
MESAJELE ADRESATE
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

TOVARĂȘULUI I. I. BREJNEV 
Șl PREȘEDINTELUI R. REAGAN

După cum este cunoscut, la 
recenta sa sesiune, Marea Adu
nare Națională a adoptat o 
Hotărîre prin care a împuterni
cit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, sâ se adreseze to
varășului Leonid llici Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
președintelui Statelor Unite ale 
Americii, Ronald Reagan, celor
lalți șefi ai statelor sdtnnatare 
ale Actului final al Conferinței 
pentru cooperare și securitate în

Europa, în vederea opririi am
plasării de noi rachete cu rază 
medie' de acțiune, pentru retra
gerea celor existente, pentru o 
Europâ fâră arme nucleare.

Mandatul special al forului 
legislativ suprem al țării expri
mă voința întregului popor 
român de a încredința aceastâ 
misiune celui mai inalt exponent 
al aspirațiilor națiunii, militant 
neobosit și hotărît pentru înlă
turarea primejdiei nucleare, pen
tru asigurarea păcii și securității 
in Europa și în lume.

Publicăm mai jos rezumate ala 
acestor mesaje.

In mesajul adresat tovarășului LEONID ILICI BREJNEV, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., se spune :

Poporul român este profund îngrijorat de situația gravă creată 
în Europa ca urmare a acumulării unul imens arsenal de arma
ment, îndeosebi nuclear, de planurile privind amplasarea și dez
voltarea de noi rachete cu rază medie de acțiune. Dumneavoastră 
știți cel mai bine că aceasta creează pericolul unui război nuclear 
ce nu ar putea duce decit la distrugerea civilizației, a ființei 
popoarelor, a vieții pe pămînt.

în atmosfera de încordare care există in Europa, in preajma 
începerii negocierilor de la Geneva, am apreciat ea deosebit de 
importantă declarația pe care ați făcut-o dumneavoastră, stimate 
tovarășe Leonid llici Brejnev, potrivit căreia Uniunea Sovietică 
se pronunță pentru renunțarea totală de către eele două părți — 
Occidentul și Răsăritul — Ia toate tipurile de armamente nucleare 
cu rază medie de acțiune indreptate spre obiectivele din Europa

(Continuare In pap. a 4-a)

In mesajul adresat președintelui Statelor Unite ale 
Americii, RONALD REAGAN, se spune :

Poporul român, ca și celelalte popoare europene, este profund 
îngrijorat de situația creată în Europa, unde se află cel mai 
mare arsenal militar din cîte a cunoscut vreodată istoria, alcă
tuit atît din arme convenționale, cît și nucleare din ce în ce 
mai perfecționate.

Planul de amplasare și de dezvoltare a noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune este de natură să amplifice și mai 
mult primejdia de război și starea de tensiune de pe continent, 
ceea ce sporește preocuparea popoarelor europene și, în același 
timp, hotărîrca lor de a se ridica cu toată forța pentru împie
dicarea amplasării și dezvoltării armamentului nuclear cu rază 
medie de acțiune pe acest continent, pentru reducerea poten
țialului existent și eliberarea Europei de arma atomică.

(Continuare in pag. a 4-a)
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încă înaintea ultimei runde a preliminariilor

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI 
CALIFICATĂ IN FINALA CAMPION AI III III MONDIAL

Campionatul mondial de 
handbal feminin, grupi valori
că „B“, care se desfășoară In 
mai multe orașe din Danemar
ca, a beneficiat joi de o nouă 
zi de pauză, zi de odihnă bine
venită pentru jucătoare și 
tehnicieni.

Echipa reprezentativă a Ro
mâniei are o comportare me
ritorie, ea reușind să cîștige — 
în cadrul seriei „B“ — toate 
cele 4 partide susținute pină 
acum (28—10 cu Spania, 18—15 
eu Suedia, 30—13 cu Olanda 
și 21—19 cu Bulgaria) și asigu- 
rîndu-și, încă înainte de des
fășurarea ultimei etape, un loc 
in finala acestui campionat 
mondial. Este, desigur, meritul 
jucătoarelor, dar nu în ultimul 
rtnd al antrenorului principal 
Remus Drăgănescu și al secun
dului său Eugen Bartha. For

mația României și-a dovedit 
potențialul ofensiv mareînd in 
4 meciuri 97 de goluri, deci o 
medie de peste 24 de puncte 
de partidă. Nu mai puțin de 
9 jucătoare au contribuit 11 
activul reprezentativei noastre: 
Ciubotaru 21 de goluri, Mozsi 
21, Torăk 14, Covaliuc 10, Avă- 
danei 8, Grigoraș 7, Ștefano- 
viiri 6. Lupșor 6 si Marian 4.

Rezultatele complete ale run
dei a 4-a slnt următoarele : 
serii „A", R. F. Germania — 
Norvegia 15—17 (6—8), Dane
marca — Cehoslovacia 18—14 
(7—8), Franța — Austria 25—23 
(9—11) ; seria „B“, România — 
Bulgaria 21—19 (11—11). Polo
nia — Olanda 23—14 (11—6), 
Suedia — Spinia 18—13 (8—7)

înaintea etapei a 5-a, cla
samentele se prezintă astfel : 
Seria „A" : L R. F. Germania

6 p, 2. Norvegia 6 p, 3. Celio- 
slovacia 6 p, 4. Danemarci 4 p,
5. Franța 2 p, 6. Austria 0 p. 
Seria „B“ : 1. România 8 p, 
2. Polonia 5 p, 3. Bulgaria 5 p, 
4. Suedia 4 p, 5. Olanda 2 p,
6. Spania 0 p.

Ultimi rundă a întrecerilor 
din serii programează astăzi 
următoarele partide : Ceho
slovacia — R. F. Germania. 
Danemarca — Franța, Norve
gia — Austria (seria „A") • 
România — Polonia, Olanda — 
Suedia și Bulgaria — Spania. 
Ele vor hotărî partenera re
prezentativei României din 
„finala mare“, precum ți parti
cipantele Ia celelalte finale 
(3—4, 5—8 etc.).

După cum se știe, acest cim- 
plonat mondial al grupei valo-

(Continuare tn pap 2-3)

Scor de fotbal in campionaEul de hochei:

STEAUA -S.C. MIERCUREA CIUC 1-1
Poate cititorilor nu le 

va veni să creadă că un 
derby hocheistic s-a pu
tut încheia cu un scor 
de... calcio 1 Și totuși, la 
capătul a 60 de minute, 
în cursul cărora s-a ra
tat. poate, de zeci de 
ori. Steaua și S.C. Mier
curea Ciue și-au înche
iat așteptata dispută 
(considerată pe bună 
dreptate ca decisivă în 
lupta pentru titlu) cu 
1—1 (1—0, 0—0, 0—1). 
Este adevărat că cei doi

portari (Netedu și Bar
tha) au făcut de cîteva 
ori „minuni", dar tot a- 
tît de adevărat este și 
faptul că ambele echipe 
au ratat uneori incredi
bil, avînd fiecare situa
ții de superioritate nu
merică. Dintre acestea, 
doar una a fost fruefl- 
ficată : Sport Club ob- 
ținînd egalarea într-un

Călin ANTONESCU

(Continuare In pap. 2—3)

j MIȘCAREA SPORTIVĂ PIONIEREASCĂ

Gc liivâfâminl 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

VA FI Șl MAI FERM ANGAJATĂ
ÎN ÎNTRECERILE „DACIADEI"

$1
atelierele-șco îlă.

Ioniță (Steaua), in 
prim plan, prote
jează pucul intr-un 
duel cu Prakab 
(S. C. Miercurea 

Ciuc)
Foto : V. BAGEAC

Alături de învățătură 
munca în 
sportul rămîne una din priori
tățile activităților pionierești. 
Ne-au dovedit-o acțiunile or
ganizate de copii încă din pri 
mele săptămîni ale acestui an 
de învățămînt, mai recent a- 
dunările de dări de seamă și 
pentru alegerea consiliilor a- 
sociațiilor sportive școlare. Ca

si In anii precedent, activita
tea sportivă pionierească a fost 
așezată pe baze temeinice. De 
acest lucru ne-am convins și 
din documentația amplă pre
zentată de prof. Lucian Dumi
trescu, șeful Comisiei sport, 
turism și pregătire pentru apă- 
rirea patriei a Consiliului Na
tional al Organizației Pionie
rilor.

PREZENȚA MASIVA LA ETAPA DE IARNA A „DACIADEI"

La startul entuziast al etapei 
de iarnă a „Daciadei" au fost 
prezenți — masiv, ca de obi
cei — șl pionierii. începutului, 
deosebit de promițător, li ur
mează, în aceste zile, con
cursuri și competiții inițiite in 
toate asociațiile sportive 
școlile generale, cu pred: 
la șah, tenis de masă, 
gimnastică și, în funcție

condiții, la jocurile de echipă. 
„Daciada" pionierească va mar
ca un prim moment de vîrf In 
vacanți de iarnă, pe de o 
parte prin Festivalul național 
de judo de la București, Mo
țiune de amploare, aflată la a 
H-a ediție, organizata de 
C.N.O.P. ți federații de spe
cialitate, tar pe de altă parte 
prin concursurile de schi care

se vor iniția In diferite tabere 
in județele Brașov (Șirnea — 
fond, Poiana Brașov — alpine), 
Hunedoara (Lupeni-Parîng), 
Cluj (Băișoara), Maramureș 
(Borșa) și Harghita (Bălan), 
paralel cu alte acțiuni specifice 
sezonului, competiții de hochei 
pe gheață în sate și comune 
din județele Harghita, Covas- 
na. Suceava. Brașov, 
Sibiu, Ciraș-Severin,

\și o tabără specială de pregă
tire a pionierilor care vizează 
performanța, la Borșa. Apoi, 
In primele luni ale anului vi
itor, un al doilea moment de 
vîrf prilejuit de finalele din 
cadrul „Daciadei" : la 19—21
februrrle cele de sanie (Vatra 
Dornei), Intre 26 și 28 februa-

Tiberiu STAMA

Ieri, la Baia Mare, s-a disputat ultimul med din cadrul „16“- 
lmllor „Cupei României", competiție ce se desfășoară sub egi
da „Daciadei", între formația locală. Fotbal Club, și Sportul 
studențesc București. Partida s-a încheiat cu victoria divizio
narei „B" F.C. Bala Mare — scor 2—0 (1—0) — care se califică 
astfel în optimile „Cupei României".

SMlTURt MM Inprtframddinyu
Neamț, 
precum

(Continuare in pag 2-3)

AVANSUL ACTUAL
AL ȚINTAȘELOR ROMANCE
TREBUIE PASTRAT LA J. O.

Convorbire cu NINA PREDESCU, președintele Comitetului 
feminin a! Confederației europene de tir

— în septembrie 1979, Comi
tetul Internațional Olimpic a 
aprobat includerea in progra
mul Jocurilor Olimpice a 3 
probe feminine de tir : pistol 
standard, pușcă standard 3X20 
f și pușcă 10 m (această ulti
mă probă desfășurîndu-se se
parat și pentru bărbați). To
varășă Nina Predescu, în cali
tatea dumneavoastră de pre
ședinte al Comitetului feminin 
al Confederației 
tir, v-am ruga să 
vistă principalele 
care v-au ajutat 
acestui deziderat al trăgătoare
lor din lumea întreagă.

