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Handbalistele noastre in prim-plan

MIINE, ROMANIA - CEHOSLOVACIA 
ÎN FINALA GRUPEI B

A CAMPIONATULUI MONDIAL 
Aseară la Zurich, România 

18-16, la
NYKOBING, 4 (prin telefon). 

Vineri seară au luat sfîrșit, în 
mai multe orașe din Dane
marca. întrecerile din serii ale 
campionatului mondial de hand
bal feminin, grupa valorică B. 
In „finala mare" s-au calificat 
reprezentativele României 
Cehoslovaciei, cîștigătoare 
celor două serii. Ele iși 
disputa locul I duminică, 
Randers-hallen din orașul Ran- 
ders. Pentru „finala mică" s-au 
calificat selecționatele Bulga
riei și Norvegiei, clasate pe lo
cul secund în seriile respective, 
meciul lor urmînd să aibă loc 
sîmbătă (n.r. astăzi) în orașul 
Viborg. Aceste 4 formații sînt
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Etapa a 17-a a Diviziei „A“ de fotbal

CLASAMENTUL

și 
ale 
vor 

in

calificate pentru grupa valorică 
A, urmind să participe în anul 
1982 (1—13 decembrie. în Un
garia) la campionatul mondial. 
O acerbă dispută ocazionează 
întrecerea pentru locul V — 
care asigură sl el calificarea în 
grupa valorică A. In această 
finală se vor întrece (duminică, 
la Randera. in deschidere la 
..finala mare") echipele Polo
niei si R.F. Germania.

Evident, performanta realiza
tă de reprezentativa României 
— înainte do disputarea finalei

Nicotae SOARE

• La Constanta, între nevoia de puncte a lui Hașoti 
și treningul cel nou al lui Cernăianu • La Tîrgoviște, 
meciul de adio al lui Lucescu ? • Pe Dinamo, „trio**-ul 
tehnic al alb-roșilor, contra lui... Pescaru • La Petro
șani, în meciul cu S. C. Bacău, Jiul speră să-și păs
treze — prin victorie — locul... 16. • La Tg. Mureș, 
A.S.A. în fața studenților bucureșteni, „căzuți" la Baia 
Mare • La Rm. Vîlcea, o 
cheie universală pentru 
poarta lui Ducadam © La 
Pitești, Radu II și compa
nia nu pot scăpa ocazia 
„Poli" pentru a se recon
cilia cu suporterii @ Pe 
dr. Staicovici, Progresul 
„fuge" de —6, Craiova a- 
leargă spre -f-9. • La 
Cluj-Napoca, Halagian 
proiectează neutralizarea 
lui Cîmpeanu II, dar mai 
sînt Albu și Țiglariu...

$

OdCMoJI la slirșitul acestei sfiptâminl

DOUA IMPORTANTE FINALE
DIN CADRUL „DACIADEI
săptămîniSfîrșitul acestei 

este marcat de două impor
tante acțiuni sportive ale 
„Daciadei", două finale 
care, la Arad și Cluj-Napo
ca, vor constitui punctul de 
atracție __
sportului din aceste locali
tăți.

• La_________ _
șura „Cupă U.G.S.R.** la ju
do, o finală la care vor lua 
parte cele mai bune 13 e- 
chipe sindicale din țară, cu 
formații complete. Vor fi 
prezenți pe tatami, între al
ții. Ion Domnar („Carpați" 
Mîrșa), Viorel Roșu („Oțelul* 
Tîrgoviște), recentul cîștigă- 
tor al campionatului pe ca
tegorii de greutate, Sebas
tian Geantă („Carpați" Mîr-

pentru iubitorii

Arad se va desfă-

șa), vicecampion european 
de juniori

• La Cluj-Napoca, de vi
neri si piuă duminică se 
desfășoară in sala Record' 
(4 piste, material plastic), 
„Cupa U.N.C.A.P." la popi
ce. Finalele concursului să
tesc din cadrul „Daciadei" 
sint organizate de Uniunea 
națională a cooperativelor a- 
gricole. Împreună cu C.C. 
al U.T.C„ C.N.E.F.S. și fe
derația de specialitate. De-a 
lungul competiției, care a 
avut mai multe etape, au 
luat parte peste 10 000 de 
cooperatori, mecanizatori, 
sătenL ta Cluj-Napoca sint 
prezente 41 de echipe mixte 
(cîte 2 băieți si o fată), cîș- 
tigătoarele etapelor Județe
ne, recent încheiate.

