide : Steaua — 
Steaua II, Dinamo — Dynamo 
Berlin.

N. MATEESCU, coresp.
ÎN DIVIZIA „A". Echipele 

gălățene din prima divizie de

volei au susținut meciurile re- 
programate. în sala mică, for
mația masculină C.S.U. a întîl- 
nit pe Politehnica Timișoara de 
care a dispus cu 3—2 (10, 8, —11. 
—15, 14). Oaspeții au început 
foarte slab și se părea că stu
denții gălățeni vor cîștiga lejer. 
Dar, din setul 3, replica timișo
reană a fost puternică. Deși a 
deținut inițiativa, „Poli" a pier
dut setul decisiv într-un final 
dramatic (12—12, 14—14). Evi-
dențiați : Sirbu, Geană, Găescu 
(C.S.U.), respectiv Cionca, Bu- 
garschi și Grădinaru. Arbitri : 
M. Niță și C. Gogoașă din 
București. în Sala sporturilor, 
formația feminină C.S.U. Galați 
a primit replica principalei sale 
rivale în seria a Il-a, Farul 
Constanța. A fost, de aseme
nea, un joc maraton cu multe 
schimbări de situații. Studen
tele au început slab, greșind 
nepermis de mult în 
compartimentele, apoi au pro
fitat de prematura relaxare a 
constânțencelor și au egalat, 
dar în setul decisiv oaspetele 
au fost mai proaspete.
3—2 (6, 4, —8, —10, 8) 
Farul (ca și în tur).

Gh. ARSENIE,

toate

Scor 
pentru

coresp.

„CUPA ROMÂNIEI" Șl
(Urmare din pag. I)

logică care-I despărțea de elita 
probei, încrederea în forțele 
proprii derivînd acum, în pri
mul rînd, dintr-o pregătire mul
tilaterală asiduă, intensă șl 
conștientă floretistul militar a 
dovedit că se află în ascensiu
ne. Iar vîrsta (26 ani) îi permi
te să se gîndească fără reticen
te la ciclul olimpic care se va 
încheia în 1984, la Los Angeles. 
Dar cum floreta masculină a 
avut în acest an cea mai bună 
comportare dintre cele patru 
arme. Petru Kukl. totodată că
pitanul echipei naționale, si 
mai ales, antrenorul 
Iosif Zilahi. trebuie să 
soluțiile optime pentru 
prezentativa României 
nă pe podiumul marilor com
petiții, Sorin Roca, Zsoil Husti, 
Florin Nîcolae, George Oancea 
(ca si foarte tinerii Vasiîe Cos
ta — 14 ani si Atiia File — 15 
ani) fiind floretisti cu mari po
sibilități. încă nevalorificate pe 
denlin.

Tînărul Rudolf Szabo (21 ani) 
s-a dovedit a fi în acest an li
derul spadasinilor noștri, titlu
rilor dobîndite pe pian intern

a cest ei a, 
găsească 
ca și re- 
să revi-

Dumimică i-am revăzut pe rug- 
byștii de la Știința CEMIN Baia 
Mare, pe teren propriu, în parti
da cu una din fruntașele Diviziei 
„A“, Dinamo București. Handica4- 
pată de absența unor titulari, 
echipa locală a suportat greu re
plica XV-lui oaspete, nereușind 
să reediteze victoria (6—3) din 
ediția precedentă a competiției.

De fapt, analizînd în mod o- 
bteetiiv înfrîngerca Știnnței CEMIN 
la numai 9 puncte, ea nici niu

prea alarmantă, scorul pu
ți mult mai sever. Și ar fi 
dacă oaspeții n-ar fi ratat 

lovituri de pedeapsă, sau 
arbitrul principal I. Vasi-

poate, că toți ceilalți din t 
echipa lor să revină în... „A

Gheorgh

obținut la capătul unui jo 
!“ — a prins să strige, îna

DE LA ARIEȘUL 
LA MINERUL CE
Final de stagiune bogat în întreceri fol 

felul, interne și internaționale : campionat, 
Cupa României", ultima competiție (desfăț 
Daciadei") ajunsă, ieri, în faza „13“-imilor. 
Și, ca întotdeauna în această etapă, „buti 

purtat luptă aspră cu cele „mici", întîmp 
sporită și plătind tribut greu — PRIN E 
CINCI DINTRE ELE — plusului de elan cr 
tantele eșaloanelor inferioare țin să contra 
citatea, experiența, valoarea.

Nu încape vorbă, performera nr. 1 a „16‘ 
vizionara „C“ Minerul Certej, care a întîl 
petroșeneană nu numai o statornică divizio 
o mică specialistă a competiției k.o., ea cut 
din ’74, cu „Poli" Timișoara invidiatul tr.i 
neră îi vor aduce sorții — în „optimi" — h 
tej ? Indiferent de renumele ei, optimismu 
fotbal din mica localitate de lîngă Hunedc 
de pe-acum, alimentat, firește, și de ispră 
sau mai proaspete ale unei echipe de asem 
numele ei Arieșul din Turda.

Vin, apoi, surprizele produse de divizion 
ria Buzău, Gloria Bistrița, Carpați Mîrșa ț 
rești, care au eliminat, in ordine, pe U.T. 
Timișoara, A.S.A. Tg. Mureș și Progresul V 
la refuz. în pofida timpului neprielnic, „potc 
lui" (20 000 de spectatori în tribune, iar cîtes 
cale întoarsă), suporterii Rapidului parcă a’ 
concludent 3—0, ...............
„Cupa !“, „Cupa ; — u prins sa singe, ma
lor, unul dintre înflăcărați! suporteri ai fer 
reșteni ; uitînd, 
mai degrabă, ca

PERSPECTIVELE SCRIMERIEOR NOȘTRI FRUNTAȘE
adăugindu-Ii-sc și poziția de 
finalist in proba individuală a 
C.M. Lansat pe această pistă 
a afirmării, acum, într-o peri
oadă în care schimbul de ge
nerații este pregnant în spada 
mondială (vezi .aparițiile inedite 
pe primele locuri ale ungurului 
Szckely, la C.M. și italianului 
Mazzoni, la C.E.), Rudolf Szabo 
va ajunge Ia consacrare inter
națională cînd va înțelege pe 
deplin că este abia la... inceput 
de drum și că mai are destule 
de învățat. Căci talentat este, 
dar nu acesta este totul (vezi 
și cazul concitadinului și cole
gului său de club Nîcolae Bo- 
doezi, care doar promite...).

Afectată foarte mult de fap
tul că n-a foșt selecționată in 
echipa pentru Universiadă și 
ambiționată in perioada ce i-a 
urmat, floretista Rozalia Oros 
una dintre tinerele talente ale 
școlii sătmărene, elevă a meș
terului de finețe Ștefan Hauk- 
lcr, a demarat greu în „Cupa 
României", dar a terminat cu 
brio, trecînd de favoritele pro
bei. Aurora Dan (în semifinală) 
Si Marcela Moldovan (finală). 
Ar fi un real cîșlig pentru 
noua și tinăra echipă feminină

de floretă dacă Rozalia Oros 
s-ar inscric și in continuare ca 
o competitoare de temut și pe 
planșele internaționale, pentru 
că ambițiile circumscrise doar 
Ia competițiile interne...

Despre sabreri, nimic nou. 
„Vechea gardă", uzată, pierde 
contactul cu cei mai buni din 
lume (vezi și rezultatele slabe 
de la Atena) și din „noul vai" 
nu se remarcă nimeni deocam
dată. N-am văzut nici o tresă
rire de orgoliu la „Cupa Româ
niei", nici o ambiție tinerească, 
printre sabreri. Federația și 
antrenorii ce zic 7 Și, mai ales, 
ce fac pentru perspectiva aces
tei arme care, cu ani în urmă, 
se afla printre medaliatele ma
rilor întreceri ?

INVITAȚIE LA MANGALIA
O invitație făcută de 

I.H.R. Mangalia către clu
burile si asociațiile sportive 
din întreaga tară : în tot 
timpul anului, inclusiv iar
na. hotelul ..Mangalia" din 
orașul cu același nume, ofe
ră sportivilor excelente con
diții de refacere, tratament, 
od'hnă și pregătire Hotelul 
dispune, printre altele, de

saună piscină, terenuri de 
fotbal, handbal și baschet, 
pistă de atletism, sală de 
tocuri
rinte. locuri confortabile de 
cazare si asigură servirea 
mesei în cele mai bune con
diții.