— Aceste argumente au iz- 
vorit din însăși realitatea 
vieții: de vreme ce tirul femi
nin a căpătat in ultimele de
cenii o dezvoltare masivă pe 
glob, era normal ca el să-și 
găsească locul potrivit in fami
lia disciplinelor olimpice. Tirul 
sportiv feminin s-a dezvoltat, 
calitativ fi cantitativ, pe toate

europene de 
treceți în re- 

argumente 
la împlinirea

continentele și cu deosebire in 
Europa. Există la această oră 
peste 1 200 000 de practicante 
ale acestui sport numai pe ve
chiul 
27 000
conduse de 26 federații națio
nale responsabile cu probleme
le tirului feminin. In altă or
dine de idei, medicii, alți oa
meni de știință, au demonstrat 
că probele feminine de tir sini 
total diferite de cele ale băr
baților din punct de vedere 
biologic și mai ales psihic, pre
cum și ca efort fizic, ca forță 
și rezistență specifice ; pușca 
standard este mai ușoară cu 3 
kilograme decit cea liberă a 
bărbaților; timpul de tragere 
și numărul focurilor sint re
duse la jumătate in probele 
feminine. E vorba, deci, despre 
alte probe de tir, in cazul fe-

Radu TIMOFTE

continent, grupate in 
de cluburi și asociații.

(Continuare ta pag 2—3)



Adunări de dări de seamă și alegeri

in organizațiile sportive locale

oamenii Înălțimilor, constructorii
SlNT Șl PE TERENURILE DE SPORT...

A V

9

LA ÎNĂLȚIME
Am poposit, nu o dată, la 

complexul sportiv „Construc
ția" din Capitală, acea frumoa
să salbă de terenuri și amena
jări răsărită în ultima vreme 
în groapa Vitan. oe foste te- 

— ' fiecare
de 
în 
de 
și 
in 
la

renuri virane. Si de 
dată am găsit oe terenurile 
tenis si în sala de popice, 
sala de tenis de masă sau 
șah. Pe terenurile de fotbal 
de handbal, acțiuni sportive 
plină desfășurare Participau 
ele oamenii din construcții, 
făuritorii splendidelor cartiere 
noi bucureștene. cuceritori ai 
înălțimilor coborîti de oe schele 
Si macarale pentru a se des
tinde si recrea prin întreceri 
sportive: .Cupa constructorilor", 
Campionatele asociațiilor din 
construcții, înscrise sub gene
ricul „Daciadei". acțiuni de 
trecere a normelor complexului 
„Sport si sănătate"... Președin
tele consiliului asociațiilor 
sportive „Construcția". Gheor- 
ghe Smoîeanu. ne spunea : 
„Avem aproape 800 de spor
tivi legitimați, 79 de secții 
afiliate si peste 220 de sportivi 
clasificați, dar baza activității 
noastre o constituie angrenarea 
marii mase a constructorilor Ia 
tonifianta 
mișcare 
rat, în 
tinuu". 
dare de 
siliului 
„Construcția", documentele pre
zentate si dezbaterile care au 
avut loc cu acest prilej con
firmă și completează afirma
țiile președintelui. „Construcția" 
dispune și de alte baze sporti
ve proprii, cum sînt Ciurel si 
Sulea terenuri de tenis în par
cul Herăstrău, terenuri amena-

si binefăcătoarea 
în aer liber, în aer cu- 
mod organizat si con- 
Recenta Conferință de 
seamă si alegeri a Con- 

asociatiilor sportive

iate pe lingă o seamă de șan
tiere de mai lungă durată, dar 
asociațiile au folosit, pentru 
activitatea de masă sau între
ceri oficiale, și Parcul tinere
tului. poligonul de tir de la 
Stadionul tineretului, pădurea 
Brănești și altele. Iată doar cî- 
teva cifre semnificative privind 
activitatea de masă extrase din 
darea de seamă : în acest an. 
la întrecerile „Daciadei" feu 
participat peste 4 000 de iubfi- 
tori de sport ; în campionatul 
asociațiilor au fost însensi a- 
proape 5 000 de tineri și vîrst- 
nici (grupurile de șantiere 1 
și 3 I.C.P.B.. I.U.T. și
altele) : asociațiile sportive au 
organizat, pentru iubitorii de 
turism. 127 de acțiuni și peste 
13 000 de oameni au răspuns 
invitațiilor la drumeție ; au 
fost organizate frumoase acțiuni 
cultural-sportive la grupurile 
de șantiere 1. 4. 7. I.U.T. ; peste 
1 200 de oameni de la „Con
strucția" practică gimnastica la 
locul de muncă : orientarea tu
ristică este si ea o disciplină 
cu largă audientă la construc
tori.

Realizările în sportul de per
formanță sînt încă modeste, 
dar planul de măsuri adoptat 
în conferință lasă 
vadă perspective 
la lupte, iudo, 
yachting. Desigur, 
uneie greutăți si 
participantii la dezbateri 
propus să depună eforturi 
rite pentru înlăturarea 
pentru ca tot mai multi mun
citori constructori _ bucureșteni 
să cunoască, odată cu bucuria 
muncii, și satisfacțiile practi
cării exercitiilor fizice și 
sportului.

Viorel TONCEANU

LA TIMIȘOARA, HALTERELE 
„CAP DE AFIȘ'

De azi, pînă duminică, la Ti
mișoara, au loo o serie de ma
nifestări In sportul nalterelor, un 
adevărat „festival" al atlețitor 
barei. Joi dimineața se va desfă
șura Conferința anuală a fe
derației de specialitate, iar în- 
cepînd de după amiază, pe po
diumul de concurs se vor dis
puta, în paralel, două întreceri: 
meciul de Juniori mari (pină la 
20 de ani) dintre reprezentativele 
României și Poloniei, precum și 
concursul național pe categorii. 
Referindu-ne la această ultimă 
reuniune vom consemna eă fe1 
deratia a fixat haremuri de par
ticipare pentru flecare categorie, 
cu obligația ca asociațiile și du
hurile să prezinte și un element 
tlnăr, de perspectivă. Totuși, ha
remurile fixate ni se par mici, 
ele incadrîndu-se între 165 kg la 
cat. muscă și 300 kg la cat. su- 
pergrea. Sperăm că organizatorii 
se vor strădui să ofere cele mai 
bune condiții de concurs — o 
sală corespunzătoare — pentru 
ca acest adevărat „festival halte
rofil" să reușească pe deplin.

PÎRTIA DE LA MOGOȘA VĂ AȘTEAPTĂ 1

I
Amplele lucrări de curățire 

a pîrtiei de la Mogoșa efectu
ate încă din vară, au permis 
ca. la această oră, sportivi de 
performanță din Bala Mare, 
dar si schiori de toate virste- 
le 
în 
tă 
de 
a

din oraș, să poată activa 
condiții excelente : „Exis- 
zăpadă — slntem anunțați 
la CJ.E.F.S. Maramureș ; 

fost amenajat un refugiu

BULETINUL ZĂPEZII

Divizia si

METALURGIS
pentru oficiali și arbitrii 
concursuri, dar și pentru oa
menii muncii, situat la baza 
pîrtiei ; schi-liftul de 400 de 
metri, reparat, funcționează". 

Invitația este așadar făcută, 
încă o Informație : autobuzul 
nr. 8, care pleacă din gara 
Baia Mare, ajunge, după par
curgerea a 25 de kilometri, 
pînă la baza pîrtiei. adică pî-• - - • ajnă la punctul de plecare 
schl-llftului !

I

DIVIZIA ,,A“ DE VOLEI
Ieri, la Constanța, s-a disputat 

în devans partida dintre divi
zionarele „A" Chimpex șl Mara- 
tex Baia Mare, contînd pentru 
ultima etapă a campionatului fe
minin. Jocul a fost de o factură 
tehnică modestă, iar durata lui 
a fost doar de 70 de minute. 
Constănțencele după ce au con
dus cu 14—7 în setul al doilea 
au fost la un pas de a-1 pierde, 
Maratexul realizînd 8 puncte 
consecutive. Dar gazdele, cu un 
efort extraordinar, au reușit să 
cîștige pină Ia urmă setul, iar 
apoi partida cu 3—0 (10, 15, 10). 
S-au remarcat: Liliana Pașca, 
Mariana Focșa șl Tatiana Prlsă- 
caru de la Chimpex și Fidelia 
Margareta Crișan și Mariana OI- 
teanu de la Maratex. Au arbi
trat: O Solomonov șl Gh. Opaiț 
(București). (G. TAMAȘ 
resp.).

Prin amabilitatea Serviciului 
de prevederi de scurtă durată 
din cadrul Institutului meteo
rologic si hidrologic din 
București, am aflat grosimea 
stratului de zăpadă din une
le zone montane: Semenic 56 
cm. Cuntu 15 cm, Tarcu 12 
cm, Paring 13 cm, Păltiniș- 
Sibiu 17 cm. BDea-Lac 190 
cm, Fundata 21 cm. Virful 
Omu 47 cm, Babele 37 cm, Si- 
nala-Cota 1500 14 cm. Predeal 
22 cm, Lăcăuti 56 cm, Ceablău- 
Toaca 118 cm. Rarău 49 cm. 
Iezer 11 cm, Băișoara 12 cm. 
Vlădeasa 11 cm. Sttna de Vale 
28 cm. In Munții Apuseni și 
in unele zone din Carpatii 
răsăriten! continuă să ningă. 
Temperatura in zilele de sim- 
bătă șl duminică va fi destul 
de scăzută, așa că amatorii de 
schi lșl pot alcătui programe 
pe pîrtiile care le " ' 
sibile.

CENTRE

sînt acce-

SFATUL 
SPECIALISTULUI

CONSTANTIN CIȘMAȘU, 
profesor de schi la Clubul 
sportiv școlar din Predeal : 
„Poate că cea mai utilă re
comandare a momentului pri
vește modalitaea treptată de 
a ataca ...pîrtia de către cei 
ce n-au mai stat pe schiuri 
de anul trecut. E necesară o 
acomodare cu efortul, la în
ceput prin plimbări, apoi prin 
urcușuri din ce în ce mai di
ficile, mers pe schiuri, alune
cări pe porțiuni reduse și de- 
abia la sfîrșit intrarea Ia lu
cru «în plin». Multă grijă la 
calitatea zăpezii : fiind încă 
depusă într-un strat subțire, 
ascunde capcane numeroase. 
Șl încă ceva : zăpada «udă» 
favorizează accidentele ! Să nu 
uităm că ne aflăm la începu
tul iernii, iar adevăratele ge
ruri n-au venit încă..."

DE ÎNCHIRIERE LA PREDEAL
Pîrtia Clăbucetul 

din Predeal îl i_______ __
ospitalitate nu numai pe vizi
tatorii tradiționali, cel la care 
schiul a Intrat ca o obișnuin
ță în activitățile de sfîrsit de 
săptămînă. Celor ©e nu pose
dă echipamentul necesar lu
necării pe schiuri, le stau la 
dispoziție 2 centre de tnchi-

I Taurului 
așteaptă cu

riere a diferitelor materiale 
specifice : schiuri de mărimi 
variate, bocanci-clăparl, bețe, 
echipament. Programul aces
tor centre : zilnic, între orele 
>—17. Funcționează, de ase
menea, și o garderobă. Toate 
aceste obiective sînt grupate 
în imediata vecinătate a ho
telului „Clăbucet-sosire".