1. U. CRAIOVA
2. Dinamo
3. Corvinul
4. F.C. Olt
5. Sportul stud.
6. S.C. Bacău
7. F.C.M. Bv. 
». U.T.A.
». „Pott* Tim.

10. Steaua
11. „U" Cj.-Nap.
12. C.S. T-viste
13. F.C. C-ta
16. Chimia
15 F.C. Argeș
16. Jiul
17. A.S.A. Tg.
18. Progr.-V.

îs 
is 
is 
is
16
15
16
15
16
16
16
16
16
16 

M. 16
16

15 12 1
16 10 3 

8 3 
8 2
6 6
7 4
7 4
6 4
6 3
5 5
6 3
6 3
3 7
5 3
4 4
3 6
5 1
3 4

ÎS 
ÎS
ÎS 
ÎS
13
12
12
11
10

PROGRAMUL ULTIMEI ETAPE A
- STEAUA
- CORVINUL
- F.C.M. BRAȘOV 

dispută astăzi)
- S.C. BACAU
- SPORTUL STUD.
- U.T.A.
- „POLI" TIMIȘOARA 

PROGRESUL VULCAN - UNIV. CRAIOVA
(Stadionul Progresul)

„U* - F. C. OLT

Constanța : 
Tîrgoviște : 
București :

Petroșani : 
Tg. Mureș : 
Rm. Vîlcea :
Pitești : 
București :

FOTBAL CLUB 
CLUBUL SPORTIV 
DINAMO 

(Stadionul Dinamo,
JIUL
A.S.A.
CHIMIA
F. C. ARGEȘ 
PROGRESUL '

se

Cluj-Napoca
Meciurile etapei încep la ora 14.

(Continuare in pag. a 4-a)

Aripile „naționalei“ — Marian Aldea (stin
gă) și Sorin Fuicu — vor sta miine față in 
față. Care dintre ei va reuși să înscrie o 
încercare 7 Foto : Dragoș

Toată atenf ia sportului de masă

SlNT NECESARE NOI Șl VARIATE FORME 
DE CUPRINDERE A OAMENILOR MUNCII ÎN PRACTICAREA 

EXERCIȚIILOR FIZICE Șl SPORTULUI
Preocupări și acțiuni întreprinse de Consiliul municipal

București pentru educație fizică și sport
Noile și prețioasele indicații 

ale secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul 
NICOLĂE CEAUȘESCU, cp 
privire la activitatea sportivă 
de masă ca factor de formare 
â omului nou. înaintat, sănătos 
și fizic și intelectual, cuprinse 
în strălucita expunere la re
centa Plenară comună a Comi
tetului Central al P.C.R., și a 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, 
constituie pentru activul 
C.M.B.E.F.S., pentru toți cei ce 
muncesc in activitatea sportivă 
bucureșteană un puternic și 
mobilizator imbold în a găsi 
și aplica noi și variate forme

de cuprindere a întregului ti
neret, a unui număr cit mai 
mare de oameni ai muncii de 
toate viratele și profesiile la 
practicarea exercițiului fizic, 
a sportului șl turismului de 
masă, izvoare nesecate de vi
goare, optimism șl sănătate.

La indicațiile Comitetului 
Municipal București al P.C.R., 
reconsiderîndu-se prevederile 
și măsurile planului de dez
voltare a activității de educa
ție fizică și sport din munici
piul București pe anul 1982, s-a 
constatat că EXISTĂ ÎNCĂ 
NUMEROASE POSIBILITĂȚI 
PENTRU CA, ÎN LUMINA IN
DICAȚIILOR DIN CUVÎN-

TAREA SECRETARULUI GE
NERAL AL PARTIDULUI SĂ 
FIE LĂRGITĂ ARIA DE CU
PRINDERE A COPIILOR, TI
NERILOR ȘI OAMENILOR 
MUNCII DIN CAPITALA ÎN 
ACTIVITATEA DE EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT. în acest 
sens, marea competiție spor
tivă națională „Daciada" oferă 
largi posibilități de afirmare a 
inițiativelor în organizarea u- 
nor acțiuni atractive și efi-

NICOLAE STANCU 
prim-vicepreședinte 

al C.M.B.E.F.S.
(Continuare tn pag 2-3)