Informații si rețineri de 
locuri la telefoanele 51658 
sau 52052. cu prefix 917.

sportive și confe-

„CUPA MUREȘ" IA CULTURISM
A

Prima ediție a „Cupei Mureș" 
la culturism a avut loc, zilele 
trecute, la Tg. Mureș, cu partici
parea a 18 sportivi din mal mul
te cluburi și asociații sportive — 
juniori și seniori. Iată primii 
clasați la seniori : cat 72 kg : 
A. Costache (Rapid București) 
171 p ; cat. 77 kg. V. Pruteanu 
(Rapid Buc.) 160 p; cat. 85 kg: 
G. Crăciunescu (Rapid Buc.) 
165 p ; cat. +85 kg : N. Giurgi 
(Minerul Cavnie) 179 p. Pe echi
pe : Rapid București 16 p, Me- 
taloglobus Tg. Mureș 5 p, A.S.A. 
Tg. Mureș și Minerul Cavnie 
cîte 4 p. Cîștigător absolut al 
concursului a fost N. Giurgi. La 
juniori,- pe primele locuri : cat. 
72 kg — S. Sava (C.S.S. nr. 2 Tg. 
Mureș); cat. 77 kg — P. Simon 
(C.S.Ș. nr. 2 Tg. Mureș).

pare 
tind 
fost, 
trei 
dacă ______  _____ ___________
lică ar fi sancționat cu eliminări 
din teren pe unii dintre Jucătorii 
echipei gazdă, care au protestat 
(repetat) la unele decizii.

Din păcate, nu toată lumea din 
Jurul terenului a înțeles deciziile 
arbitrului ; unii — desigur necu
noscători în ale rugbyu.ui — du
pă ce l-au huiduit un meci în
treg, la terminare au încercat 
să-1 molestez^. sigur, educarea 
unui public care nu cunoaște în 
totalitatea iul jocul de rugby es
te o problemă de durată.

Pînă una alta, însă, este de re
zolvat o altă problemă, aceea a 
terenului din Baia Mare, care nu 
oferă nici un fel de protecție, 
nici arbitrilor și nici jucătorilor. 
De la ieșirea din teren și pînă 
la Sala sporturilor (acele unde se 
află vestiarele) .............
de peste 100 de 
din sirmă sau 
meni de ordine.
re, arbitrul Al. _________  _____
lovit cu o piatră, iar acum unul 
din tusieri, I. Danes, a primit lo
vituri în cap si picior, în pofida 
„măsurilor de protecție" luate 
ad-hoc de organizatori. Iată cum 
eforturile pe care oameni de bu
nă credință, sincer devotați rug- 
byului, în frunte cu ing. L. Ghl- 
neț, Ie fac de ani de zile, sînt, 
practic, anulate prin asemenea 
acte Iresponsabile ale unor spec
tatori, cel mai mulți neavlzațl !

A sosit timpul ca organele 
sportive locale, cu sprijinul mu
nicipalității, să asigure un teren 
corespunzător și pentru rugby 1 
De 2 ani a început amenajarea 
unul teren adecvat (cel actual 
este o improvizație I), dar lucră
rile avansează Intr-un ritm mult 
prea lent...

Considerăm că pînă la rezolva
rea acestei probleme, C.J.E.F.S. 
Maramureș ar trebui să progra
meze meciurile oficiale de Divizia 
„A" pe alte terenuri, fie din Ba
ia Mare (pe cel de fotbal, de tria
dă), fie din vecinătate — la Bala 
Sprie (S km) există un teren 
foarte bun.

Oricum trebuie făcut ceva pen
tru a se asigura partidelor de 
rugby s desfășurare normală, un 
meci de campionat nu trebuie 
compromis 
trolată șl 
spectatori

este o distanță 
metri, fără tunel 
„cordon" de oa- 
Tot la Baia Ma- 
Lemneanu a fost

prin atitudinea necon- 
neclvilizată a unor 

recalcitranți.
Tiberiu STAMA

• La Arad, în med restanță, 
Divizia „A“, P.T.T. — Știința 
CEMIN Baia Mare 11—3 (7—3). 
Realizatori : Asmarandel, Moș 
(cîte un eseu) si Leca 
(drop) pentru gazde, respectiv 
Gllgor (1. p.).

or sui ioto pronosport informează
® Se reamintește că NUMAI 

ASTAZI se mai pot procura bi
lete nentru tragerea obișnuită 
LOTO de vineri 4 decembrie 1981 
— orilej de noi cîștiguri în AU- 
TOTTTRTSME si MART PRFW 
ÎN RĂNI, de care beneficiază cu 
regularitate un număr tot mal 
mare de participant!.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 2 DECEMBRIE

’■’XTRAGEREA I : 1 20
16

EXTRAGEREA a n-a :
24 3 43

■'1 total de ciștiguri: 
lei, din care 157.201 lei. 
la categoria 1.

1981

44 26 28

30 6 38

1.042.252 
neport

ctștigurile tragerii 
SPECIALE LOTO 2 DIN 22 

NOIEMBRIE 1981

va-FAZA I : Categoria 2:3 . _
riante 100% a 17.499 lei și 8 va
riante 25% a 4.375 lei ; cat. 3 : 
13.50 variante a 6.481 lei ; cat.

4 : 78,50 a 1.115 lei ; cat. 5: 230 a 
200 lei ; cat. 6: 1.841 a 100

Report categoria 1: 90.755
FAZA a II-a : Categoria

9 variante 25% a ' ' '
I: 12.50 variante a 
J : 73.25 a 200 lei ;
a 100 leL

FAZA a
2 variante 100% Autoturism Dacia 
1300. sau Skoda 120 L. și diferen
ța în obiecte : cat. N: 3 varian
te 100% a 12.192 lei sau la alege
re o excursie de 2 locuri 
U.R.S.S. sau R.D. Germană 
diferența în numerar și 8 va
riante 25% a 3.048 le! ; cat. O: 
6 variante 100% a 5.947 lei sau 
ta alegere o excursie de 1 loc 
în U.R.S.S. sau R.D. Germană și 
diferența în numerar și 17 va
riante 25% a 1.487 lei ; cat. P: 
13.50 a 4.516 lei ; cat. R: 31,75 a 
1.920 lei ; cat. S: 240 a 200 lei șl 
cat. T: 2.396.50 a 100 lei.

Autoturismele Dacia 1300 au 
fost obținute de MIHAI PETRU 
din Botoșani și ALECU CATA
LINA din Hunedoara.

ni-a :

UN NOU
PRILEJ

DE MARI

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

I
I
I

lei. 
lei. 
H : 
cat 
cal.

1.250 lei
1.000 lei 

cat. K: 1.414,25

Categoria M i

în
5l

SUCCESE I
în cadrul a 5 ex
trageri cu un to
tal de 42 numere 
se vor atribui : O 

AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ și 
„Skoda 120 L" • 
CÎȘTIGURI 
BANI, sume 
riabile și fixe • 
EXCURSII PESTE 
HOTARE, în
U.R.S.S. sau R. P.

Ungară.
BILETELE DE 15 
LEI VARIANTA 
PARTICIPA LA 
TOATE EXTRA

GERILE!

ÎN 
va-

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ
6 DECEMBRIE *188*1

biletelor pînă
VREME NU-

t,w a reiau ie eisTiGum <n

BANI
AUTOTURISME 

EXCURSII

Agențiile Loto-Pronosport continuă vînzarea 
sîmbătă 5 decembrie inclusiv. JUCAȚI DIN 

MERELE PREFERATE I

F.C.M. BRASOV — S.C. BACAU J
SIBIU, 2 (prin telefon). — 

Peste 5 000 de spectatori au ve
nit pe stadionul Șoimii, pe o 
vreme friguroasă, pentru a ur
mări disputa divizionarelor 
„A" F.C.M. Brașov și S. C. 
Bacău. Victoria (3—1) a reve
nit, pe merit, brașovenilor, la 
capătul unui joc care a crescut 
în intensitate după pauză. Suc
cesul echipei lui Pescaru este 
meritat, echipa brașoveană do- 
minîndu-și adversarul în pri
mele 45 de minute și în finalul 
partidei. Băcăuanii au resimțit 
din plin lipsa unor titulari 
(Lunca. C. Solomon, Elisei, 
Antohi, Șoșu) mai tinerii lor 
înlocuitori nereușind să se in
tegreze în jocul echipei. Este 
adevărat că și brașovenii au 
fost lipsiți de prezența porta
rului lor titular — Clipa (sus
pendat pe un an), ca și a lui 
Marinescu, Șulea și Manciu — 
dar echipa lor a funcționat ca 
de obicei, autorevanșîndu-se du
pă acel 0—0 cu F. C. Con
stanța din etapa trecută.

Scorul a fost deschis în min. 
8 de CIOBANU, caro a reluat 
în plasă o minge aruncată cu 
boltă de Ia tușă. Brașovenii 
și-au mărit avantajul ’ prin 
transformarea unei lovituri li
bere, executată „Ia vinclu" de

BORICEÂNU 
luare, asptA.. 
schimbat. Bă' 
sistent și în 
nu este la u 
nunțînd parei 
renței care se 
54, cînd I. Si 
gol in fata i 
prinse. în cor 
cău atacă, foi 
are o ocazie 
ratează Ghios 
bară din aproi 
ultimele 10 n 
își string rîndi 
raschivescu ' 
cazie (min. 
pecetluiește 
83) reluînd 
ner.