Sezonul corupe 
■e va Încheia < 
timp, au avut 
cortină" In Div 
campionatul de 
F.R.R. Vă prezer 
samentele In cel, 
eșalonului secum 
mal lntil, excel, 
ale liderelor, dir 
București, Gloria 
Ind. Midia șl R 
feste divizionare 
tor neconstltuind 
ze. Impresionează 
zarea In frunte 
•tănțene C.F.R. 
Olimpia anunțin 
tă) și mai cu se 
Metalurgistul Cu| 
lație a sezonului 
tăm trecerea ieri 
stata, in retur, i 
billtăți ale uneia 
tre competitoare, 
lnttmpla In prim 
turneul de pron 
două dintre cîști 
ilor urmlnd să „ 
eșalon.

Două precizări : 
la competiție ecl 
ale divizionarelor 
vița Roșie, R.C. 
țese, știința CEM 
Farul, Politehnica 
mentul Birlad, ale 
nu contează insă 
unele formații au 
pentru neprezent.' 
larea de trei su:

Serii
Rapid Buc. 
Dunărea Glurg. 
Știința Buc. 
Dacii IP A Sb. 
Rulm. Alex. 
C.F.R. Cv.
Ș.N. Oltenița 
Record F’<

L 
2.
3.
4.
5.
8.
7.
8.

Dar, 
și-au 
spo- 
lor,

să se între- 
promițătoare 
haltere 
există 

lipsuri.

fotbal, promoția

DIN TATA IN FIU, DE LA FRATE LA FRATE...

CURS DE PERFECȚIONARE
Federația română de fotbal, 

în colaborare cu Centrul de 
perfecționare a cadrelor, or
ganizează între 7—12 decem
brie a.c., un curs pentru an- 
trenbrii de * " ' 
1979.

Antrenorii 
în ziua de 
10. la sediul F.R.F., str. Va- 
sile Conta nr.

se vor prezenta
7 decembrie, ora

• Se schiază și tn Postăvar : In Kanzel, pe porțiunea supe
rioară a Pîrtiei Lupului, pentru amatorii de probe alpine, și 
Pe trasee din Jurul cabanei Rula, pentru iubitorii de drume
ție pe schiuri. Cu excepția teleschlului din Kanzel (aflat în 
revizie), toate mijloacele de urcare mecanică din Poiana Bra
șov funcționează normal.
• Celor ce ar fi dorit să-și petreacă acest sftrșit de săptă- 

mlnă schlind la Păltinlș-Sibiu, le oferim informația — regre
tăm, neplăcută — obținută tn urma unei convorbiri telefonice 
cu administrația stațiunii că zăpada s-a înmuiat și nu mal per
mite o lunecare adecvată...
• Patinoarul din Miercurea Ciuc nu este destinat exclusiv 

meciurilor de hochei, atlt de iubite in acest oraș. Duminica, 
intre erele 11—13 și 18—20, pe gheață au acces și cei ce doresc 
să învețe sau să practice patinajul de agrement.

ECONOMIE DE DRUM Șl TIMP PIERDUT
A fost pus în funcțiune te- 

lescaunul din Baia Borșa, 
cartier al vechil așezări mi
niere Borșa. în lungime de 
300 de metri, acest nou mijloc 
de transport pe cablu oferă 
acelora dintre cei aproxima
tiv 28 000 de locuitori ai ora
șului, care iubesc schiul, dar 
și micilor performeri de la

din localitate, posibili- 
,.economisi" 11 kl- 
mers ocolit pentru

SPORTURI
(Urmare di

C.S.S.
tatea de a 
lometri de 
a ajunge în patrulaterul des
tinat sporturilor zăpezii, si
tuat, geografic, deasupra sta
țiunii turistice Borșa. Punctul 
de îmbarcare se află exact în 
marginea orașului.

i

Ne-am ocupat, tn unul din nu
merele trecute, de rolul mediu
lui familial în propulsarea spre 
marile performante, de reazemul 
pe care atmosfera sănătoasă, dă
tătoare de incredere și curaj a 
familiei îl reprezintă pentru 
sportivi. Astăzi, cîteva popasuri 
în familii de recordmani și renu- 
miți internaționali. In familii ca
re au cunoscut din tată în fiu 
sau prin șiruri de frați, frumoa
sele satisfacții ale ascensiunii pe 
înaltele culmi ale performanței.

Pornim, la întîmplare. cu rug- 
byul. Poate și pentru că alei în- 
tîlnim numeroase cazuri de trans
mitere. de la frate Ia frate, a 
dragostei pentru această specta
culoasă — dar plină de riscuri, 
sollcitînd curaj, rezistență, voință 
— disciplină. In anii dinaintea 
războiului, frații Ioan erau prin
tre cel mai buni Jucători al noș
tri, tn urmă cu 10—15 ani. cei trei 
frați lonescu — Fabio, George și 
Tlti — primind unul de la altul 
gustul, pasiunea de a Juca rugby, 
au intrat în elita practicantilor 
acestui sport. Astăzi, frații Florea 
se afirmă tot mal puternic, unul 
dintre ei, v. Florea, ciștigînd pos
tul de fundaș al echipei naționa
le. Doi frați din Cluj-Napoca. 
chiar dacă au Îmbrățișat sporturi 
diferite, au îmbrăcat amtndol tri
courile echipei naționale. Radu la 
rugby, Horia la baschet. Sînt, 
poate ati și ghicit, frații Demian, 
Printre exemplele de grupuri de 
frați afirmați în marea perfor
mantă se impune acela al frați
lor Vlziru. nume atît de cunos
cut In tenis. Regretatul Marin, 
apoi Gheorghe și Dumitru, Vizi
rii s-au ridicat, prin muncă stă
ruitoare. la înalte performante, 
iar acum sînt respectați antre
nori. „Pasiunea ----
tenis, care ___
copil — ne mărturisea maestrul 
emerit al sportului Gheorghe 
Vlziru — a devenit o preocupare 
pentru întreaga familie. Cînd 
privesc acum înapoi am bucuria 
că familia Vizlru a făcut ceva 
pentru tenisul românesc. Si dată 
au Importanță succesele în dife
rite competiții, nu cred eă sînt 
de neglijat nici cele în afirmarea 
unor tineri sportivi pregătiți de 
noi. Am încercat să le transmi
tem șl lor pasiunea noastră, a- 
ceastă dragoste pentru tenis, pe 
care am moștenit-o șl noi, de 
copii".

Părinți șl copii... Transmiterea, 
de la • generație la alta, a iu
birii de sport, de marea perfor
mantă, constituie un alt frumos 
capitol de exemple și reușite. Cu 
ce să Începem I Poate cu Aurel 
Segărceanu — tatăl și Florin Se
gărceanu — fiul. Asta, ca să râ- 
minem în lumea tenisului. Tatăl 
a ridicat multe „____
prim-plan pentru „sportul __
de la noi. Să amintim doar de

noastră pentru
ne-a... molipsit de
sportului Gheorghe

elemente de 
alb"

trioul feminin Virginia Ruzici, 
Mariana Simionescu-Borg și Flo
rența Mihal. Ele s-au pregătit și 
afirmat sub îndrumarea iul Aurel 
Segărceanu avînd. toate, îndem
nuri și sprijin pentru practicarea 
sportului de performantă.............
lor, toțî foști fotbaliști de 
,,A“ sau ,,B“ 1 Probabil 
trenorul de la Dinamo 
clipe de bucurie la auzul _____
mantelor elevelor sale. Dar, cu 
siguranță, incomparabil mai ma
re este satisfacția lui că și-a vă
zut feciorul ajuns campion al tă
rii și titular al echipei noastre în 
„Cupa Davis“. Poate că succesele 
pe care și le-a dorit ca Jucător 
le realizează acum urmașul său, 
urmaș și în tradiția sportivă a 
familiei.

în tribunele sălilor de volei, alti 
tati urmăresc cu satisfacție pe fi
icele lor, jucătoare de prima di
vizie : Corina Crivăț șl Mirela 
Pavel. ..................... ’ '
cîndva 
echipa ________ ___ _ __________
nem cît de mult ar dori tatii ca 
fiicele să le repete traseul per
formantei ? Ion Șușelescu, alt in
ternational de faimă al voleiului 
de odinioară, și-a văzut fiul ajuns 
campion al sprinterilor șl. in
vers, un fost atlet apreciat, Ser
giu Macavei, este reprezentat acum în volei - ■ ■ ■ • . - - -
Macavei.

Ștafeta
de tată_________ ______ _______
lui... Cîte alte exemple nu exis
tă I Departe de noi, de aceea, 
pretenția de a le fi epuizat. Am 
dorit doar să sugerăm cit de fa
vorabil apare startul unul Înce
pător în ale sportului cînd primii 
pași tn nașterea pasiunii pentru 
sport ii sînt conduși de părintele 
său, de un frate sau o soră mai 
mare, el Înșiși campioni sau re
cordmani sau practicant! la ni
velul performanței ai unei disci
pline sau alta. Cvartetul fraților 
Negrea și cuplul fraților Cuțov 
în box, surorile lonescu tn atle
tism. surorile Romanov în tenis, 
lată, pentru a întări șl prin alte 
exemple, ce înseamnă existența 
unei tradiții familiale sportive, 
încheiem cu mărturisirea reputa
tului antrenor Nicolae Nedef des
pre ce a reprezentat, pentru el 
și fratele său, MIhai. sportul. 
„De mici copil ne-a plăcut spor
tul și mediul familial ne-a în
curajat pasiunea, și, lată, împre
ună cu fratele meu am ajuns la 
mal mult de o Jumătate de veac 
de activitate sportivă, tn teren, 
ea Jucători șl — apoi — ea an
trenori. Nimic altceva nu ne-ar 
fi dat satisfacții ea sportul !* 
Are dreptate să vorbească așa 
Nicolae Nedef, fostul Jucător de 
handbal, acum antrenor al re
prezentativei. glnd la gînd eu fra
tele său, Mihal Nedef, fostul 
baschetbalist de ridicată clasă.

în tații 
Divizia 
că an- 
trăiește 
perfor-

Părinții lor au evoluat 
în echipa Rapidului șl în 
națională. Să vă mai spu-

de Internaționalul Sorin

performanței predată 
fiului sau fiicei, frate-

acum antrenor al campioanei, 
Steaua. Din tată în fiu, de la 
frate la frate, s-au ridicat si se 
ridică și se vor mai afirma, imiți 
de o legătură nevăzută — dar cît 
de trainică I — recordmani, cam
pioni cei ce urcă pe podiumul 
marilor victorii !

Eftimie IONESCU

O JUMĂTATE DE KILOMETRU DE SĂNIUȘ !

Pîrtia de sanie de la Săr- 
maș (județul Harghita), aco
perită deja de zăpadă (ieri, 
la Miercurea Ciuc s-au înre
gistrat, în cursul dimineții, 
temperaturi de aproape minus

10 grade) nu mai are doar 300 
de metri în lungime. Datorită 
amenajărilor din vară, ea mă
soară acum 520 de metri. Aici 
pot fi organizate variate con
cursuri.

meilor, diferite 
bărbaților, iar s 
a sportivelor I 
masculine nu pt 
decum darul să 
ma.