TURULUI

Miine punctul culminant In campionatul de rugby:

MECIUL STEAUA - DINAMO
Iată, campionatul 

de rugby ajuns 
(astăzi și mîine) 
în fața ultimei e- 
tape a turului, In 
ediția care poartă 
venerabilul număr 
65. Și nu este o 
etapă oarecare da
că avem în vedere 
că mîine, în Ghen- 
cea, se dispută u- 
nul din meciurile 
care de regulă 
stîrnește cel mai 
mare interes ; este 
vorba de tradițio
nalul derby Steaua 
— Dinamo. Am
bele tabere au 
pregătit cu atenție 
și ambiție maxime 
întîlnirea, dorind 
în egală măsură 
victoria care nu 
numai că le-ar si
tua într-o poziție 
favorabilă una față 
de alta, ci ar con
feri totodată și ti
tlul, neoficial de
sigur, de cam- 
toamnă. De a- 

fluierul arbitrului
Teodor Witting,

NEAGU
pioană de
ceea, la 
nostru nr. 1 
cele două echipe vor alinia, se 
pare, cele mai bune garnituri.

Astfel, Steaua (30 puncte în

clasament) va începe jocul cu 
următorul XV probabil : Co- 
doi — Fuicu, Enache, Zafiescu 
I. Roșu — Alexandru, Suciu — 
Murariu, Rădulescu, Florea II 
— M. Ionescu. P. R. Marin — 
Corneliu, Munteanu, Cioarcc.

Dinamo (31 puncte, lider) are 
un semn de întrebare : Mar- 
ghescu, accidentat la un ge
nunchi din partida de la Baia 
Mare, nu este sigur că va pu
tea să-și țină locul în echipă, 
așadar : Petre — Aldea, Con
stantin, Marghescu (FI. Iones
cu), Chiricencu — Podărescu, 
Paraschiv — Zafiescu II, Borș, 
Stoica — Caragea, Daraban — 
Țurlea, Gheorghe Ion, C. 
Gheorghe.

Nutrim speranța că această 
importantă partidă pentru 
soarta campionatului nu va ră- 
mîne doar „un derby pe tur
tle", ci se va ridica cu adevă
rat la nivelul valorii potențiale 
a celor două formații.

Etapa mai programează 
meci 
unde 
tuată 
tîlni ____ .... _____ .
rul — victorioasă și asupra lui 
Dinamo și asupra Stelei — care 
în mod normal ar trebui să se 
impună. De semnalat că Farul

un 
important la Baia Mare, 
echipa locală, in accen- 
scădere de formă, va in
formația Litoralului. Fa-

(Continuare tn pag 2-3)

Campionatele naționale și ale „Daciadei * la tenis de masă

DISPUTE ECHILIBRATE, 
DE BUN NIVEL TEHNIC
ARAD, 4 (prin telefon). Peste 

100 de sportivi s-au aliniat în 
Sala sporturilor din localitate la 
startul finalelor campionatelor 
republicane și ale „Daciadei" la 
tenis de masă, avînd ca obiectiv 
principal cucerirea titlurilor na
ționale în probele individuale ale 
seniorilor și senioarelor la sim
plu și dublu.

Prima zi a competiției a pro
gramat întrecerile de dublu 
(mixt, feminin, masculin), fiecare 
partidă oferind o dispută echili
brată și atractivă.

Ca în orice concurs au existat 
favoriți și outsideri, situație care 
s-a concretizat, în cele din urmă, 
într-o serie de rezultate-surpriză. 
Unii dintre cel care se și vedeau 
urcați pe podium au fost înde
părtați de acesta de cupluri cu 
șansa a doua. Un exemplu ni 
l-a oferit disputa dublurilor mix
te, în care principalii favoriți 
(Eva Ferenczi — Șerban Doboși, 
Olga Nemeș — Simion Crișan 
ș.a.) au ieșit rînd pe rînd din

competiție (în componența aces
tora aflîndu-se jucători și jucă
toare cu recunoscută valoare na
țională și internațională) în prim- 
planul competiției situindu-se cu
pluri mai puțin cunoscute, iar în 
vîrful ierarhiei ureînd, în cele 
din urmă, Maria Alboiu — Ște
fan Moraru.