Arbitrul Ioa 
condus bine f<

F.C.M. BRA 
Ștefan (min. 4 
Panache, DAR 
REANU, CIOI 
Spirea), Gherg 
raschivescu. B

S. C. BiCA 
Andrieș, CÂH. 
Solomon — N 
VERIGEANU), 
NOV — Șoim; 
70 Ghioane). i

ir 
E 

s< 
CI

CARPAȚI MlRȘA - A. S. A. TG. MUREI5 >

MÎRȘA, 2 (prin telefon). — 
Carpați Mîrșa s-a autodepășit, 
practicînd un joc bine orientat 
tactic și creînd faze de mare 
spectacol. In min. 9 Domide ti 
găsește cu o pasă precisă în 
careu pe VOICULEȚ care șu- 
tează puternic și înscrie : 1—0. 
Dominarea gazdelor continuă 
pînă la pauză, însă acestea nu 
mai reușesc să înscrie, deși 
mai au încă două ocazii bune 
de gol. In repriza secundă oas
peții ies la joc hotăriți să re
facă handicapul, si egalează 
prin CERNESCU care profită 
do o biibîială a fundașului 
Schwartz (min. 54). Carpați 
preia din nou inițiativa și reu
șește să înscrie golul victoriei 
și calificarea prin același VOI
CULEȚ (min. 76) care driblează 
pe rînd doi apărători, inclusiv

portarul Var< 
pauză).

Mai merită > 
tul că gazdele 
bune ocazii de 
a doua, dar, ) 
Fățan, Vaida și 
tat puternic sj 
Varo, acesta 
învins.

Arbitrul Dan 
rești) a condus 
chipele:

CARPAȚI MÎI 
Schwartz. Fotac 
Blaga FAȚ. 
ca — Vaida, V 
MIDE.

A.S.A.:
— Szabo, Uncbi
— Fanici
II. HAJNAL < 
Biro I, Costin.

Mihai VEI

Biro (

(min.

GLORIA BUZĂU - U.T.Â. 2-1
BUZĂU, 2 (prin telefon). 10 000 

de spectatori au asistat la una 
din surprizele „16“-imilor „Cupei 
României". Terenul a fost greu, 
timpul foarte rece, dar lăuda
bile eforturile jucătorilor. In an
samblu, însă, divizionara „A" a 
rămas datoare, aici la Buzău, Iar 
Gloria, adueîndu-și aminte că a 
mai învins-o pe U.T.A., chiar la 
Arad, ambiționată la culme, n-a 
renunțat la ideea de a cîștiga, 
ceea ce a și reușit. Șl pe de
plin meritat. Iată cîteva argu
mente : cornere : 12—2 ; șuturi: 
22—9 (pe poartă : 11—4) pentru 
divizionara „B“. „Iureșul" gaz
delor a durat pînă la pauză, la 
un moment dat U.T.A. era „bă
gată în corzi". Gloria a deschis 
scorul in min. 37 : la o lovitură 
liberă executată de Negoescu, de 
la 30 m, VUȘCAN a lovit greșit 
balonul, care l-a derutat pe Du- 
cadam $i a intrat în poartă.

După pauză, probabil, U.T.A. 
și-a adus aminte că e diviziona
ră „A", a reluat Jocul cu mal 
multă ambiție, dar după ocazl-

lie iul Urs șl M 
jocul s-a mal p 
min. 56 șl 71 Du 
țul unor temerari 
piedicat pe Nego 
Dar în min. 80, 
să cedeze din no 
lungă, Marin l-a 
Va, GHIZDEANU 
nul șl a înscris c 
tresărire de orgo 
realizat doar gc 
prin HIRMLER (n 
înscris în urma ui 

Arbitru] M. Al 
ceava) a condus

GLORIA : Tănas 
ȘAN, Banciu, Mir 
— Andriesei (mir, 
BALAUR. GHIZDh.. 
NEGOESCU, Icnesc 
mltraehe).

U.T.A. : DUCAD? 
KUKLA, Vușcan, 1 
(min. 83 Țîrban), 
Hirmler — Cura. C 
Urs).

M.

Ccnsti
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t după

nat fap- 
avut 5 

.1 repriza 
I. Bodi, 
e au șu- 
irta lui 
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?REDA — 
■meneanu, 
odi, Stoi- 
L.EȚ, DO-

16 VARO) 
PIR, Gali 
’Io) Both 
.RNESCU,

lU-coresp
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(min.

Apoi, în 
1, cu pre- 
ri, l-a îm- 
să înscrie, 
dam, avea 
i o pasă 
lat pe Io- 
jățat balo- 

m. Intr-o 
U.T.A. a 
de onoare, 
J5), care a 
corner.
duc (Su- 
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— MURE- 
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> — Marin, 
nin. 88 Du-

46)

— Marcu, 
i — Mușat 
a, CORAȘ, 
daș (min. 5

in AlEXE

F.C. OLT-C.S. TÎRGOVIȘTE 78 (0-0, 0-0)
120 de minute, nu trăsese mă
car un șut pe poartă ! Probabil 
că altul ar fi fost rezultatul fi
nal, dacă în mta. 25, cînd Ia
mandi a executat o lovitură de 
pedeapsă șl a înscris, arbitrul 
n-ar fi acordat, stupefiant, in
credibil. lovitură de poartă (!!!). 
în loc de repetarea penaltyului, 
pentru fentă și oprirea atacantu
lui în timpul execuției. Ceea ce 
nu scuză, însă, formația cu san- 
șa întîi, F.C. Olt, care s-a ju
cat cu ocaziile și cu calificarea. 
Pentru că, dramatica serie a pe- 
naltyurilor s-a scris astfel: trans
formă GREACA, îl imită IA- 
MANDI, transformă ALEXAN
DRU, ȘOARECE, VOINEA, ratea
ză Onuțan, ratează și Ene, ra
tează Rotaru, dar se dictează, 
just, repetarea penaltyului pen
tru că portarul s-a mișcat pe li
nia porții înaintea execuției și 
ROTARU înscrie, nu greșește 
ECONOMU, nici PIȚURCA, Eftl- 
mie trimite fa bară, F.C. Olt are 
șansa calificării, la scorul d<*  
4—4, însă P. Petre nu-i prea ln-

PITEȘTI, 2 (prin telefon). Ve
ritabil meci de Cupă, în Trivale, 
unde aproape 5.000 de spectatori 
au sfidat fulguiala și frigul, în 
așteptarea surprizei. Și a fost 
surpriză I Pentru că, fără 6 ti
tulari (cu Dobrin în capul listei), 
tîrgoviștenii păreau victime șigu- 
re în fața unei echipe superioare 
ca valoare, cum se prezenta F.C. 
Olt, în pofida absenței lui Nîco- 
lae și lovănescu (scoși din for
mație din motive disciplinare).
Echipa lui Halagian a dominat 
categoric (raportul șuturilor
19—4) a avut două bare (Prepe
liță — min. 49 și Plțurcă — min. 
92). a ratat enorm prin Pițurcă 
(min. 32 și 92), Rotaru (min. 30 
șl 61), Iamandi (min. 89) și O- 
nuțan (min. 136), l-a mai obligat 
și pe Voinqa să facă, probabil, 
meciul vieții, portarul dîmbovi- 
țean făcînd minuni în min. 33, 
46, 84, 89, 102, 116 ' - - -
penaltyuri. Dar 
respectînd legea 
pel, s-a calificat 
tă de Em. Jenei,

și, mal ales, la 
pînă la urmă, 
nescrisă a Cu- 
echipa antrena- 
care, timp de

F.c.

DUPĂ PENĂLTYURI!
spirat și Voînea apără. în con
tinuare transformă ENACHE, 
CIOCIOANA, MARGELATU. CA- 
ȚOI. S-a ajuns la 6—6. Transfor
mă CICEU, MATEI șl NI- 
CULESCU, iar la aest scor 
de 8—7 pentru tîrgovișteni, 
Ionașcu are de trei ori șansa 
egalării, pentru că arbitrul V. 

Ciocîlteu întrece orice limită și 
dictează de... două ori repetarea 
penaltyului de departajare pentru 
imaginara mișcare a lui Voinea. 
însă Ionașcu a ratat de 3 ori ! ! !

Arbitrul cralovean Venus Cio
cîlteu a condus sub orice criti
că următoarele formații î

F.C. OLT: Nedea — Onuțan,
Ionașcu, Ciocioană, Matei — Șoa
rece, CAȚOI, ROTARU — Pre
peliță (min. 65 P. Petre), Iaman
di. PIȚURCA ;

C.S. TÎRGOVIȘTE : VOINEA — 
NICULESCU, ENE, Alexandru, “ 
nache — Eftimie^ Margelatu, 
conomu — Greaca, Radu (min. 
65 Ciceu), Popescu (min. 118 
Dușmanu).