— România a : 
domeniu o prei 
cîte știm, ați dej 
țe laborioasă pei 
admiterii acestor 
nine în programt

— încă din ÎS 
repetate interv 
U.I.T., susținută 
federația europea 
ganism la care ai 
înțelegere și un c 
ți pe lingă Corni 
me a Comitetiilu 
Olimpic. Cu pe 
mai ales cu arg^ 
tiva noastră a g 
la Comitetul exec 
ți a atr'-- mer 
partizani, nrintre 
rind dr. Itans L< 
tele Comitetului

MIȘCAREA SPORTIVĂ PIONIEREASCĂ
CAMPIONATUL

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1)

rie — cea de biatlon, noutite 
absolută, cuprinzînd o probă

de tir și alta de 
(Homorod). iar la 
întrecerile de șah 
masă (Buzău).

schi-fond
5—7 martie 
și tenis de

O AGENDA-PROGRAM PENTRU TOATE GUSTURILE I
Trecerea de la etapa de Iar

nă li cea de vară a „Dacia
dei" se va realiza aproape pe 
nesimțite datorită unui pro
gram sportiv pe care C.N.O.P. 
și factorii cu care colaborează 
l-au întocmit și definitivat, 
după criterii care tin seama de 
gusturile de preferințele copi
ilor. Astfel, din interesanta și 
atractiva agendă-program a 
acestui an de învățămînt nu 
linsese Crosul pionierilor 
(București, mai), Festivalul na
țional de minibaschet (Arad, 
iunie), „Cupa Pionierul" (la fot
bal (P. Neamț), înot (Bucu
rești) și, ca o noutate, hand
bal (Baia Mare) toate în Iulie, 
competiția de oină (Mangalia, 
august, cea de tir (Hunedoara,

de asemenea, in august), si cea 
de tenis dotată cu „Cupi Scln- 
teia tineretului* (Arad, sep
tembrie). în domeniul sportu
rilor tehnico-aplicative, aflate 
în plină dezvoltare, reținem 
cuprinderea tot mai netă a 
schiului ți crearea unor no) 
centre in acest sport la Câmpu
lung Muscel, Sinaia și Vatra 
Bornei, 
ploarea 
vitatea 
țiunile

Notăm totodată am- 
pe care o va lua acti- 
turistică de masă, ac- 

,_____ „Expedițiile Cuteză
torii" (a XIII-a ediție), „Floa
rea prieteniei* la cicloturism. 
„Ștafeta munților" la orientare 
sportivă și inaugurarea unui 
șantier de marcare a traseelor 
montane în Apuseni,

moment cînd Gheorghiu 
(Steaua) era eliminat. Sco
rul fusese deschis de O- 
lenici în finalul primei re
prize (min. 19), iar egalarea a 
survenit tîrziu, în min. 53, cînd 
la o învălmășeală în fața por
ții lui Netedu, pucul a deviat 
din L- Bartalis in poartă. în 
general, Steaua a dominat mal 
mult, mai ales în finalul jo
cului (deși a jucat ultima par
te a meciului cu doar doi 
fundași : Ioniță și Justinian), 
dar S.C. Miercurea Ciuc are 
meritul de a fi luptat cu ad
mirabilă dăruire, în condițiile 
unui lot restrîns (pe lingă cei 
5 sancționați, Bela Nagy și 
Prakab au fost accidentați). A 
condus G. Mureșanu la cen
tru. ajutat la linii de FI, Gu- 
bernu șl Iuliu Bcczc (toți din 
București).

PRIN ACTIVITĂȚILE SPORTIVE DE MASA LA PERFORMANȚA I
Iată un deziderat pe «ire 

copiii se străduiesc să-l rea
lizeze. prin „Daciadă", cu spri
jinul cluburilor sportive școlare 
„Pionierul" (în prezent, 20 la 
număr). Adică în acele uni
tăți în care cei mai dotați co
pii fac primii pași spre măies
trie în sport. După aproape 
trei ani de activitate, roadele 
au și început să apară mai ales 
la Craiova (tenis de masă), 
Oradea si Galați (judo). Bălan- 
Hargbita (schi fond). București 
(tir) Constanta, Sibiu și Hu
nedoara (înot). Alte centre tn 
care ființează C.S.Ș. Pionierul 
rămîn să confirme : Arad și 
Focșani (tir). Ploiești (patinaj

artistic) și Timisoara (gimnas
tică modernă).

★
Sîntem convinși că acest 

de învățămînt va cunoiște 
prin întrecerile „Daciadei" 
un salt calitativ și mai accen
tuat în mișcarea sportivă pio
nierească, pe măsura condiți
ilor create de partid ți de stat, 
a grijii pe care secret irul ge
neral al partidului nostru și
președintele țării, tovarășul
Nicolae Ceausescu, o acordă 
personal vlăstarelor poporului 
român, celor care vor îl che
mați mîine să continue mă
reața operă de construire a so
cialismului și comunismului I

• Al doilea Joc dintre Dunărea 
și Dinamo București, disputat la 
Galați, a fost mai animat decît 
primul, pe fondul unui joc mal 
bun al echipei locale, care a 
avut satisfacția de a egala la un 
moment dat pe campioni : 4—4,

an

DE HOC.
min. 42. Apoi, din 
detașat dștiglnd 
(3—1, 1—2, 7—3),
marcate de Tureai 
Plsăru 2, Gherghi 
Lămpi, respectiv 1 
șan 2, Antohi șl B

Și ultima IntUnlr 
treia, a revenit to 
lor, de această datl 
14—4 (3—1, 3—2, 8- 
tele marcate 
Gberghișan 3, 
2, Dumltrache, 
mltru, respectiv 
daș șl Bineață.

Aceste partide 
la centru de 
(București). (Gh. 
resp.).

de 
Cos
Her

V
au
M
a:

ECHIPA
(Urmare din

rice „B“ califică ] 
chipe în grupa v 
Ele se vor alătur 
calificate direct d 
Olimpice de h 
(U.R.S.S., R. D. G 
goslavia), reprezen

ADMI1IMISIRATIA DI STAI LOTO PRONOSPORT I!
• PRONOSTICURI... Pentru 

partlclpanțli la concursul Prono
sport de la sfirșitul acestei săp- 
tămlnl, redăm — ca sursă supli
mentară de inspirație — pronos
ticurile făcute de Grigore Nedel- 
eu din Brașov, care la concursul 
din 4 noiembrie a Indicat pro
nosticuri exacte la toate meciu
rile, obținînd un autoturism „Da
da 1300“: I. F.C. Constanța — 
steaua 1, x, 2 ; n. C.S. Tîrgo- 
viște — Corvinul 1, X ; in. Jiul 
— S.C. Bacău X ; IV. A.S.A. —

Sportul stud. 1 ț V 
U.T. Arad 1 5 VI. F, 
„Poli" Tim. 1 ț VII. 
Univ. Craiova X, 4 
CluJ-N. — F.C. Olt 
— Pescara 1 ; X. : 
Catania X ; XI. Pali 
1, X ; XII. Sampdo 
1, X ; xm. Varese

i. Tragerea obișnuită 
tăzi, 4 decembrie, va 
■ala clubului „Finanț 
Doamnei 2 la ora 16



de ni(M între dowd sezoane

CUGIR — MAREA REVELAȚIE |
le rligby 

Intre
Scria a Il-a

eri <fe 1. Gloria Buc. 6 6 0 0 176- 18 18 1
•tineret", 2. I.O.B. Balș 6 4 0 2 72- 40 14
Si Cupa 3. Petrochlm. Pit. 6 3 12 107- 27 18 1ăzl, cla- 4. Aeronaut. Buc. 6 3 0 3 68- 91 12
•rli ale 5. Electroput. Cv. 6 3 0 3 75- 81 12marcăm, 6. Un. Săcele 6 114 43- 75 9
prestații 7. Chim. Tg. M. 6 0 0 6 26-235 ’ 1

T.C. Seria a IlI-a 1
zău sînt
pozițiile 1. Metalurg. Cug. 6510 77-6 17 1, surpri- 2. Polit. Cj-N. 6411 101-42 15imb, cla- 3. C.S.U. Oradea 63 li! 49-43 13 1

el con- 4. Constr. A. I. 6 2 13 22-36 11
sa cu 5. Elect rotimiș 6 2 0 61 42-52 *2 1jasionan- 6. Carpați Mîrșa 6 1141 29-70 9formațlei 7. Min. Lupeni 6 1141 25-96 9 1

ea reve-
â aștep- Seria a IV-a (constănțcană) Ij a con-
ele posi- 1. T.C. ind. Midia 7 7 0 0 329- 16 21 1
teia din- 2. Constructorul 7 6 0 1 247- 31 19
se pot 3. Dacia 7 4 0 3 51-138 15 1apoi în 4. Chim. Năvod. 7 3 0 4 111- 49 12numai 5. Portul 7 2 14 41-126 12 1

e seri- 6. I.T.C. 7 2 14 65- 93 11
n primul 7. Voința 7 2 0 5 48-171 10 I

8. Callatis Mang. 7 0 0 7 9-285 7participă 1
secunde Seria a V-a

H.C. Gri- I
1 studen- 1. C.F.R. C-ța 7 6 10 161- 28 20
a Mare, 2. Olimpia Buc. 7 6 10 157- 44 90 1
91 Rul- 3. Automob. Gal. 7 4 0 3 178- 42 15
rezultate 4. Rapid Gal. 7 4 0 3 88- 92 15 1asament ; 5. Pescăruș Tul. 7 4 0 3 133- 37 15• scăzute 6. Chim. Brăila 7 115 38-187 10 1

acumu- 7. Rapid Fetești 7 10 6 36-217 9
•i. (G.R.) 8. Automob. M. 7 0 16 14-13ÎI ’ 1

Scria a Vl-a 1
3M- 25 21
257- 22 18 1. Rapid Buz. 6 6 0 0 189- 18 IS I
51-165 16 2. IUC Milcov Fcș. 6 5 0 1 84- 45 16•1- 43 12 3. Locom. Paș. 6 4 0 2 71- 35 14 1
Tâ-IM 12 4. CFR Brașov 6 3 0 3 99- 66 12
45-145 12 5.URA Tecuci 6 2 0 4 27- 96 10 115-122 8 8. Chim. Bacău 6 10 5 73- 52 717-24’ 7 7. CFR Suceava 6 0 0 6 7-238 6 1

Ieri, In ultimul meci al „16“-imilor „Cupei României."

„Topul" campionatului

IORDĂNESCU A URCAT „PE PODIUM

F.C. BAIA MARE-SPORTUL STUDENȚESC 2-0 (1-0)

A
I IN PROGRAMUL OLIMPIC

il de ale 
tolerare 

ncursurile 
ivea nici- 
ie proble-

I In acest 
ire. Din 
i activita- 
realizarea 
■be femi- 
mpic...
am făcut 
pe lingă 
de Con- 

e tir, or- 
lit o mare 
bit ajutor, 
'■e progra- 
ern&țional 
ire.,iță și 
.<• inițid- 
înțeleqere 
al U.I.T., 

ioi și noi 
știa
președin- 

nedical al

I
viștU s-au 
cu 11—6 

i punctele 
I, T3ke 3, 

Soiyom, 
ilă 3, Vi- 
iș.
ea de a 
jiamoviști- 
scorul de 

irin punc- 
reanu 4, 
t, Axlnte 

legiu și Du- 
i 2, Ban-

st conduse 
Presneanu 
INIE — co

li. 1. T., Michelangelo Boriello, 
președintele Federației italiene 
de tir, federațiile de specialita
te din R.D. Germană, Austria, 
Bulgaria, Elveția, Spania și al
tele, iar in final, a fost însuși
tă de către Olegario Vasquez, 
președintele U.I.T.