Ca și la dublu mixt t și în 
disputa dublurilor masculine și 
feminine am asistat la confrun
tări echilibrate, unele decise în 
prelungiri, confirmînd așteptările 
ca această ediție să fie cea mai 
echilibrată din ultimii ani.

REZULTATE TEHNICE : dublu 
mixt, finala : Maria Alboiu (CSS 
Slatina) — Ștefan Moraru (Pro
gresul Buc.) — Maria Păun (Po- 
lit. Buc.) — Sorin Caurl (Pro
gresul Buc.) 3—2 (—16. —16, 13,
17, 19) : 3—4 : Viorica Dragu

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)



ÎN MAREA ARENĂ A PĂCII STREHAIA: MINDRIA DE A REPREZENTA

în Întreaga tară continuă să se 
desfășoare, în aceste zile, în ace
eași atmosferă însuflețită, acțiu
nile sportive de masă care mar
chează adeziunea deplină a tine
retului. a întregului nostru po
por la Apelul pentru dezarmare 
si pace al F.D.U.S.
• Astfel din Vaslui aflăm că 

frumosul parc al Copoului a fost 
gazda unei impresionante compe
tiții atletice întitulate „Crosul pă
cii", la care au fost prezenți pes
te 2 000 de copii și tineri. Oiga- 
nizată sub însemnele „Daciadei" 
această reușită competiție se în
scrie în suita de acțiuni sportive 
pe care C.J.E.F.S. Vaslui le-a 
inițiat în sprijinul ideii de pace 
care călăuzește munca întregului 
nostru popor.

• O acțiune sportivă de am
ploare a avut loc și la Roman, 
acolo unde tineri pugilist! din 
Buzău, Bacău, Botoșani, Dorohol 
si Roman s-au întrecut într-o 
competiție dotată cu „Cupa pă
cii".

• în același timp, în vecinăta
tea comunei Valea Măriei din ju- 
dețuil Satu Mare, pe un traseu 
excelent ales, copii șl tineri din 
municipiile Sâtu Mare, Baia Ma
re, din Cărei, precum și din așe
zări rurale ale județului gazdă 
și-au dovedit buna pregătire fi

zică la o întrecere atletică dota
tă, de asemenea, cu ® cupă a 
păcii. Cupa a fost decernată ti
nerilor sportivi de la Clubul 
sportiv școlar nr. 1 din Baia Ma
re, clasați pe primele locuri în 
majoritatea problemelor.

• Vrednică de subliniat este 
și inițiativa școlarilor și tineri
lor din județul Mehedinți pre
zent!, acum, în plină iarnă, la 
o competiție de cros intitulată 
„Subscriem ferm la Apelul pen
tru dezarmare și pace Desfă
șurată pe aleile pădurii Crihaia 
din municipiul Drobeta Tr. Seve
rin, competiția s-a bucurat de 
participarea a peste 3 000 de iu
bitori ai sportului.

• Un frumos succes au înre
gistrat și întrecerile pentru „Cupa 
păcii" inițiată la Cîmpulung 
Moldovenesc (județul Suceava) la 
schi-fond, probe alpine șl săni
uțe, programate pe pîrtiile de pe 
muntele Runc, cu rezultate caro 
confirmă vocația pentru sportu
rile de lamă a elevilor de la 
școlile generale nr. 2 și 4 șl li
ceele silvic șl „Dragoș Vodă" din 
localitate.

Asemenea 
sportive în _r_ 
muncii pașnice a

entuziaste întreceri 
sprijinul vieții șl 

r____ _ a tineretului și
poporului nostru sînt organizate 
în aceste zile in multe orașe ale 
tării.

SPqRTULPEECRAN
SECVENȚA

Greu de redat impactul vizual 
pe care ți-1 provoacă prima sec
vență a filmului, de excelent 
nivel artistic, dedicat lui Ștefan 
Luchian. Zugravul neasemuit al 
florilor delicate, al caselor bă- 
trînești luminate de amurg, al 
ascunzișurilor sufletului omenesc 
r«velate într-o privire sau o cută 
pe obraz, irumpe superb în prim- 
planul ecranului pedalînd pe un 
uriaș velociped de tipul celor 
care făceau senzație la sfîrșit de 
*ecol. Sînt mai multe velocipede, 
angajate în iureșul unei curse 
cicliste de un pitoresc sălbatic, 
Înscrisă pe peliculă cu o rară 
pregnanță. Cîștigător : Luchian, 
pictorul.