Mircea M. IONESCU

E-
E-

ÎNFRĂȚIREA ORADEA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-1 (0-1)
ORADEA, 2 (prin telefon). Tim

pul a fost potrivnic, ninsoarea 
transformînd terenul de ioc al 
Stadionului tineretului într-un 
adevărat patinoar. în aceste con
diții, calitatea jocului a avut de 
suferit. După primul sfert de 
oră, elanul ofensiv al gazdelor 
a fost și el frînat de dificultă
țile deosebite ale terenului. Și 
astfel partida s-a desfășurat, 
în continuare, mai mult la 
mijlocul terenului. Prima ocazie 
a fost în min. 13, cind Nicoraș 
a șutat, din poziție bună, pe 
lîngă bară. Peste două minute 
l-a imitat Cîrțu. în min. 23, o

festă a terenului l-a împiedicat 
pe Geolgău să deschidă sco
rul, lucru care se va întîmpla, 
totuși, in min. 41 cînd Bălăci 
a centrat, Geolgău a preluat 
înșelător în fața portarului 
Bojtor și CAMATARU a în
scris fără dificultate. Și în re
priza secundă, pe fondul unei 
dominări teritoriale a gazdelor, 
în timp ce craiovenii nu mai 
forțează, fazele care să încăl
zească tribunele au lipsit. Ele 
au apărut abia în finalul întîl- 
nirii ; în min. 86, cînd Pavel 
a trimis, spre poartă cu capul 
mingea, aceasta ocolind de 
puțin vinciul, și în min. 88

cînd balonul expediat, cu ca
pul, de Geolgău a fost respins 
de Bojtor.

Arbitrul C. Ghiță (Brașov) a 
condus bine formațiile :

ÎNFRĂȚIREA : BOJTOR — 
Mihelea, Piț, DUMITRESCU, 
Dubovan — Tamaș, Schvartz- 
man (min. 75 Balaj), MUN- 
TEANU — Bocșa, Pavel, NI
CORAȘ.

UNIVERSITATEA : Lung — 
Purima, CIUPITU, Donose, 
UNGUREANU — Ticleanu, IRT- 
MESCU, BĂLĂCI (min. 65 Ad. 
Popescu) — Geolgău. Cămăta- 
ru, Cîrțu.

■ Adrian VAS1LESCU

CIMENTUL MEDGIDIA - DINAMO BUCUREȘTI 1-4 (0-2)
MEDGIDIA, 2 (prin telefon).

— Pe o vreme frumoasă, în
sorită, cochetul stadion din lo
calitate a găzduit meciul din
tre Dinamo București și una 
dintre performerele actualei e- 
diții a „Cupei", Cimentul Med
gidia, echipă situată 
5, în seria a IV-a a 
„C“.

Cimentul (antrenor, 
culescu) a început să 
cu mult curaj, să atace

- mult aplomb. Dar a fost su
ficient un contraatac și Di
namo a deschis scorul (min. 
5) prin golul lui ORAC, în
scris, cu capul. într-o aglome
rare de jucători, după o lovi-

pe locul 
Diviziei

Paul Ni-
„țeasă“

cu

PROGRESUL
BAILEȘTI, 2 (prin telefon). 

Acest meci inedit, între o di
vizionară „A“ și 
în campionatul 
prezent pe locul 
de lider — Jiul 
tras peste 5 000

în primele 20 
re au fost destul de echilibra
te, Progresul a avut o ocazie 
mare de a deschide scorul. In 
min. 18, Pădureanu l-a servit 
bine pe Lazăr, acesta a intrat 
în careu, dar Iordache a blocat 
șutul. Apoi Steaua a acționat 
mai bine și, în 4 minute, a

o participantă 
județean (in 

2, la un punct 
Craiova) a a- 
de spectatori, 

de minute, ca-

VICTORIA TECUCI-CORVINUL HUNEDOARA 2-4 (0-2)
TECUCI, 2 (prin telefon). — 

Partidă de un bun nivel teh
nic, desfășurată pe un teren 
foarte greu, în fața a peste 
6 000 de spectatori, care a dat 
cîstig de cauză divizionarei 
„A“ Corvinul. Oaspeții au mar
cat de-a lungul jocului o su
perioritate concretizată și 
tabela de marcaj prin 
patru ■ goluri înscrise. ___
cum s-au înscris cele șase go
luri : NICȘA (min. 23 — Ia o 
inexactitate a apărării locale), 
VĂETUȘ (min. 39 — la o pasă 
excelentă a lui Gabor), GA
BOR (mîn. 54. la o greșeală în 
grup a întregii apărări), VĂE- 
TUȘ (min. 61 — cu capul, la o 
centrare de pe partea dreaptă 
a lui Lucescu), GHEORGHIU 
(min. 65 — reduce din handi

Pe 
cele 
Iată

exc-

Pop 
for-

cap, la o pasă a lui O. Roșu 
de pe partea stingă) și ONO- 
FREI (min. 89 — cel mai fru
mos gol al partidei, voleu din 
întoarcere, la un corner 
cutat dc Profir).

A arbitrat foarte bine I. 
(București), următoarele 
mâții :

VICTORIA : CALUGĂRU — 
BALCAN, Vrinceanu, HAIDUC 
(min. 61 Ichim), Dragneev — 
Florea (min. 75 Profir), Gheor
ghiu, Constantin — Coman. O- 
nofrei, O. Roșu.

CORVINUL : loniță (min. 75 
Alexa) — NICȘA (min. 75 Co- 
lesniuc). Gălan. Dubinciuc. Bog
dan. — Dumitriu IV, ONCU, 
GABOR — LUCESCU, Dumi- 
trache, VAETUȘ.

C. FILIȚA -coresp.

MUSCELUL CIMPULUNG—CHIMIA RM. ViLCEA 1-2 (1-2)
CIMPULUNG. 2 (prin telefon), 

în pofida vremii potrivnice (frig 
și ninsoare deasă) peste 10.000 
de spectatori au urmărit © par
tidă de bun nivel tehnic și spec
tacular în care gazdele au fost 
majoritatea timpului la cîrma 
jocului. Vîlcenil au temperat iu
reșul impus de localnici printr- 
un joc ermetic în apărare frag
mentat deseori prin mingi trimi
se în afara terenului. Singurul 
care „s-a văzut'*  în atacul divi
zionarei „A“ a fost — parado
xal — ex-musceleanul Gîngu, 
coautor Ia cele două goluri în
scrise de STANCA (min 28 și 
34), care a speculat prompt pla
samentul greșit al fundașilor 
mușceleni. Partida este relansată 
după golul înscris, cu capul, de 
PLĂVIȚIU (min. 37) și de alici 
înajnte jocul se va desfășura nu
mai Tmtr-un singur sens, spre 
poarta vîlcetnilor. Imprecizia și 
lipsa de șansă îi privează însă, -

Pe localnici de golul egalizator 
care a „plutit" toată repriza a 
doua deasupra careului vîlcean. 
Dar pe rînd Miuțu (min. 65, 63 
șl 81) și Vlășceanu (min. 51) ra
tează din careul de 6 m, iar in 
min. 66, Clncă scoate senzațional 
de pe linia porții o minge care-1 
bătuse pe portarul Pavel. Spre 
final, jocul s-a încins șl în min. 
70, Bașno vede cartonașul roșu 
pentru Injurii la adresa arbi
trului Cr. Teodorescu (Buzău) 
care a oondus foarte bine for
mațiile :

MUSCELUL : Popa — VOICU, 
Păun, MIUȚU, Iosif — Berevoia- 
nu, Bogdăneseu (min. 81 Poș- 
toacă), Badea (min. 40 Longea- 
nu) — Valdeanu, PLĂVIȚIU, 
Vlășceanu.

chimia : Pavel — Basno, Pre
da, CHERAN, Cincă — Iordan, 
Savu, GÎNGU — Teleșpan, STAN
CA, Carabageac.

Paul mateoiu coresp.

tură liberă șutată de Custov în 
bară ! In min. 14, Dinamo a 
înscris din nou, prin DRAG
NEA, care a șutat .puternic, 
de la 18 m. Din acest moment, 
Dinamo consideră că are jocul 
la discreție și slăbește motoa
rele. Au mai fost ocazii de am
bele părți, ratate pe rînd de 
Mulțescu (min. 24, 26), Custov 
(28), de jucătorii echipei lo
cale Leu, Mardale și Arău, în 
finalul reprizei.

La reluare s-au 
trei goluri, prin 
(43), dintr-un șut 
CORENDEA (78),
scris punctul de onoare al Ci-

mai marcat 
DRAGNEA 

de Ia 16 
care a

m, 
în-

mentului, printr-un șut splen
did de la 25 m, și ORAC (83), 
dintr-o lovitură liberă de la 
18 m.

R. Petrescu (Brașov) a con
dus bine, formațiile :

CIMENTUL : Sărăcin —
Preda. Cîrîc, CODIN, Alecu — 
CORENDEA, Mardale (min. 53, 
Funda). Arău — Stănoiu, Leu 
(min. 36, Paris), Cocoș.

DINAMO : Moraru — Mărgi
nean, Dinu, I. Marin (min. 60 
Iordache), DUMITRESCU — 
Augustin. CUSTOV, DRAG
NEA — Țălnar (min. 46, J 
Zamfir), Mulțescu, ORAC.

Modesto FERRARINI

C.S.M. SUCEAVA

D.