— In ce măsură considerați 
că tirul feminin românesc se 
poate angaja cu rezultate bune 
pe acest nou drum olimpic, la 
capătul căruia, numai la Jocu
rile Olimpice din 1984, vor 
străluci alte 9 medalii de aur, 
de argint și de bronz ?

— Fetele noastre au luat un 
start promițător, demonstrat 
mai cu seamă in această toam
nă, cind, la campionatele euro
pene de la Titograd, au colec
ționat 3 medalii de aur și 
una de bronz la pistol standard 
și o medalie de argint la puș
că standard. Federația română 
de specialitate a luat măsuri, 
credem eficace, pentru ca acest 
avantaj să fie păstrat. Au fost 
alcătuite loturile naționale 
lărgite care se pregătesc sub 
conducerea unor specialiști ti
neri. Obiectivele de atins ale 
acestui colectiv de sportive și 
de antrenori sint numai meda
liile diferitelor competiții in
ternaționale de anvergură 
(campionate europene și mon
diale), ce se vor disputa pină 
in 1984 și bineînțeles locurile 
de pe podium la Jocurile O- 
limpice de la Los Angeles. 
Avem convingerea că aceste 
țeluri' înalte, grele, dar nease
muit de frumoase, pot fi a- 
tinse prin îmbunătățirea stilu
lui de muncă la unii antrenori 
și la unele secții, prin însuși
rea unei concepții unitare de 
pregătire, prin întronarea u- 
nui spirit metodic și științific 
de lucru. In acest fel, la O- 
limpiada de la Los Angeles 
țintașele românce vor fi, cu si
guranță, la înălțime.
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BAIA MARE, 3 (prin tele
fon). Făcînd abstracție de ri
gorile terenului — acoperit cu 
un strat subțire de zăpadă — 
cele două echipe s-au angajat 
într-o dispută dîrză, acțiunile 
derulîndu-se destul de rapid. 
Gazdele pornesc furtunos și 
prin „schema cornerului scurt“, 
cu prelungirea mingii de către 
jucătorul aflat în colțul careu
lui mic își creează primele o- 
cazii : în min. 2, Koller — vo- 
leu reținut de Speriatu la rădă
cina barei, min. 5 — M. Ma
rian a scos de pe linia porții 
șutul lui Dragomirescu, iar în 
min. 21 mingea expediată cu 
capul de Sabău a trecut para
lel cu „transversala". Fiind în 
general primii la minge, băi- 
mărenii accentuează dominarea 
(ratări Roznai — min. 25 și 
Koller — min. 36), în timp ce 
bucureștenii răspund doar prin 
acțiuni purtate pe partea 
dreaptă, prin FI. Grigore și M. 
Marian, dar nu ajung în faza 
finalizării (nici un șut la poar
tă în prima repriză). In min. 
41, băimărenii reușesc deschi
derea scorului prin BUZGĂU, 
la o pasă in adincime a lui 
Tătaran. Repriza secundă a de
butat cu voleu al lui Roznai, 
reținut cu dificultate de Spe
riatu. In min. 52, gazdele iși 
măresc avantajul prin KOL
LER ; dar, cu o fază înainte, 
deși tușierul I. Muresan ridica
se steagul pentru o poziție de 
ofsaid a lui Dragomirescu. el 
a revenit asupra deciziei. Pro
testele bucureștenilor au fost 
de data aceasta justificate 
(spre deosebire de cele de la 
primul gol). In min. 65, notăm

primul șut al bucureștenilor — 
autor Bozeșan. Băimărenii se 
mențin în ofensivă, dar Dra
gomirescu (min. 83), Ene (min- 
84 — șut în bară și min 89), 
Buzgău (min. 87) vor rata din 
situații favorabile.

Cu excepția fazei din min. 
52, arbitrul M. Adam (Cluj- 
Napoca) a condus bine forma
țiile :

F.C. BAIA MARE : Feher — 
Sepi, Borz, TATARAN. G. Mu- 
reșan — BĂLAN. SABĂU, KOL
LER — Roznai (min. 72 fi
ne), BUZGĂU (min. 87 Rus), 
Dragomirescu.

SPORTUL STUDENȚESC s 
Speriatu — M. MARIAN, CA
ZAN, PANĂ, Munteanu II 
(min. 49 Lică) — Chihaia, Șer- 
bănică (min. 71 B. Grigore), 
Munteanu I — FI. Grigore, 
Terheș, BOZEȘAN.

Adrian VASILESCU

Final pasionant șl în „topul" 
campionatului, acest barometru 
al constantei divizionarilor „'A" 
conferită de media notelor obți
nute (intră ta calcul doar Jucă
torii care au la activ cel puțin 
12 meciuri). Obținînd nota maxi
mă duminică (este a treia notă 
de 10 din acest campionat, pri
mele fiind primite de Crișan — 
ta prima etapă și Augustin — ta 
etapa a 6-a), Iordănescn a urcat 
„pe podium", ocupînd treapta a 
doua. Intre ștefănescu si Bălăci. 
Fără îndoială, meciul direct de 
la 10 decembrie dintre cei trei va 
fi așteptat cu mare interes. Du
pă partidele etapei de duminică 
au intrat ta „top" : Cavai (o in
trare spectaculoasă, el ureînd pe 
locul 7). M. Marian si Antonescu. 
De asemenea, remarcăm reveni
rea Iul Lucescu. Cu acești 4 ju
cători numărul divizionarilor din 
„top” a ajuns Ia 27.

Dar lată componenta „topului" 
înaintea ultimei etape a turului:

Ștefănescu 7,63 ;
lordănescu 7,57 :
Bălăci 7,53 :
Cămătaru 7,50 ; Ducadam 7,48; 

Moraru 7.46 ; Caval 7,45 : Rednio 
7,34 ; Lăzăreanu 7,33 ; Donose 
7,32 ; Tlcleanu si Geolgău 7.28 ;

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• BRIGADA DE ARBITRI RO

MANI LA MECIUL CIPRU — 
FRANȚA (TINERET). Duminică 
va avea loc, la Nicosia, întîlnirea 
Cipru — Franța din cadrul preli
minariilor C.E. pentru reprezen
tativele de tineret. Partida va fi 
condusă de o brigadă de arbi
tri din tara noastră, avlndu-l la 
centru pe Cristian Teodorescu, 
care va fi ajutat la linte de Al. 
Ioniță șl Radu Petrescu.
• ÎNLOCUIRI DE ARBITRI LA 

DOUA MECIURI DE DIVIZIA 
„A“ La două dintre meciurile ul
timei etape a turului Diviziei 
„A", care se vor disputa dumi
nică, s-au operat modificări de 
arbitri. Astfel, meciul F.C. Cons

tanta — Steaua, va fi condus de 
N. Ralnea, Iar jocul „U“ Cluj- 
Napoca — F.C. Olt îl va avea la 
una din Unii pe J. Grama în lo
cul Iul R. Petrescu.
• In MECIUL reprogramat din 

campionatul Diviziei „C“ — seria 
a Vin-a (etapa a XTV-a) 7 Tex
tila Cisnădle — Minerul Paroșeni 
1—0 (0—0).
• BILETELE DE INTRARE 

PENTRU MECIUL DINAMO — 
I.F.K. GOTEBORG (returul man
șei a Ul-a a „Cupei U.E.F.A."), 
care se dispută miercuri 9 de
cembrie, pe stadionul Dinamo, 
s-au pus în vînzare. începind de 
astăzi, la casele obișnuite.

-...... .

FEMININA DE HANDBAL
«7. U

mele 5 e- 
irică „A", 
celor trei 

ă Jocurile
Moscova 

mană, lu- 
tivei țârii

bpg mizatoare a C.M. și cam
pioanelor continentelor Ameri- 
cil, Asiei și Africii, constituind 
grupul celor 12 participante 
la turneul final al campionatu
lui mondial grupa valorică ,.A“, 
programat să se desfășoare In
tre 1 și 13 decembrie 1982, tn 
Ungaria.

«I

onnem
Chimia — 

. Argeș — 
’rosresul —

VIII. „U" 
; IX. La zio 

istolese — 
rmo — Pisa 
la — Barl 
- Brescia L
Loto de as- 
avea loc în 

e-Bănd* str. 
36.

• CIȘTIGURILE TRAGERII „LO
TO* DIN 27 NOIEMBRIE 1981.

Cat. 1 : 3 variante 100% —
autoturisme „Dacia 1300“ și 4 
variante 25% a 17.500 Iei ; cat. 
2 : 5,75 â 16.023 lei ; cat. 3 : 24,50 
a 3.760 lei ; cat. 4 : 65,25 a 1.412 
lei ; cat. 5: 188,50 a 489 lei ; cat. 
6 : 385,25 a 239 lei; cat. X: 2.184,00 
a 100 lei. REPORT CATEGORIA 
1 : 373.551 lei. Autoturismele „Da
cia 1300“ de la categoria 1 jucate 
100% au revenit participanților : 
IACOB AVRAM din Bistrița, VA
LERIA FOTA din Săcele — jud. 
Brașov șl GHEORGHE APARECE 
din iași.

Klein 7.20 : Ungureanu si C. Ilie 
7.19 ; Cîrțu 7.18 ; Dinu. Naghi si 
Petcu (Corvlnul) 7.15 : Gabor 
7,13 ; Cărpuci 7.12 : Lucescu 7.08 ; 
C. Solomon 7,07 : Tilihoi 7,06 ; 
Soiman și M. Marian 7.03 : Anto
nescu 7,00.

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE SPERANȚE

Etapa de duminică a campiona
tului echipelor de speranțe a fost 
dominată de meciul de la Hune
doara dintre Corvlnul șl Dinamo,' 
în care echipa pregătită de D. 
Pătrașcu a obținut o victorie la 
un scor mai puțin scontat : 5—'0. 
Dintre celelalte rezultate ale eta
pei a 16-a. surprinde scorul la li
mită, 1—0, cu care a cîstigat li
derul. S.C. Bacău, partida susți
nută acasă cu „U“ Cluj-Napoca 
si scorul etapei, 8—1, realizat de 
F.C. Olt in fața echipei Progre- 
sui-Vuican.

Duminică. în ultima etapă a tu
rului. va avea Ioc o partidă cu 
implicații mari asupra „podiumu
lui" : C.S. Tîrgoviște — Corvlnul, 
ambele echipe „asteptînd" rezul
tatul de la Petroșani, unde „lan
terna", Jiul, întllnește liderul S.C. 
Bacău.