Nu atît de scurta secvență de 
Început a peliculei (semnată de 
N Mărgineanu în dublă ipostază 
de coscenarist și regizor, cu Ion 
Caramitru, excelent în rolul prin
cipal), are pentru noi un sens 
aparte. Ea ne servește cauza, de- 
monstrînd că fenomenul sportiv 
are rădăcini vechi și adînci în 
societatea românească. Că prin
tre pionierii sportului de la noi 
- și a celui ,,cu pedale" în spe
ță — se aflau și proeminenți oa
meni de cultură, nu trebuie ui
tat. Dacă în vremea de atunci, 
iui mare poet, Al. Macedonski, 
făcea cursa București — Brașov, 
dacă un maestru al penelului. 
Luchian, se afla la startul pri
melor întreceri cicliste — iată 
argumente perene pentru a con
vinge că mișcarea sportivă n-a 
apărut peste noapte în viata ță
rii și nicidecum la peeriferia ei.

E drept, „meșterul Ștefan" n-a 
cîștlgat niciodată o asemenea 
cursă de velocipede. După datele 
documentare pe care le avem la 
dispoziție, pe Luchian îl știm 
posesor doar al locului doi. Fil
mul îl promovează pe prima 
treaptă șl cine ar cuteza să cîr- 
tească împotriva unei asemenea 
Ucente de scenariu ?

Radu VO!A

CARMEN BUNACIU
LA „CUPA

• Carmen Bunaciu, Irinel Pă- 
nuleseu și ștefan Mltu participă 
astăzi si miine la Întrecerile 
„Cupei U.R.S.S.“ ce se desfășoa
ră in bazin de 50 m la Lenin
grad.

• Cei mal buni Înotători din 
tară iau startul astăzi șl mîine 
tn ..Cuna de toamnă". Competiția 
se desfășoară în piscina (25 ml 
din Sibiu.

• Tradiționalul concurs Inter
national de înot dotat cu „Cupa 
Carpați“ se va desfășura anul 
acesta la Brașov (bazin de 50 m) 
în zilele de 11, 12 șl 13 decem
brie. Competiția este deschisă 
sportivilor născuti în 1967 (și mai 
tineri) care au drept de partici
pare la campionatele europene de 
juniori din 1962. Si-au anunțat 
participarea la ediția din acest 
an peste 50 de tineri înotători din

CONCURENȚII

HI PISM
Cu excepția mmzulul Semeț, 

majoritatea concurențllor au în
ceput să dea semne de oboseală. 
Faptul este confirmat de perfor
manțele slabe înregistrate în ul
tima perioadă, deși starea vremii 
șl a pistei au avut șl ele partea 
lor de vină. Unii cai fiind pro
gramați să alerge des, săptăml- 
nă de săptămlnă, au pierdut par
că și pofta de a mal alerga cu 
valoare, plus cel scoși din formă 
sau accidentați... Așa că, după 
66 de reuniuni, este mai greu de

PUNCT CULMINANT ÎN CAMPIONATUL DL fiUCBY
(Urmare din pag. I)

■ pierdut conform unei decizii 
(evident discutabile !) a birou
lui F.R.R. (bazată pe art. 168 
din regulament) partida res
tanță (nejucată) de la Bîrlad. 
(Constănțenii au fost prezenți 
la meci, dar socotind că nu sînt 
Întrunite condiții normale de 
joc : teren acoperit cu zăpadă.

neprezentarea arbitrilor dele
gați, au refuzat să susțină par
tida). Socotim că hotărîrea 
F.R.R. (care privează echipa 
Farun și de punctul acordat în
vinsului) a fost dată In LI
TERA regulamentului, nu în 
spiritul lui. (D. CALLIMACHI) 

în afara medului din Parcul 
copilului care are loc sîmbătă, 
toate celelalte partide ale eta
pei se vor desfășura duminică.