BAILEȘTI - STEAUA 0-3 (0-2)

SUCEAVA, 2 (prin telefon). 
Temperatură scăzută, ceață. te
ren acoperit cu un strat gros de 
zăpadă tăvălugită, lată condițiile 
vitrege în care s-a desfășurat 
meciul C.S.M. Suceava — F. C. 
Argeș. Cu toate acestea cei pes
te 10 000 de spectatori care au 
umplut pînă la refuz tribunele 
stadionului „Arini" au avut pri
lejul să urmărească o partidă în 
care divizionara „B“ s-a aflat 
tot timpul la cîrma jocului a 
dominat cu insistentă. ratînd 
multe ocazii clare de gol și, ta 
același timp, calificarea în „op- 
ttaii". Doar prima jumătate de 
oră a fost ceva mai echilibrată, 
după care formația locală s-a 
instalat la conducerea jocului, 1- 
nițltad atac după atac Irosind 
situații rarisime, trimițînd de 
două ori balonul în bară prin 
Suba (mta. 59) șl Coșereanu 
(mta. 105). Dintre numeroasele 
ocazii de gol să le enumerăm pe

F.C. ARGEȘ 0-0
cete mal clare : Cașuba 
24, 35, 42, 50. 79), Gafencu 
51, 80 , 89 — ultima de la 3 
Coșereanu (min. 57, 105) șl 
danei (mta 118). Oaspeții ___
văzut doar de 2-3 eri la poarta 
Iul Al. Cristian. Și astfel meciul
— iar apoi prelungirile — se ter
mină cu un scor alb. care de
zavantajează formația locală

Arbitrul T. Balanovlci ~ “ 
condus bine.

C.S.M. SUCEAVA : Al.
— CRISTESCU,
DANEI, ----------
Panalte 
Dîrman 
ȘUBA.

F. C.
— M. Zamfir, 
VESCU, Eduard
103 Badea), Balaur, ____
Băluță, Turcu, Nica (mta. 63 Ig
nat) .

(mta. 
(mta. 
m I), 
Avă- 
s-au

(Iasi) a

Cristtan 
AVA- 

Gafencu, 
V. Petrescu),

I. Radu.
BUTNARU —
(mta. 77, _______

— Suba, Coșereanu. CA-

ARGEȘ : GH. CRISTIAN 
STANCU, CHI- 
— Hallo (min.

Toma —

spulberat speranțele Progresu
lui de a rămîne în competiție. 
Primul goi a căzut in min. 29, 
Iordache l-a deschis pe partea 
dreaptă pe Ion Gheorghe, care, 
din apropierea liniei de fund, a 
centrat și SERTOV, a reluat cu 
capul, în plasă. Al doilea gol 
poartă semnătura 
SERTOV, Ia capătul 
(luni personale din 
în min. 73. Majaru 
partea dreaptă a centrat în ca
reu și IORDANESCU a reluat 
în plasă : 3—0.

aceluiași 
unei ac- 
min. 33. 
de pe

Foarte bun arbitrajul lui O. 
Streng (Oradea).

PROGRESUL BAILEȘTI : 
Sirbu — Boldureanu, VÎRBAN, 
Coconoiu (min. 46 Radu), Trifu
— FILIP, Fîrțulescu, Lazăr — 
GONGU, Corneanu, Pădureanu 
(min. 69 Marin).

STEAUA : IORDACHE —
Anghelini, FI. MARIN, IOVAN, 
Ion Gheorghe (min. 46 Fodor)
— Mureșan, T. STOICA, Minea 
(min. 69 Balint) — MAJARU, 
IORDANESCU, SERTOV.

Gheorghe NERTEA

Pompiliu VINTILA

RAPID - PROGRESUL VULCAN 3-0 (1-0)
Înifruintînd cu stoicism ploaia 

rece și lapovița. publicul care 
a umplut ieri pînă la refuz tri
bunele stadionului Giuleștd a 
avut satisfacția de a urmări o 
partidă deosebit de dinamică 
și de atractivă. în care „vioara 
întîi" a fost, de departe. Ra
pidul. Echipa feroviară — deși 
fără Ion Ion (suspendat) — a 
evoluat la cel mai bun nivel 
al ei. oferind entuziaștilor săi 
suporteri nu numai o victorie 
la scor, ci și un ioc cu multe 
momente de mare spectacol 
fotbalistic. Giuleștenii și-au 
impus de la început inițiativa, 
au atacat aproape continuu și. 
după o mare ratare a lui MA
NEA (min. 13 — de la cîțiva 
metri, a ridicat mingea peste 
poartă), au reușit prin același 
jucător (excelent lansat de Șt. 
Popa) să preia conducerea în 
min. 19. Portarul echipei oas- 
pe. Gîrjoabă. s-a opus apoi, 
cu succes. în două rînduri (min. 
30 și 32) la majorarea scorului.

Progresuil — care a resimțit 
ieri absenta a două piese de 
bază. Gh. Ștefan și Mateescu — 
a atacat sporadic Dină la pau
ză creîndu-și doar o ocazie 
mai clară. în min. 43. cînd 
Stoichită a scăpat singur, dar 
a trimis mingea ne 
poartă.

După 
ținut o 
situații

le porți, care le-au dat lud I. 
Gabriel și Gîrjoabă prilejui] să 
se remarce, .dar în min. 58 
Manea a fost faultat în careu 
și PARASCHIV a transformat 
penaltyul. La 2—0. divizionara 
„A" se aruncă mad mult în 
atac și pare a pune în pericol 
victoria gazdelor, dar M. Io- 
nescu (în min. 73) trimite min
gea în bară, iar I. Gabriel a- 
pără splendid șuturile lui Tică 
(min, 63) și Apostol (mdn 77). 
Finalul aparține însă din nou 
— și net — Rapidului. care 
mai înscrie un gol în min. 80. 
prin ȘT. POPA (reluare a unei 
mingi 
șutul 
puițin

respinse de Gîrjoabă Ia 
lui Manea) și ratează de 
un altul (intervenție în

extremis a lui Gîrjoabă la o 
minge cu boltă trimisă 
Popa), în entuziasmul 
nelor.

Arbitrul R. Stîncan a 
foarte bine formațiile :

RAPID: I. GABRIEL
— BELU, Pîrvu. Bă ian — 

PARASCHIV. Petcu. ST. POPA 
— Cojocaru (min. 86 Iancu), 
TRIFU. Manea (mta, 86 Chi
ri tă).

PROGRESUL-VULCAN: GÎR- 
JOABA — Alexandru. Grigore. 
Tică. Anghel Marian — M. 
IONESCU. Simionov, STOI- 
CHIȚĂ — Necuilce (mta. 55 V. 
Nicuiae). Țevi (min. 61 Stoica), 
Apostol.

Constantin FIRANESCU

F.C.M. PROGRESUL

pas,

BRAILA

lingă

men- 
cu

pauză, jocul s-a 
vreme echilibrat 

bune de gol la ambe-

BRAILA, 2 (prin telefon). în 
ciuda unui timp rece și pătrun
zător, peste 5 000 de spectatori 
au urmărit partida dintre F.C.M. 
Progresul Brăila și Universita
tea Cluj-Napoca. desfășurată pe 
un teren moale care a îngreuiat 
buna desfășurare a locului. Ju
cătorii localnici s-au acomodat 
mai greu cu starea cîmpulud de 
loc și au comis mal multe gre
șeli. fapt care a permis studen
ților clujeni să-și organizeze mal 
btae jocul și să profite de gre
șelile gazdelor. Meciul a fost, 
însă, frumos, cu multe faze la 
ambele porți care au animat tri
bunele. Tn mta. 26 CÎMPEANU 
□ la o acțiune pe cont propriu

de Șt. 
tribu-

condus

Is

»»
circa 30 m ele buturile adverse,

GLORIA BISTRIȚA
BISTRIȚA, 2 (prin telefon). 

Timp friguros, teren înghețat, 
curățat de zăpadă, tribune arhi
pline, iată cadrul acestei partide 
în care, după doi ani, sorții au 
adus din nou, față în față, ace
leași echipe. Atunci, Ia Sibiu, 
în „optimi", Politehnica învingea 
cu dificultate (2—1) harnica e- 
chlpă bistrițeană. Ce a fost a- 
cum ? O revanșă pe deplin me
ritată, determinată de combativi
tatea formației locale, de fazele 
spectaculoase create, de ofensiva 
ei neîntreruptă, mal ales în re
priza a doua, cînd Berceanu, 
Moga, Georgescu ș> Cațaros au 
ratat mari ocazii de gol. „Poli", 
„patinînd" din cauza crampoa- 
nelor nepotrivite, 
mai nimic în 
fost marcat, 
GEORGESCU

VI1POLI- TIMIȘOARA 2-0 (1-0)

n-a realizat 
atac. Primul gol a 
în mta. 15, de 

(din pasa lui Cața-

ros), iar cel de al doilea, în mta. 
54, de CAȚAROS (excelent în 
acest joc), servit în adtaclme de 
Moga. Un singur moment ne
plăcut în această partidă (min. 
25): accidentarea gravă a lui 
Nichici de Moga.