Iată clasamentul la zi :
1. S.C. Bacău 16 10 4 2 50-14 24
2. Corvlnul 16 10 3 3 52-22 23
3. C.S. T-viște 16 10 3 3 34-17 23
4. U. Craiova 15 10 2 3 54-12 22
5. Dinamo 15 9 3 3 42-16 21
6. F.C. C-ta 16 9 2 5 45-16 20
7.. F.C.M. Bv. 16 8 3 5 22-18 19
8. „Poli" Tim. 16 8 3 5 30-28 19
9. Sportul stud. 16 6 4 6 24-34 16

10. F.C. Argeș 16 7 1 8 19-26 15
11. A.S.A. Tg. M. 16 6 1 9 22-27 13
12. Chimia 16 5 3 8 21-44 13
13. „UM Cj.-Nap. 15 5 1 9 20-24 11
14. Steaua 15 4 3 8 24-41 11
15. F.C. Olt 16 4 3 9 27-47 11
16. Progr.-V. 16 4 3 9 25-52 11
17. U.T.A. 16 4 0 12 14-44 8
18. Jiul 16 2 0 14 12-55 4

MARGINALII LA „16“-imile „CUPEI ROMÂNIEI"
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CONTRASTE IN „MECIUL PENALTYURILOR"
Sorții au făcut ca Halagian și Dobrin să apară din nou la Pitești I 

Primul ca antrenor al lui F.C. Olt, celălalt ca jucător al lui C.S. Tîr
goviște. Dobrin, bolnav, n-a jucat.Dar a venit la stadion și spectato
rii din Trivale l-au aplaudat. Nu același lucru l-au făcut și cu fostul 
lor antrenor, cu care F.C. Argeș cunoscuse multe bucurii, printre 
care și cîștigarea titlului de campioană. Dimpotrivă 1 Galeria piteștea- 
nă (e un fel de a spune „galerie") l-a huiduit tot timpul pe antre
norul Halagian, PĂȚIND fair-play-ul 1 • F.C. Olt a dominat catego
ric echipa de... rezerve a tîrgoviștenilor (absenții s-au numit Dobrin, 
Aelenel, Pitaru, Dumitrescu, Sava, Gheorghe, Constantin, accidentați 
sau suspendați). Și atunci de ce n-a cîștigat 7 Probabil pentru că a 

crezut că va cîștiga foarte ușor acest joc, ta care avea prima șansă.
La care s-au mai adăugat, firesc, neșansa, „minunile portarului Voi- 
nea“, crisparea unor jucători olteni, dar și calmul și dăruirea outside- 
rului o Cum a explicat arbitrul Venus Ciocîlteu acea decizie „antolo
gică" din min. 25, ctad, după ce Iamandl înscrisese din penalty, cavale
rul fluierului a decis... lovitură de poartă, ta loc de repetare și cartonaș 
galben arătat atacantului pentru fentă șl oprire în timpul execuției? 
„Am avut un moment de uluială", a declarat, ta pauză, cavalerul 
fluierului. ULUIALA (I ? I) a continuat și la seria de penaltyurl. Pen
tru că, în compensație, V. Ciocîlteu l-a „penalizat" pe excelentul 
portar Voinea, cu repetarea a trei penaltyuri, pentru că acesta le... 
apărase I (Din cîte știm, regulamentul prevede cartonaș galben pen
tru repetarea aceleiași greșeli a portarului în cazul executării pe- 
naltyului. Să fi avut V. Ciocîlteu un moment de uluială și la acest 
punct din regulament?!) • O „performanță" a stabilit și ex-piteștea- 
nul Ionașcu. N-a reușit să înscrie măcar o dată din trei lovituri da 
pedeapsă ! După cum se vede, au și testele tehnice rațiunea lor...

Mircea M. IONESCU

cind scorul era 2—0, dteva zeci de suporteri, convinși că s-au în
cheiat conturile, au luat un foarte rapid start automobilistic spre M'irșa, 
pentru a prinde repriza a doua a meciului echipei locale cu A.s.A. 
Atit cei plecați, cit și cei rămași nu au avut ce regreta. „Mîrșenii" au 
aplaudat o neașteptată victorie asupra divizionarei „A" iar cei ră
mași au asistat la o a doua repriză fierbinte tn care rezultatul s-a 
aflat timp de un sfert de oră „pe muchie de cuțit" • Două momente 
de Inspirație ale antrenorului Pescaru, aplaudat la Sibiu tn calitatea 
lui de fost jucător la „Șoimii", tn minutul 15, cind arbitrul Igna a 
dictat o lovitură liberă de la 22 de metri, Pescaru a -strigat telegra
fic : „Lasă-1, Benta I Boriceanu, colțul scurt, sus !“. Bența s-a re
tras, Boriceanu a executat întocmai și a majorat scorul la 2—0. In mi
nutul S3, la capătul unei insistente dominări băcăuane, tn timp ce 
brașovenii pregăteau executarea unui corner la poarta lui Mangeac, 
Pescaru a avut al doilea moment de inspirație, strlgtndu-î aceluiași 
Boriceanu, care rămăsese pasiv pe postul lui : „Te-ai duși Vîrf dreap
ta". Boriceanu a luat un start ultra-rapid, desprlnzîndu-se de umbra 
sa Andrieș și a înscris cu capul, in fața unei apărări surprinse de 
această apariție „ex-abrupto“. Au fost două momente de reală inspi
rație, rod al celor 20 de ani de fotbal ai lui Pescaru • Echipa băcă
uană a jucat cu mult curaj, tn fața unor spectatori pentru care nume 
ca Ghioane, Movilă, Penov sau Artenl erau tot atttea necunoscute. 
Ea a demonstrat că „banda rulantă" funcționează bine. De remarcat 
sportivitatea întregii echipe și ta primul rind a antrenorului Vătafu, 
pe care nu ne-am sfii să-l votăm pentru o eventuală cupă a falr-play- 
ului pentru antrenori, la care este, poate, momentul să ne gîndim—

loan CHIRILA

TRIFU - UN TiNÂR DE PERSPECTIVĂ

împreună cu Șt. Popa, oare a făcut un joc excelent, cu Paraschlv, 
din nou foarte muncitor și eficace, cu Belu, calm și sigur tn inter
vențiile sale șt cu portarul Ion Gabriel, tn meciul de miercuri, de pe 
Giulești, din echipa Rapidului s-a remarcat tn mod deosebit tînărul 

Trifu. Fost pină de curtnd tn lotul speranțelor Universității Craiova, 
proaspăta achiziție a feroviarilor bucureșteni are o tehnică foarte bună 
și multă intuiție tn joc, calități care — completate cu o viteză mal 
mare in mișcări șl execuții — poate face din el un om de bază al 
divizionarei „B" din Giulești. (C.F.).
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UN GEST NESĂBUIT UMBREȘTE UN FRUMOS SUCCES

Cum se știe, cronica de ieri a meciului de la Bistrița a apărut fără 
calificativ în dreptul conducătorului de joc — clujeanul Mircea Salo- 
mir. Să explicăm : din punct de vedere al conținutului arbitrajului, în 
timpul meciului, nu avem mai nimic de reproșat. Dealtfel, să re
marcăm că în această partidă, Gloria Bistrița — „Poli" Timișoara, în 
ciuda terenului înghețat, lupta sportivă s-a desfășurat în limitele re
gulamentului (ceea ce este lăudabil pentru ambele formații). Dar a 
venit minutul 26, minut în care bistrițeanul Moga l-a faultat inutil, 
grosolan și grav pe Nichici (plagă deschisă la piciorul stîng, nu su
perficială, cum notează în foaia de arbitraj medicul stadionului, Jean 
Dascălu). Conducătorul de joc l-a sancționat pe Moga cu cartonaș 
galben (îl merita pe cel roșu) și l-a trimis (ca șl pe Butuzu) să-și 
schimbe ghetele, considerînd că ele aveau crampoane metalice nere
gulamentare, care pun în pericol integritatea corporală a jucătorilor. 
La sfîrșitul partidei, Mircea Salomir a declarat că, împreună cu tușie- 
rii, au controlat, încă de la cabine, ghetele fotbaliștilor și că totul era 
în regulă, dar, „probabil (expresia îi aparține), respectivii le-au schim
bat după verificare". Ce îi reproșăm atunci arbitrului ? Că n-a făcut 
acest sever control la fața locului, adică la intrarea în teren, așa cum 
scrie în regulament.

Această culpă a arbitrului, de a nu fi exigent pînă la capăt, nu-1 
scutește, însă pe Moga de judecata care i se cuvine (ce părere au 
antrenorul și clubul Gloria Bistrița în problema crampoane!or?), pen
tru că Nichici va sta mult timp indisponibil.

Fără îndoială, fapta lui Moga a umbrit frumosul succes al echipei 
din Bistrița...

Stelian TRANDAFIRESCU

INSPIRAȚIE Șl FAIR-PLAY

0 Faptul că la Sibiu au fost peste 5 000 de spectatori, tn pofida 
acelui minus 6 din buletinul meteo al ...adevărului, sugerează „dorul 

de , A" al „șoimilor", care par hotărițl să atace promovarea in ediția vi
itoare a campionatului. Dealtfel, clubul siblan e tntr-o puternică 
ofensivă pentru ameliorarea bazei sale materiale din frumosul parc 

al orașului • tn timpul pauzei la meciul F.C.M. Brașov — S.C. Bacău,

F.C. ARGEȘ A SCĂPAT CA PRIN URECHILE ACULUI..;

• Rar se poate vedea • formație domintad cu insistența cu care a 
făcut-o C.S.M. Suceava ta partida de miercuri cu F.C. Argeș. Ratările, 
însă, s-au ținut lanț, unele din poziții extrem de favorabile, de la nu
mai 2—3 metri de poarta apărată de Gheorghe Cristian, care și-a sal
vat echipa de la o tafrîngere severă, scoțînd cel puțin 5 mingi grele, 
pe care cel peste 10,000 de spectatori Ie și vedeau ta plasă • Apro
po de Cristian, întîmpinat nu prea cuviincios la începutul jocului de 
unii spectatori, el a primit la sfîrșitul meciului meritate aplauze 
pentru excelentele lui Intervenții, fără de care F.C. Argeș n-ar f 
ajuns ta „optimi". • Este demnă de remarcat ambiția demonstrată 
de jucătorii pregătiți de C. Rădulescu, antrenorul divizionarei „B“ 
C.S.M. Suceava. Mereu primii la minge, angajîndu-se exemplar la 
efort, pe un teren greu, acoperit cu zăpadă, ei și-au masat adversara 
în propria jumătate de teren • Un jucător care a îneîntat „tribunele" 
a fost extrema sttagă Cașuba. Este un tinăr de 19 ani, mic de statu
ră, cam de talia lui Crișan, care stă bine pe picioare, șutează bine 
din orice poziție și are o tehnică de joc (fente și driblinguri derutan
te) cu care și-a depășit deseori adversarul direct, deși acesta era 
experimentatul M. Zamfir.

Gheorghe NERTEA

„BĂTRINA DOAMNĂ" ȘI-A INTILNIT DIN NOU 
...NAȘUL

„Cupa României" din acest an le-a adus din nou față in față pe 
Gloria Buzău și U.T.A., două cunoștințe vechi. Cei 10 000 de spec
tatori n-au uitat de meciul din vara lui 1979, cind, la Arad, buzoienii 
cîștigaseră cu 1—0 și U.T.A. a retrogradat In Divizia „B", iar Gloria 
s-a salvat. Atunci a marcat Ghlzdeanu (trebuie reținut).