—-------------------------- PROGRAMUL ETAPEI —------------------------------------
București i STEAUA — DINAMO

(teren steaua, ora 10)
București : GRIVIȚA ROȘIE — ȘTIINȚA PETROȘANI
_ . _____(Parcul copilului, ora 14)
Bata Mare : ȘTIINȚA CEMIN — FARUL CONSTANȚA 

(Complexul sportiv, ora 10)
Bîrlad RULMENTUL — SPORTUL STUDENȚESC

(Rulmentul, ora 9,30)
Timișoara : UNIVERSITATEA — C.S.M. SIBIU

a Mat n. ora 0,30)
tașl : POLITEHNICA — P.T.T. ARAD

(Tineretului, era 9.30)
Suceava —VULCAN BUCUREȘTI

(Unirea, ora 0,30)
ia________________________________________________________________——

CAMPIONATELE NAJIONALE DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

(C.S. Arad) — Maria 
atlna), Monica 

București) S—1 
-4B, a); >—4: Gabriela

Radar, Judith Borbely (C.S. A- 
raud) $1 Beatrice Pop, Lorena Mi
nai (Gloria Buzău); dublu băieți, 
finala: S. Crlșan (C.S.M, Cluj- 
Napoca), Ai Fejer (C.S.Ș. Odor- 
heîu Secuiesc) — S. Doboși, E. 
Bocea (C.S.M. Cluj-Napoca) 3—1 
«S4. —18, », 17); 3—4. S. Moraru,
S. Caurl (Progresul București) șl
T. Gbeorgbe (Tricodava Buc.), 
C. Romanescu (Gloria Buzău).

JUDEȚUL MEHEDINȚI PE PLAN REPUBLICAN
k

• Atenție in privința bazei
Strehaia trăiește o viață 

nouă, ca urmare a dezvoltării 
sale industriale din anii socia
lismului. Apariția celor două 
mari întreprinderi în perime
trul orașului — „Armătura" și 
„Confecția" — au schimbat și 
modernizat orașul creînd, tot
odată, o temeinică bază și pen
tru dezvoltarea sportului.

„Cele două întreprinderi au 
furnizat «oxigen» mișcării spor
tive, spunea tovarășul Constan
tin Bologa, prim-vicepreședin- 
te (obștesc) al ____
la conferința orășenească 
tru dare de seamă 
alegeri. Continuîndu-$i 
diția, atletismul strehăian, 
a dat pe Constantin 
multiplul campion in 
de fond, cunoaște de la an Ia 
an o dezvoltare plenară. Ti
nerii din Strehaia, Ciochiuța 
și Comanda, localități apropia
te, iau parte la nenumărate 
concursuri atletice. Așa se ex
plică faptul că, de pildă, la

C.O.E.F.S., 
pen- 

și 
tra- 
care 

ecescu, 
probele

VA LUA STARTUL
U.R.S.S."
R. D. Germană, UJELS.S., Unga
ria, Polonia, R. P. Chineză, Bul
garia, Cuba și Iugoslavia. Con
comitent cu probele din progra
mul „Cupei Carpati* sînt pro
gramate anul acesta și întrece
rile campionatelor naționale de 
juniori.

• In zilele de 16 șl 17 decem
brie, un grup de 12 înotători ro
mâni vă fi prezent la startul con
cursului International de la Bmo. 
Printre aceștia se vor afla Car
men — -
Brigitte Prass, 
Ștefan Mitu

Bunaciu, Irinel Pănulescu, 
i, Mihal Mandacbe, 
șl Flavius Vlșan.

• Ultimul 
anului este 
Mare (bazin_ „ ____ ____  _
șl 20 decembrie. Este vorba de 
„Cupa speranțelor*, competiție 
deschisă tinerilor înotători între 
11 sl 14 ani.

sportive !

concurs oficial al 
programat la Bala 
de 50 m) între 17

PAR OBOSIȚI
prevăzut o ameliorare. Rezultate 
tehnice ale reuniunii de joi : 
Cursa I : 1. Semeț (A. Brailov- 
schi) rec. 1:39,3, 2. Herogllt. sim
plu Închis, ordinea 14. Cursa a 
n-a: 1. Lada (D. Toduță) perf. 
1:38,3, 2. Sufix, 3. Rudi. Simplu 
3, event 66, ordinea 16, ordi
nea triplă 213, Cursa a 
m-a : 1. Mânut (I. Oană) perf. 
130,7, 2. Feteasca. Simplu 3, or
dinea 9, event 15, triplu cîștigă
tor 604. Cursa a IV-a : 1. Plocon 
(Al. Ionescu) perf. 1:36,2, 2.
Onix, 3. Retorta. Simplu 7, or
dinea închisă, event 36, ordinea 
triplă 2175. Cursa a V-a : L Ri
goarea (M. Ștefănescu) perf. 
133,3, 2. Curioasa. Simplu 3, or
dinea 14, event 19, triplu cîști
gător 151. Cursa a Vl-a : L Co
pist (A. Ștefănescu) pert. 1:32,2, 
' », 
ordinea 14, event 17, ordinea tri- ----- -------- ---- L 