Arbitrul M. Salomlr (Cuj-Na- 
poca) a condus echipele 1

GLORIA s Bologan — Andreî- 
cuț, Cervenschl, HURI.OI, Fe- 
renez — Butuza, MOGA, GEOR
GESCU (min. 83 Beldie) — NI- 
COLAE, CAȚAROS. Berceanu 
(min. 88 Tilihol).

POLITE. 4ICA : Suciu — Mu- 
rar, Pâltinlșan, B cănicl, Vișan — 
VLAtANESCU, Dumitru, Nichici 
(min. 26 T. NICOLAE) — Nucă. 
Anghel, Cotec.

Stelian TRANDAFIRESCU

MINERUL CERTEJ-JIUL
(prin telefon). ToțiCERTEJ, 2 (.

iubitorii sportului din Certej au 
venit pe teren, aslstînd la un joo 
disputat și încheiat, surprinzător, 
cu victoria meritată a forma
ției locale, care activează în 
campionatul Diviziei „C“. Jocul 
a început cu dominarea Jiului, 
care la început și-a cam descon
siderat adversara. Treptat, iniția
tiva a trecut de partea localni
cilor, care au atacat cu mult 
raj și au fost la un pas de 
deschide scorul, dar atacanțll

U“ CLUJ-NAPOCA 1-2 (0-2)
la 
driblează patru jucători brăileni, 
pătrunde in careu și șutează fără 
speranțe pentru portarul Trofin : 
0—1. Peste 10 minute, ALBU este 
găsit liber pe extrema stingă, por
tarul Trofin iese în întîmpinare, 
dar alunecă și cade Albu avan
sează nestingherit si din careul 
mic ridică scorul : 0—2.

După pauză, aspectul locului 
se schimbă, la cîrmă trec brăi- 
lenli si ta rnln. 69 Panțuru, la 
o acțiune individuală, Intră ta 
careu, dar este faultat clar și 
arbitrul acordă fără ezitare pe
nalty, pe care-1 
PAMFIL : 1—2. Golul parcă 
aripi localnicilor, dar el nu mai

trans formă 
dă

cu- 
a 

au

reușesc pînă în final să concre
tizeze superioritatea teritorială.

A arbitrat, foarte btae N. Hai
nea (Bîrlad), următoarele for
mații :

F.C.M. PROGRESUL : Trofin — 
PANȚURU. TRIFINA, 
Chlriță — Drăgoi. IUGA Darie — 
Arif (min. 46 Bîrlog), 
Bulancea.

„U“ CLUJ-NAPOCA : V. Gheor
ghe — BAGIU. CIOCAN. Pop. A. 
Mureșan — Porațchi (min. 64 
Vidican), CÎMPEANU IL Bucur, 
(min. 55 Dobrotă). MOȘ — Țigla- 
riu, ALBU.

Grozea,

Pamfil.

N. COSTIN-coresp.

PETROȘANI 1-0 (0-0)
ratat cîteva ocazii. După reluare, 
Minerul, cu gîndul U calificare în 
„optimi", abordează meciul cu și 
mai mult curaj și, in min. 48, 
scorul este deschis de GULEA, 
care, de la aproximativ 12 metri, 
înscrie trimițind mingea pe sub 
portarul Grigore. Formația loca- 
cală Insistă în atac, are 3—4 o- 
eazil bune, dar Gruber, Gule- șl 
Jlgmon ratează. Jiul a decepțio
nat în acest meci, înlocuitorii ce
lor cinci titulari petroșencni n-au 
corespuns, jucînd cu mult sub 
nivelul unor fotbaliști de Divi
zia „A". De semnalat că, în 
min 31, Giurgiu a ratat un pe
nalty just acordat la un fault 
comis în careu de Gogoașe a- 
supra Iul Sălăjan.

Arbitrul I. Crăciuncicu (Hm. 
Vîlcea) a condus foarte btae.

MINERUL i Haidu — Gogoașe, 
MARINCAU, SZABADOS, ADAM
— IANCU, PALINCAȘ, Jlgmon
— GRUBER, Popa (min. 7 Ceau- 
șu. GULEA (min. 72 Luca).

JIUL: I. Grigore — P. Grigo
re, M. Pooa, Giurgiu, Vizitiu — 
Vînătoru (min. 62 Butoi), Sălă
jan, Muia — Demarcec (mta. 66 
Nichlniș), Neagu, Coca.

După meci, antrenorul Jiului, 
P. Libardi, ne-a rugat, și pe bu
nă dreptate, să nu evidențiem 
nici un jucător.

Alexandru JURCA, coresp.



Balcaniada de baschet masculin

PRIMA ZI, PRIMA SURPRIZA: 
GRECIA - IUGOSLAVIA 90-77 !
In meci neoficial România -

SOFIA, 2 (prin telefon). In 
spațioasa sală Universiada au 
început întrecerile ediției a 23-a 
a campionatului balcanic de 
baschet masculin. Competiția 
se anunță deosebit de intere
santă. atit pentru că fiecare din 
echipe țintește ocuparea unuii 
loc cit mai bum în clasamentul 
final, cit si pentru că ea prile
juiește o utilă verificare a pa
tru dintre selecționatele care 
vor concura (in primăvara a- 
nului viitor în Portugalia) la 
promovarea în grupa A a cam
pionatului european (este vor
ba de selecționatele Greciei. 
Turciei. României si Bulgariei, 
care fac parte chiar din aceeași 
serie preliminară).

Intr-o asemenea situație re
prezentativa tării noastre are 
neșansa de a lua parte la bal
caniadă lipsită de aportul a 4 
jucători de bază (Niculescu, 
Cernat, V. Ion și Cănușan — 
indisponibili) ceea ce îi creea
ză un handicap evident. Pe de 
altă parte însă absenta celor 
citați dă posibilitate antreno
rilor M. Nedef și H. Tursugian 
să încerce capacitatea ailtor ju
cători care, de obicei, sînt folo
siți mai puțin. în aceste con
diții ne-am fi așteptat. ca me
ciul de debut susținut în fata 
selecționatei de tineret a Bul
gariei (care participă neofi
cial) să fie un meci al ambi
ției. Dar. diin păcate, nu a fost 
așa. Deși au cîștigat cu 91—83 
(50—48) baschetbaliștii noștri 
au convins doar în primele 
10—15 minute cînd au condus 
la scor. Apoi ei au devenit tot 
mau comozi în apărare, exact 
invers de ce au făcut mai ti
nerii lor adversari, care folo
sind presingul au refăcut han
dicapul de 14 puncte, au ega
lat (52—52. 56—56), ba au luat 
și conducerea (69—68 în min. 
33). Treziți la realitate, jucăto
rii români au izbutit să valo
rifice plusul de experiență 
competițională și de tehnică 
(mai ales Uglai și David) ceea 
ce trebuiau să facă pe tot par
cursul partidei. Să sperăm că 
greșelile comise (în special în 
apărare) nu se vor repeta joi 
în dificilul meci cu echipa 
Turciei, care constituie de fapt 
debutul oficial al lotului român 
la această balcaniadă. Au mar
cat : Uglai 30, David 22, Er-

TENISMANII FRUNTAȘI 
LA TURNEELE DE IARNĂ

începe programul competițio- 
nal de iarnă al tenismanilor 
noștri fruntași. Zilele acestea 
se află în Cehoslovacia, în ora
șul Litvinov, la tradiționalul 
turneu hibernal de sală, A- 
drian Marcu, Liviu Mancaș, 
Cristinel Ștefănescu și Lauren- 
țiu Bucur. Săptămîna urmă
toare (8—12 decembrie), ace
iași jucători vor participa la 
turneul de sală de la Buda
pesta. în a treia etapă, la cu
noscutul turneu „Grand-Prix 
al televiziunii bulgare", la So
fia, între 12 și 20 decembrie, 
vor lua parte, în afara celor 
citați mai sus. Florin Segăr- 
ceanu (cooptat pe tabloul prin
cipal de joc) și Andrei Dîrzu 
(care se va alătura celorlalți 
din faza calificărilor).

DIVIZIA „A“ IA HOCHEI
(Urmare din pag 1)

Bulgaria (tineret) 91-83
murache 15, Ardelean 10, Opși- 
taru 10, Brănișteanu 4 pentru 
România ; coșgeterii echipei de 
tineret a Bulgariei: Ponov 18, 
Slavov 15, Iiiev 14. Au arbitrat 
S. Papaharisis (Grecia) și A. 
Ekti (Turcia).

în a doua partidă a zilei se
lecționata Greciei a produs pri
ma surpriză a competiției în- 
vingînd echiipa Iugoslaviei 
(principală favorită) cu 90—77 
(41—45). Este drept. Iugoslavia 
a prezentat un lot de perspec
tivă, dar- meritele baschetbaliș- 
tilor .greci (combativi pînă la 
epuizare în lupta sub panouri 
și preciși în aruncările de la 
distantă) sînt incontestabile. 
Coșgeteri : Vidas 22, Kastrina- 
chis 16, Tisas 14 de la Învin
gători, respectiv Benacek 14, 
Slavița 14. Au arbitrat G. Chi- 
raleu (România) și A. Pabov 
(Bulgaria).