Acum, cu garnituri substanțial modificate, ambele întinerite, inclusiv 
conducerile tehnice (C. Ștefan și I. Uțu — la Gloria, I. Pătrașcu și S. 
Iorgulescu — la U.T.A.), cele două echipe au oferit din nou o par
tidă palpitantă, interesantă, ta care, surpriză (plăcută pentru gazde, 
neplăcută pentru arădeni), divizionara „B" s-a aflat tn prlm-plan și 
a cîștigat pe merit. O primă repriză, Gloria a jucat foarte bine. In 
min. 27, de pildă, raportul șuturilor era de 7—0 in favoarea ei și 4—0 
la ocaziile de gol I

După părerea noastră, U.T.A. a JUDECAT GREȘIT acest meci de Cupă. 
A apărut In teren doar cu doi atacanți (Csordaș și Cura) și i-« 
ținut rezerve, să-i menajeze, probabil, pe Bodi, Giurgiu și Urs (acesta 
a intrat tn min. 5, forțat de împrejurări, din cauza accidentării lui 
Csordaș, Intr-un duel corect, la balon, cu fundașul Muresan) pentru 
jocul de la Rm. Vilcea. Pină atunci, Insă, U.T.A. a părăsit Cupa, 
surprinsă fiind de replica gazdelor. Iată, după doi ani și ceva, același 
Ghizdeanu (unul dintre cei mai buni jucători de pe teren) a înscris 
din nou, eliminînd U.T.A., pe care tot el a retrogradat-o tn „B". Deci, 
„bătrlna doamnă" și-a intllnit din nou... nașul. Gloria Buzău își con
tinuă drumul tn Cupă: 2—1 cu Petrolul Berea (Div. ,,C“), 4—3 (după 
lovituri de la 11 m) cu Amonil Slobozia („C"), 3—1 cu Metalul Mija 
(„C"), 2—1 cu U.T.A., tncerclnd să repete performanța din 1979, cind a 
ajuns In sferturile de finală.

Constantin ALEXE



MESAJELE ADRESATE
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DL TOVARĂȘUL NIC01AE CEAUȘLSCU
TOVARĂȘULUI L 1. BREJNEV
SI PREȘEDINIELUI R. REAGAN

si pentru transformarea Europei într-un continent liber de arma 
nucleară.

Salutăm începerea negocierilor sovieto-amcricane de Ia Geneva, 
în care poporul român, ca, dealtfel, toate popoarele europene, 
opinia publică mondială își pun mari nădejdi și așteaptă ca încă 
de la început să se convină renunțarea pe durata negocierilor la 
aplicarea hotărîrii N.A.T.O. privind amplasarea de noi rachete cu 
rază medie de acțiune și la dezvoltarea celor existente de ambele 
părți. Totodată, Uniunea Sovietică, așa cum ați declarat dumnea
voastră. să reducă în mod unilateral o anumită parte a armamen
telor sale nucleare cu rază medie de acțiune aflate în partea 
europeană a teritoriului U.R.S.S.

Dăm o înaltă apreciere rolului important pe care Uniunea So
vietică, dumneavoastră personal îl aveți în viata internațională 
demonstrind că socialismul este inseparabil legat de lupta pentru 
pace și dezarmare, așa cum a dovedit-o însuși fondatorul sta
tului sovietic, Vladimir Ilici Lenin, prin emiterea primului act 
legislativ al puterii sovietice, Decretul Păcii.

Poporul român, celelalte popoare europene așteaptă ca șefii de 
state și în primul rind dumneavoastră și președintele S.U.A. să 
acționeze în așa fel îneît cele două mari puteri care dețin arma
mentul atomic să nu-1 folosească niciodată în scopuri militare, 
să se renunțe la armele nucleare, iar atomul să fie folosit numai 
în scopuri pașnice în interesul progresului, bunăstării și civiliza
ției omenirii.

Pornind de la importanța deosebită pe care o are pentru pro
cesul dezarmării, securității și încrederii pe continent, crearea în 
diferite regiuni ale Europei de zone denuclearizate, ale colaborării 
și bunei vecinătăți, România este hotărîtă să facă totul în conti
nuare pentru dezvoltarea bunelor sale relații cu toate statele 
balcanice, pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă a păeli șl 
colaborării, fără arme nucleare.

* * ★
(Urmare din pag. 1)

In aceste condiții, o importanță deosebită capătă negocierile 
sovieto-americane de la Geneva, consacrate problemei rachetelor 
cu rază medie de acțiune din Europa.

In legătură cu aceasta doresc, stimate domnule președinte, 
să fac apel, în numele poporului român, la dumneavoastră să 
folosiți întreaga autoritate de conducător al Statelor Unite ale 
Americii pentru a contribui direct la buna desfășurare a ne
gocierilor, pentru a imprima un curs constructiv și rodnic în 
vederea încheierii lor cu succes, astfel îneît să împlinească aș
teptările popoarelor, să se înscrie ca un eveniment major, cu 
profunde implicații pozitive în viața politică contemporană.

Poporul român, ca și celelalte popoare își pun speranța că 
șefii do state, și în primul rînd dumneavoastră și președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., veți acționa în așa 
fel îneît cele două mari puteri posesoare ale armamentului 
nuclear să nu îl folosească niciodată, să renunțe la armele nu
cleare, iar atomul să fie folosit numai în scopuri pașnice, în 
interesul progresului, bunăstării și civilizației omenirii.

Pornind de la importanța deosebită pe care o are pentru pro
cesul dezarmării, securității și încrederii pe continent crearea 
în diferite regiuni ale Europei de zone denuclearizate, ale co
laborării și bunei vecinătăți, România este hotărîtă să facă 
totul în continuare pentru dezvoltarea bunelor sale relații cu 
toate statele balcanice pentru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării, fără arme nucleare și ar saluta 
dacă Statele Unite ale Americii ar sprijini înfăptuirea acestui 
deziderat al popoarelor balcanice.

FINALA CAMPIONATULUI 
NAȚIONAL 

Șl A „DACIADEI" 
LA TENIS DE MASĂ
După numai 11 zile de 1>1 

desemnarea campioanelor pe 
echipe, cei mai buni jucători 
de tenis de masă își dau în
tâlnire, începînd de astăzi în 
Sala sporturilor din Arad, 
pentru desemnarea noilor cam
pioni republicani și ai „Dacii- 
dei“ în probele individuale.

Timp de trei zile (programul 
cuprinde astăzi și mîine cîte 2 
reuniuni, de la ora 8,30 și 
15,30, iar duminică una sin
gură, de la ora 8,30), cei peste 
100 de concurenți. băieți și 
fete, își vor disputa titlurile Ia 
simplu, dublu și dublu mixt, 
competiția reunind la start pe 
toți sportivii de categorii I, 
precum și pe cei 28 de tenis- 
mani calificați în urma con
cursului nr. 1, rezervat celor 
de categoria a Il-a

întrecerile se anunță deose
bit de disputate și echilibrate, 
alături de deținătorii titlurilo- 
— Simion Crișan, Eva Fe- 
renezi, Ștefan Moraru, Ștefan 
Cauri, care anul trecut și-au 
trecut numele pe tabloul de o- 
noare — aflîndu-se și alți ju
cători talentați, care emit pre
tenții la locul întîi. printre a- 
ceștii aflîndu-se Olga Nemeș, 
Șerban Doboși, Andras Fejer, 
Eugen Florescu, Mircea Nico- 
rescu, Maria Alboiu ș.a.

în plus, pentru componen
tele echipei C. S. Arad, care 
vor susține în scurtă vreme o 
partidă importantă în C.C.E.. 
finala campionatului constituie 
și un util test de verificare, o 
posibilitate de a se pregăti în 
vederea întîlnirii de li Praga.

ȘAHISTELL NOASTRE 
LA SMEDLREVSKA PALANKA 

în turneul internațional femi
nin de șah de la Smederevska 
Palanka, după consumarea a 
5 runde, conduce Markovlci 
(Iugoslavia) — 3,5 puncte, ur
mată de Elisabeta Polihronia- 
de (România) și Milivojevicl 
(Iugoslavia) — cu 2,5 puncte și 
cîte o partidă întreruptă. Mak- 
simovici (Iugoslavia) — 2 punc
te (1), Erenska (Polonia), Stad
ler (Iugoslavia) — cu cîte 2 
puncte, Margareta Mureșan 
(România), Cejici și Petrovici 
(ambele Iugoslavia) — cu cîte 
1,5 puncte (1) etc. în runda a 
5-a, Margareta Mureșan a re
mizat cu Markovici, iar Elisi- 
beta Polihroniade a întrerupt 
partida cu J. Hund (R.F. Ger
mania).

SEBASTIAN COE
Potrivit principalelor anchete internaționale de presă, 

Sebastian Coe, atletul anului, este totodată și sportivul 
anului. I-au adus acest titlu recordurile mondiale stabilite 
în 1981 — 1:41,72 pe 800 m, 2:12,16 pe 1000 m și 3:47,33 pe 
o milă. De-a lungul sezonului atletul englez (25 de ani) a 
fost întîlnit de redactorii ziarului nostru Victor Bănciules-
cu și Vladimir Moraru, care 

Iștim de pe pistă.
• Vorbind in fata unei 

săli cu peste 1000 de audi- 
Itori, a avut aceeași pres

tanță ca pe pistă. In ele
gantul costum „Prince de 

I Galles", cu o originală cra
vată roșie cu buline negre. 

I a devenit in numai 12 mi
nute yi 49 de secunde cel 
mai popular orator al Con- 

I greșului olimpic de la Ba
den-Baden. Obișnuit cu cro- 

| nometrele atletice, a vorbit 
fără si se impresioneze de

• cifrele orologiului digital 
Icare marca timpul de expri

mare. Sebastian Coe a mi
litat convingător pentru a- 
matorismul celui pe care l-a 

I numit „atletul olimpic mo
dem". A luat cuvintul in 
numele grupului de sportivi

■ olimpici invitați, a numit

9 In vară, la Nottingham, 
Ia fost oaspete de onoare al 

campionatelor mondiale de 
caiac-canoe. Venise din 

ILoughborough-ul natal, si
tuat la citeva zeci de kilo
metri de orașul lui Robin 
Hood. A apărut la confe- 

Irința de presă organizată in 
prima zi a finalelor și am 
avut sentimentul că nu este 

I recunoscut de confrații spe
cializați in sportul padelei 
și pagaei. Gazetarul de atle
tism nu putea scăpa insă 

I prilejul unui dialog cu „ma
rele Seb“ care stabilise, cu 
citeva săptămini înainte, la 

I Florența, „recordul anului".
Este deschis, amabil, zimbi- 
tor și probabil nu pentru 
poză, ci pentru că așa ii 

I este firea. S-a încruntat, 

1-1 prezintă altfel de cum îl 1 

dopingul ca „violarea cea 
mai odioasă a ideii olimpi- • 
ce", a cerut mai multă a- . 
tenție față de aspectul so
cial al vieții sportivului, a | 
pledat pentru mai mult loc 
sportului feminin și pentru 
menținerea ceremoniilor 
tradiționale olimpice. A în
cheiat cu vorbele semnifica- ■ 
tive : „Cred că tenacitatea 
cu care ne-am asumat aici I 
sarcinile, anihilează și în
groapă concepția greșită po
trivit căreia sportivii n-ar | 
fi decît niște roboți fără 
creier". După care, dintr-o 
singură suflare, a stins 
cele 25 de luminări de pe 
tortul pe care i l-a oferit . 
în public președintele C.l.O. | 
pentru aniversarea sa de a I 
doua zi.

parcă, o clipă, doar cind a I 
fost întrebat, de unii, mali
țios, despre relațiile cu 
Steve Ovett, marele său | 
adversar. A prevestii, a- 
tunci, la începutul lui au- i 
gust, doborirea recordului 
„milei" (ceea ce s-a Intim- 1 
plat) și, pentru anul viitor, . 
a celui pe 1 500 m. L-am 
urmărit apoi in jurul pistei | 
de la Holme Pierrepont in
tr-o cursă „de propagandă" I 
in beneficiul celor citeva 
sute de handicapați fizic 
(1981 a fost decretat de ■ 
O.N.U. drept An internatio
nal al persoanelor handica- I 
pate). „Seb" a împărțit au
tografe și am constatat cum 
apropierea de marele cam- | 
pion ii face fericiți pc 
acești oameni năpăstuitl. i

„CUPA D1NAN0" LA VOLEI
Turneul internațional de vo

lei organizat de clubul Dinamo 
și-a consumat aseară ultimul 
act în sala din șos. Ștefan cel 
Mare din Capitală. In primul 
joc, vicecampioana țării, Stea
ua, cîștigătoarea trofeului 
„Cupa binamo" a dispus cu 
3—0 (4, 16, 5) de divizionara 
„B“, Steaua II.

în cel de-al doilea joc. di- 
namoviștii bucureșteni au în
trecut cu 3—1 (8, 9. —13, 7) 
pe colegii de la Dynamo Ber
lin. Dinamoviștii bucureșteni 
sînt insă, din păcate, destul de 
departe de forma care i-a 
consacrat. Clasamentul final : 
1. Steaua. 2. Dinamo. 3.' Dy
namo Berlin. 4. Steaua II. 
(M. VESA).

e AUSTRALIA A ANUNȚAT că nu va lua 
parte, anul viitor, la campionatele mondiale 
de natație de la Guayaquil, la începutul lunii 
august, deoarece în octombrie, la Brisbane, 
organizează Jocurile Commonwealth-ului, la 
care dorește ca sportivii săi să aibă o bună 
comportare. Șl cum ar fi greu ca aceștia 
să fie menținuți în formă de vîrf atîta 
vreme, sau să realizeze 2 vîrfurl de formă 
în nici 3 luni, s-a hotărît neparticiparea ! 
• ÎN MONACO a fost înființată recent fe
derația monegască de schi, a 9-a federație 
din acest mic stat, situat ta sudul Franței, 
pe țărmul Mediteranel. Celelalte federații 
stat : box, natație, judo, haltere, yachting, 
squash, tir și popice 9 BORIS LAGUTIN 
campion olimpic la categoria mijlocie mică 
ta 1964 — Tokio și 1968 — Mexico, este 
noul președinte al Federației de box din 
Uniunea Sovietică • MARELE alergător 
australian Ron Clarke, de mal multe ori 
recordman mondial în cursele de fond, 
s-a îngrășat cu 10 kg, din 1969 de cînd a 
abandonat atletismul, deși și acum aleargă 
zilnic circa 10 km. El suferă de • gravă 
afecțiune a inimii, urmtad a fl operat 
pentru a 1 se implanta e valvulă artifi
cială © MARCELO TRATONI, de 26 de 
ani, pasionat parașutist șl, ta egală mă
sură, arbitru de fotbal, d-a făcut apariția, 
intr-un mod cu totul neobișnuit, pe un 
stadion din vecinătatea Florenței. El a fost 
parașutat, dintr-un avion, direct pe terenul

pe care urma să conducă o partidă. Aju
toarele sale, arbitrii de tușe, lansați si ei 
cu parașuta, au avut • aterizare proastă 
șl n-au nimerit pe stadion I Explicația 
acestei extravaganțe stă ta dorința Iul 
Tratonl de a strînge fonduri într-un scop 
de caritate... 9 BIL BRADLEY a fost cel

mai bun jucător al turneului olimpic de 
baschet de la Tokio șl apoi, după un an, 
al Universiadei de la Budapesta. în anii 
1970 șl 1972 a fost campion al S.U.A. cu 
echipa profesionistă „New York Knickerbo
ckers", după care s-a lansat ta viața poli
tică. în prezent el este senator în New 
Jersey, din partea partidului democrat. 9 
IN LOCUL Iul Adriano Rodini, de ani șl 
ani președinte al Uniunii cicliste interna
ționale, acum demisionat din motive de 
sănătate, candidează la președinția U.C.L

luxemburghezul Esch, italianul Omini și 
spaniolul Esteve. 9 UN SUCCES DEOSE
BIT al „vînătorilor" sovietici la campio
natul mondial de tir la cerb alergător de 
la Buenos Aires. Rudnlzkov a cîștigat tit
lul la seniori cu 391 p, tot atîtea cite a 
realizat și campionul juniorilor Dodov, iar 
echipa U.R.S.S. a cîștigat întrecerea senio
rilor totaliztad 1550 p 9 A ÎNCETAT DIN 
VIAȚA, ta vîrstă de 66 de ani. fostul 
sprinter Orazlo Mariani, medaliat cu ar
gint la 100 m la C.E. din 1981, fost timp 
de 18 ani recordman național al Italiei ea 
performanta de 10,4 s. 9 ÎN TURNEU in 
Tahiti, Isabelle Accambray a reușit un 
nou record francez la aruncarea discului cu 
rezultatul de 53,52 m. 9 PROBABIL cel 
mal activ dintre „veteranii” tenisului româ
nesc, Tiberlu Grad, a mai cîștigat un loo I 
la categoria respectivă, după alte 7 cuce
rite în actualul sezon. In zilele de noiem
brie, concurtad la Marbella, tn sudul Spa
niei, el s-a arătat din nou cel mal sprin
ten dintre particlpanțli la proba rezervată 
tenismanilor trecuțl de 65 de ani. Bravo I 
9 CU OCAZIA zilei presei sportive vest- 
germane, la Kdln a avut loc un med de 
fotbal între echipa campioană mondială ta 
1974 (cu Beckenbauer, Grabowski, Netzer, 
Maier în formației si formația care candi
dează la titlul mondial din 1982.

Romeo VILARA

BALCANIADA DE BASCHET MASCULIN
SOFIA, 3 (prin telefon). Ți- 

nînd seama de excelenta formă 
sportivă manifestată în seara 
precedentă (cînd cîștigaseră în 
fața formației țării gazdă) și 
de posibilitățile actuale ale 
reprezentativei României, echi
pa Turciei pornea favorită în 
partida de joi seara în fața 
baschetbaliștilor români. Ea i» 
și cîștigat dealtfel : 87 —82
(46—39) la capătul unei între
ceri de luptă aprigă, în care 
selecționata română a încercat 
să răstoarne pronosticurile spe
cialiștilor. Dealtfel, evoluția 
scorului implică echilibrul va
loric, deși baschetbaliștii turci 
au condus permanent, dar nu
mai la diferențe mici. Citeva 
momente din evoluția scorului; 
11—11 min. 5, 43—48 min. 23, 

61—65 min. 31. Desprinderea 
decisivă s-a produs în minute
le 34 și 35 cînd echipa Turciei 
a ajuns de la 71—66 la 79—68. 
A urmat o ultimă revenire a 
formației noastre, care a redus 
din handicap pînă la 3 puncte 
(82—85) cu 48 de secunde îna
intea fluierului final, evident 
însă, tîrziu pentru a mai pu
tea răsturna rezultatul. Poten
țialul jucătorilor noștri a fost 
multă vreme grevat de inefi
cacitatea conducătorilor de joc 
folosiți (Brănișteanu și Pogo- 
naru). Cît privește pe jucătorii 
Inalți Opșitaru și-a dovedit va
loarea, dar fiind solitar în acest 
post nu putea face mai mult. 
In aceste condiții, greul parti
dei l-au dus (în afară de Opși
taru) David, Ermurache și 

Uglai, singurii care au punctat 
timp de 36 de minute (Brăniș
teanu a înscris doar în ulti
mele 4 minute). Au marcat Da
vid 22, Ermurache 22, Uglai 
18, Opșitaru 14, Brănișteanu 6 
(au mai jucat Ardelean și Cio
can) pentru România, respectiv 
Kunter 21. Dogiișken 18, Aidan 
18, Ercin 10. Cocigin 9, Arhan 
7, Bolșay 2, Guler 2. Au arbi
trat I. Nikov (Bulgaria) și L. 
Fișici (Iugoslavia).

Alte rezultate : TURCIA — 
BULGARIA 83—69 (50—33) dis
putat miercuri, IUGOSLAVIA 
— BULGARIA (tineret) 131—82 
(66—30). Echipa României joa
că vineri cu reprezentativa 
Bulgariei.

Dumitru STÂNCULESCU

TELEX • TELEX
AUTO • Cursa de 250 de mile 

de la Daytona Beach (Florida) a 
revenit pilotului american John 
Paul (.,Porsche Turbo44) cu o me
die orară de 197 km. urmat de 
englezul Briam Redman (,,Lola“).

CĂLĂRIE • în concursul inter
national de la Bruxelles ultima 
probă de obstacole a fost câști
gată de francezul Michel Robert 
(„Gazelle**) cu timpul de 44,13 șl 
0 puncte penalizare. Marele fa
vorit al cursei, campionul englez 
David Broome, s-a situat pe lo
cul doi — 44,62 și 0 p.p.

FOTBAL • La Mostar, în med 
retur pentru finala „Cupei Bal
canice*4 inter-cluburi, echipa 
locală Velez a întrecut cu scorul 
de 6—2 (4—6), formația bulgară
Trakia Plovdiv. Au înscris Ben- 
gulac (3), Bajevicl (2) și Moro
zov (autogol), respectiv Avgarov 
și Jurukov. A arbitrat Gh. Ju- 
can. învingători și în primul joc 
(scor 6—5), fotbaliștii iugoslavi 
au cucerit trofeul.

PATINAJ ® în cadrul con
cursului de viteză de la Moscova, 
la care au participat loturile 
unionale, Tatiana Tarasova a cîș
tigat proba de 500 m cu timpul 
de 42,9. în proba similară mas
culină, victoria i-a revenit lui 
Vladimir Kozlov în 38,8.

SCHI • Lotul de schi-fond aX 
U.R.S.S. care se pregătește în ve
derea campionatelor mondiale de 
la Holmenkollen. a participat la 
un concurs de verificare desfășu
rat la Sverdlovsk. în proba fe
minină de 5 km, victoria a reve
nit lui Liubov Liadova, cu timpul 
de 14:34. Cursa masculină de 1« 
km a fost cîștlgată de Alek
sandr Celko, cronometrat în 
26:04.

TENIS • înaintea ultimei zileC 
în medul demonstrativ care se 
desfășoară la Barcelona între se
lecționatele Americii șl Europei.’ 
scorul este favorabil cu 8—3 te
nismanilor americani. Rezultate 1 
Gene Mayer — Yannick Noah
7— 6, 6—3 ; Vitas Gerulaltis — Ma
nuel Orantes 7—6, 6—1; Guillerm® 
Vilas — Adriano Panatta 6—3,' 
6—3. • La Melbourne, Chris E- 
vert-Lloyd a învins-© cu 6—4.' 
6—2 pe Candy Reynolds, iar Pam 
Shriver a elimlnat-o cu 6—3, 6—2 
pe J® Durle. • în finala tur
neului feminin Indoor de la Osl® 
(în circuitul scandinav) : Plch®- 
va, Budarova (Cehoslovacia) — 
Luda șl Marla Romanov 6—2,'
8— 2.
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