Dumitru STĂNCULESCU

ALCIDES SAGARRA (Cuba) - 
DESPRE BOXUL ROMÂNESC, 
EUROPEAN Șl MONDIAL
Prezent pentru cîteva zile în țara noastră, cu ocazia unui schimb 

de experiență cu tehnicienii români, antrenorul principal al echipei 
reprezentative de box a Cubei, Alcides Sagarra, a avut amabilitatea 
să ne acorde un interviu.

— Ați urmărit întregul turneu 
final al campionatelor României. 
Ce părere aveți despre nivelul 
valoric la care se află boxul ro
mânesc t

— Nu este primul meu contact 
cu boxerii români. I-am văzut 
în ultimii 10—12 ani, atit la edi
țiile „Centurii de aur", cit șî la 
Jocurile Olimpice, cunosc rezulta
tele lor și la campionatele euro
pene. Trebuie să spun că în ul
tima vreme ei nu mai sini capa
bili să obțină performanțele ante
rioare. Asemenea situații se tntlm- 
plă oriunde. Totul este ca spe
cialiștii si nu rămină pasivi. 
Să adopte o linte nouă, superioa
ră, in metodica pregătirii, antre
norii să-și perfecționeze califica
rea și, in final, multă, foarte mul
tă muncă. Așa am făcut și noi, 
la fel procedăm și in continuare. 
Altfel, nu se poate.

— Cărora dintre boxerii pe 
care 1-ațl urmărit le acordați 
șanse tn competițiile internațio
nale 7

— In afara celor pe care U 
cunosc, Silaghi, Cipere, Donici, 
ml-au plăcut Dragomir Iile și 
Mihai Ciubotaru. Ciubotaru este 
un sportiv cu mari posibilități

Din țările socialiste

CLUBUL OLIMPICILOR CEHOSLOVACI
„Charta olimpică" arată că 

manifestarea cea mai importan
tă de cooperare internațională 
Sportivă, de apropiere a tinere
tului din întreaga lume în spi
ritul păcii, colaborării și priete
niei între popoare, o constituie 
Jocurile Olimpice. Spiritul 
sportiv de fair-play și loialitate 
pe terenurile de sport rămîne 
în continuare unul dintre 
principalele deziderate ale miș
cării olimpice. Firește. în spiri
tul acestor idei se înscriu și o- 
blectivfele pe care le au federa
țiile sportive internaționale și 
naționale, care trebuie să mili
teze pentru țelurile amintite, să 
le transforme în realitate.

Iată că una dintre inițiativele 
recente, în spiritul acestor idei, 
a fost luată în Cehoslovacia, 
unde s-a înființat „Clubul olim
picilor" ai cărui membri sînt 
foști campioni șl foști partici
pant! la J.O. de vară și de iar
nă, sportivi din actualele loturi 
olimpice, ziariști, crainici — re
porteri de radio și televiziune, 
participanți la jocuri. în condu
cerea clubului ,se află două fi
guri proeminente ale sportului 
cehoslovac. sportivi care au 
triumfat la diferite Olimpiade 
și pe arenele lumii. Unul este 
celebrul atlet fondist Emil Za- 
topek. iar al doilea — fostul 
boxer de categoria semimijlo- 
cie (și el fost camnion olimpic 
în 1948) Iulius Turma.

A l a victorie consecutivă a handbalistelor noastre

ROMÂNIA - BULGARIA 21-19,
LA CAMPIONATUL MONDIAL, GRUPA B

KJELLEKUP, 2 (prin teleton). 
Miercuri seară, reprezentativa 
feminină de handbal a Româ
niei, participantă la campiona
tul mondial grupa valorică B, 
a cucerit cea de a 4-a victorie 
consecutivă și, indiferent de re
zultatul ultimului meci din se
rie, s-a calificat în finala com
petiției. în sala de sport din 
localitatea daneză Kjellerup, in 
prezența a peste 2 500. de spec
tatori, echipa României a în
trecut reprezentativa Bulgariei 
cu 21—19 (11—11). Veritabil
derby al seriei B, meciul a 
fost echilibrat, handbalistele 
noastre reușind să se impună 
în repriza a doua și să domine 
finalul întîlnirii. Ău marcat: 
Avădanei 5, Ciubotaru 5, Co- 
valiuc 4, Lupșor 3, Torok 2, 
Ștefanovici 1 și Grigoraș 1 — 
pentru România. Dimitrova 8, 
Vateva 3, Zankova 2, Ivanova

de afirmare, dar el trebuie în
vățat să boxeze, să capete mai 
multe cunoștințe tehnice. Altfel, 
va păți și pe viitor la fel...

— Ce părere aveți despre boxul 
din Europa, în comparație cu cel 
de pe alte continente 7

— Boxul european deține o po
ziție bună în lume. Ba „Cupa. 
Mondială", echipa Uniunii So
vietice s-a clasat pe locul se
cund, iar Bulgaria a ocupat lo
cul trei. La Jocurile Olimpice de 
la Moscova situația a fost asemă
nătoare. Numai echipa Cubei a 
reușit performanțe mai bune.

— Ce ne puteți spune despre 
boxul amator pe plan mondial 7

— Cred că dacă toți iubitorii 
acestui sport — antrenorii tn 
primul rlnd — vor munci cu 
conștiinciozitate, sportul cu mă
nuși va progresa și va ciștiga 
în popularitate. tn ultima vreme 
se constată dezvoltarea boxului 
intr-o serie de țări fără tradiție, 
din Africa, Asia și America. Cred 
că tn anii viitori accesul spre po
diumul de premiere la Jocurile 
Olimpice sau la campionatele 
mondiale va fi mult mai ane
voios.

Mihai TRANCA

Programul activităților „Clu
bului olimpicilor" cehoslovaci — 
începute zilele trecute — este 
pe cit de vast și instructiv, pe 
atit de eficient. Printre punc
tele planului de activitate se 
numără : manifestări cultural- 
sportive, consfătuiri, schimburi 
de experiență și altele. Cîteva 
exemple sînt edificatoare. La 
scurte intervale, grupuri de an
trenori sau sportivi în activita
te se deplasează în școli, licee, 
universități, institute. uzine, 
unde după o scurtă expunere 
privind activitatea lor din tre
cut sau cotidiană în domeniul 
disciplinei respective pe plan 
intern și internațional, auditorii 
pun întrebări și comentează as
pecte ale problemelor puse in 
discuție. Un alt capitol deosebit 
de Important al planului clubu
lui se inscrie în sfera obiecti
velor subliniate în „Charta o- 
Iimpică", cum ar fi : apropierea 
tineretului din întreaga lume in 
spiritul colaborării, păcii și pri
eteniei între popoare, spiritul 
de fair-play și loialitatea pe te 
renurile de sport. tn fine. In 
programul clubului sînt prevă
zute șl lecții practice predate 
de mari campioni, reuniuni cul
tural-sportive etc. Aceste ac
țiuni — cum subliniază presa 
de specialitate cehoslovacă — 
constituie un eficient mijloc 
de educație a tineretului

fon OCHSENFELD 

2, Nikoiova 2, Tonceva 1 și 
Hristova 1 — pentru Bulgaria. 
Au arbitrat H.W. Reimers și 
G. Schunke (R.F. Germania).

După această rundă, repre
zentativa României conduce in 
seria B cu 8 puncte, fiind ur
mată de Polonia și Bulgaria cu 
cîte 5 puncte. Suedia 4 puncte, 
Olanda 2 puncte și Spania 0 
puncte. în seria Ă, în frunte 
se află reprezentativele Ceho
slovaciei, R.F. Germania și 
Norvegiei. Dintre aceste for
mații va fi desemnată partene
ra echipei noastre pentru fi
nala acestei ediții a C.M. gru
pa valorică B

Joi este zi de pauză, urmtnd 
ca vineri să se dispute meciu
rile etapei a 5-a — ultima — 
a seriilor. Reprezentativa Româ
niei va întilni, în localitatea 
Nykobing. selecționata Polo
niei. Iată și programul celor
lalte meciuri: Olanda — Suedia 
și Bulgaria — Spania (în seria 
B). Cehoslovacia — R.F. Ger
mania, Danemarca — Franța 
și Norvegia — Austria (în se
ria A). Meciul final pentru lo
curile 1—2 este programat du
minică în sala de sport din 
Kanders.

ROriÂNIA — SPANIA 21 lî
LA HANDBAL MASCULIN

îa meci amical internațional 
de handbal, disputat în sala 
Floreasca din Capitală, repre
zentativa masculină a țării 
noastre a întîlnit-o pe cea a 
Spaniei. Handbaliștii români au 
cîștigat cu 21—17 (9—7). Au în
scris : Stingă 11, Dumitra 4, 
Drăgăniță 2, Folker 2, Boroș 1, 
Voina 1.

C. M. DE ÎNOT 1982 

ÎN ECUADOR
într-un comunicat al Federa

ției internaționale de natație 
(F.I.N.A.) se arată că viitoarea 
ediție a campionatelor mon
diale de înot va avea loc între 
29 iulie și 8 august 1982 în o- 
rașul Guayaquil (Ecuador).

„EL MUNDIALUL" LA ORA CLARIFICĂRILOR
Am publicat zilele trecute lis

ta celor 21 de echipe care s-au 
calificat pentru turneul final al 
C.M. La acestea se vor mai a- 
dăuga 3 : foarte probabil Franța, 
care mai are de jucat sîmbătă 
cu Cipru pe teren propriu, și 
două formații din zona Asia-O
ceania : R.P. Chineză, Noua Ze- 
elandă sau Kuweit.

In urma jocurilor de sîmbătă 
și duminică, clasamentele grupe
lor din zona europeană se pre
zintă astfel :

Gr. a 3-a :
1. U.R.S.S. 8 6 2 0 20- 2 14
2. CEHOSLOVACIA 8 4 2 2 15- 6 10
3. Țara Galilor 8 4 2 2 12- 7 10
4. Islanda 8 2 2 4 10-21 6
5. Turcia 8 0 0 8 1-22 0

Gr. a 5-a :
1. IUGOSLAVIA 8 6 11 22- 7 13
2. ITALIA 7 4 2 1 11- 5 10
3. Danemarca 8 4 0 4 14-11 8
4. Grecia 8 3 14 10-13 7
5. Luxemburg 7 0 0 7 1-22 0

Indiferent de rezultatul dintre
Italia și Luxemburg (12 decembrie)
Iugoslavia și Italia sînt calificate.

Și în grupa a 2-a lucrurile par
să fie clarificate. A mai rămas
un singur meci : Franța — Cipru.
In mod normal. Franța va riști-
ga acest joc șl va totaliza 10
puncte egalînd Irlanda, dar fran
cezii. cu un golaveraj superior,
vor ocupa locul al doilea, după
Belgia. Dar iată cum arată cla-
samentul :
1. BELGIA 8 5 12 12- 9 11
2. Irlanda 8 4 2 2 17-11 10
3. Olanda 8 4 13 11- 7 9
4. Franța 7 4 0 3 16- 8 8
5. Cipru 7 0 0 7 4-25 0

Tragerea la sorți pentru alcă
tuirea grupelor turneului final 
va avea loc la 16 ianuarie 1982 
la Madrid. Se vor forma 6 gru
pe de cîte 4 echipe.

TELEX • TELEX
ATLETISM e Dumuu**,  la 

Vanves, în apropiere de Paris, 
se va desfășura tradiționalul cros ..  -

echipei sale, la cîteva inter
venții salutare.

Au condus corect arbitrii 
Gh. Mureșanu (la centru), FI. 
Gubernu si I. Becze (la linii). 
Misiunea lor a fost facilitată 
și de sportivitatea jucătorilor. 
O menține pentru de multe 
ori criticatul Gali. care, de da
ta aceasta, a absolvit un meci 
de mare luptă, fără nici o pe
nalizare.

Azi. de Ia ora 17, pe același 
patinoar, partida revanșă.

• La Galați s-a disputat 
primul din cele trei jocuri res
tante pe care formația locală 
Dunărea le susține cu Dinamo 
București. Dinamovistii au cîș- 
tigat cu 8—3 (4—1, 1—1, 3—1)
prin punctele marcate de Cos- 
tea (2), Solyom, Moroșan. 
Lămpi, Nuțescu. Toke, Pisăru 
respectiv Nită (2) și Bandaș. 
A condus M. Prosneanu. (Gh. 
Arsenie, coresp.).

internațional „Pelerin* * aflat la 
cea de-a 12-a ediție. Pe lista fa- 
voriților figurează Henry Ron® 
(Kenia), Emile Puttemans (Bel
gia), Venanzio Ortiz (Italia), 
Claude Boxberger (Franța) etc.

CICLISM • Ciclocrosul inter
național de la Birmingham a fost 
cîștigat de elvețianul Albert 
Zweifel — 28 km in’ lh 11:38. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Chris Wreight (Anglia) — lh 12:04 
și Klaus-Peter Thaler (R.F. Ger
mania) — lh 13:25.

HANDBAL G Aflată în turneu 
în Franța, echipa masculină de 
tineret a Cehoslovaciei a evoluat 
la Nassy în compania reprezen
tativei țării. Tinerii handbaliști 
cehoslovaci au terminat învin
gători cu scorul de 26—15 (10—7).

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Garmisch Partenkirchen, în meci 
retur pentru „Cupa campionilor 
europeni*,  echipa S.C. Riesser- 
see a întrecut cu 11—4 (2—1, 6—2, 
3—1) formația H.C. Grenoble. în
vingători și în primul med 
(8—1), hocheiștii vest-germani
s-au calificat pentru turul urmă
tor. • După 23 de etape, în cam
pionatul Cehoslovaciei, pe pri
mul loc în clasament se află 
Dukla Jililava cu 38 puncte., ur
mată de Poldi Kladno cu același 
număr de puncte. Intr-un meci- 
derby, Dukla Jihlava a învins cu 
1—0 (0—0, 0—0, 1—0) pe T. E.
Gottwaldov.

HOCHEI PE IARBA • Aflată 
în turneu în Pakistan, echipa 
Olandei a jucat la Sialkot cu » 
selecționată regională. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de
5— 4 (5—2).

RUGBY • Continuîndu-și tur
neul în Marea Britanie, echipa 
Australiei a jucat la Pontypridd 
(Țara Galilor) în compania for
mației locale. Rugbyștii austra
lieni au obținut victoria cu 6—3. 
în meciul următor, Australia Va 
întîlni selecționata Țării Galilor.

SCRIMA e „Trofeul Frindel", 
Ia Antibes (Franța), a revenit sa-__
brerului ungur Genesy, urmat 
de polonezii Jablonowski și Wod-

TENIS • în meciul amical in
ternațional care are loc pe teren 
acoperit la Barcelona, selecționa
ta S.U.A. conduce cu 4—2 în fa
ța echipei Europei. Rezultate din 
ziua a doua : Lendl —Vilas 7—5,
6— 2 ; G. Mayer — Orantes 6—2.
7— 6.

TENIS DE MASA c La Stock
holm s-a disputat dubla întîlni- 
nire internațională amicală din
tre echipele Suediei si R.p. Chi
neze. în ambele partide victo
ria a revenit oaspeților . la mas
culin scorul a fost de 5—1, iar 
la feminin de 5—6.

max euwe a Încetat
din viata

AMSTERDAM, 2 (Agerpres). 
— După cum se anunță din 
Amsterdam, fostul campion 
mondial de șah dr. Max Euwe 
a încetat din viață în vîrstâ 
de 80 de ani. Max Euwe a de
ținut titlul mondial între anii 
1935—1937 și a fost președinta 
al Federației internaționale de 
șah £n perioada 1970—1978.

• In timpul turneului final al 
C.M. din Spania, la Barcelona va 
fi organizat un muzeu al sportu
rilor. Primul său vizitator va ti 
Juan Antonio Samaranch, preșe
dintele Comitetului Internațional 
Olimpic, inițiatorul acestui mu
zeu și originar din capitala Ca- 
taloniei.
• Asociația ziariștilor sportivi 

spanioli a anunțat că după tur
neul final al „El Mundial“-ulul 
va organiza în orașul spaniol 
Murcia un simpozion în cursul 
căruia vor fi prezentate opinii 
privind noutățile tehnlco-tactice 
înregistrate în timpul campiona
tului mondial.
• Un robot numit „El Naran

jito*  (numele mascotei turneului 
final), înalt de 1,70 m, va fi uti
lizat de compania de aviație 
spaniolă „Iberia*  în cîteva mari 
aeroporturi din lume. Acest ro
bot va furniza informații în ce 
privește organizarea „El Mun- 
dial“-ului.
• Pentru a asigura petrecerea 

cît mai plăcută a timpului liber, 
particlpanților la turneul final al 
campionatului mondial din Spa
nia, organizatorii au contractat e 
serie de vedete ale sportului și 
muzicii „pop*  care ar urma să 
se producă pe arenele spaniole în 
zilele cînd nu sint programate 
meciuri. S-au arătat interesați 
dublul campion mondial de box, 
Ray „Sugar" Leonard, care a 
declarat că dorește să susțină 
anul viitor in Spania un med 
oficial, precum și membrii cele
brei formații rock „Rolling Sto
nes*,  al cărei lider, Mick Jag
ger este un pasionat al jocului 
cu balonul rotund. „Rolling Sto
nes" urmează să susțină un mare 
concert în zilele ,.Mundial“-ului.
• La Genk (Belgia) în med 

tur pentru optimile de finală ale 
„Cupei UEFA*  Winterslag (Bel
gia) și Dundee United (Scoția) 
au terminat la egalitate: 0—0.
• în „Super-Cupa Portuga

liei*  la Lisabona: Benfica — F.C. 
Porto 2—0 (2—0).
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