pco.---------------- Z.
Podoaba, 3. Tenor. Simplu 8, or
dinea 72, event 59, ordinea triplă 
4033, triplu cîștigător 425. Retra
geri : Cursa a vn-a Siracuz.

2. Jder, 3. Florida. Simplu 

plă 2537. Cursa a’ VH-a :
Vigu (I. Oană) peri. 1:31,5,

Doru LONESCU

faza județeană a „Crosului ti
neretului" Strehaia a cucerit 
6 locuri pe podium. Tot așa se 
explică și faptul că la faza re
publicană a „Ștafetei tînărului 
muncitor", desfășurată la Alba 
Iulia, orașul Strehaia a repre
zentat județul Mehedinți, tri- 
mițind patru concurenți".

Un alt sport practicat 
strehăieni — sport care a cu
noscut succese remarcabile — 
este handbalul, iubit Îndeosebi 
de elevii liceului industrial din 
localitate. La conferință s-a 
remarcat, pe bună dreptate, că, 
fai afara acestora, pe terenul 
de handbal au început să a- 
pară și muncitoarele de la 
„Confecția", semn că handbalul 
se extinde. Un sport care a 
cucerit masele este, fără Îndo
ială, fotbalul. Echipa asocia
ției sportive „Armătura" a 
fost la un pas de promovarea 
în Divizia „C“ și, după spu
sele tovarășului Alexandru 
Brumeanu, contabil la I.T.A., 
activist voluntar, „față de dez
voltarea și larga audiență în 
masa tineretului din orașul 
nostru a fotbalului este tim
pul să înscriem o echipă din 
Strehaia In campionatul „pro
moție" al județului".

Orașufl are rezultate bune și 
la judo (sportivii strehăieni au 
reprezentat județul la zonalele 
de la Arad), la modeiism 
(Paraschiva Neagu și Gheor- 
ghe Neagu au participat la 
concursul republican de la Pi
tești) și. pe baza creată aici dc 
un vechi activist voluntar, Gh. 
Fuiorea, orientarea turistică a 
devenit un sport care cîștigă 
mereu dragostea a noi și noi 
adepți. La faza pe județ, stre- 
hăienii au cucerit primul loc.

„Ne putem mindri, de ase
menea, cu practicarea, cu re
gularitate a gimnasticii Ia locul 
de muncă în întreprinderile

de

noastre și, îndeosebi, la între
prinderea textilă, unde ea a 
prins viață datorită, mai ales, 
maistrului Constantin Ciobanii, 
ne-a declarat tovarășul 
stantin Bologa".

„Dar, fără îndoială, la 
tuturor acestor realizări 
tive, un rol deosebit l-a 
„Daciada", a spus, la confe
rință, Gheorghe Condeescu, 
primarul orașului. Acum, cînd 
a început cea de a III-a ediție 
a marii competiții naționale, 
strehăienii doresc să poată re
prezenta pe mai departe ju
dețul, așa cum au mai făcut-o, 
în multe ramuri sportive. Am 
avut și vom avea rezultate 
bune la tenis de masă, șah și 
săniuță, cu care vom apare în 
prim-plan pe județ, în cadrul 
etapei de iarnă a „Daciadei", 
Va trebui însă să acordăm o a- 
tenție deosebită bazei spor
tive...".

Acesta este punctul nevral
gic al sportului din Strehaia. 
Baza sportivă a liceului e fo
losită prea puțin de sportivii 
orașului (boxerii nu au permi
siunea să se antreneze în sala 
de sport — director Șerban 
Popescu), terenurile de sport 
din Cîmpul Pompierilor stau 
de mulți ani în același stadiu 
de lucru, fără a putea fi folo
site, iar popicăria, pentru care 
s-au dat fonduri de către 
C.N.E.F.S., a devenit... local 
pentru expoziția de mobilă !

Sperăm că, așa cum s-a spus 
la conferință, întărirea și folo
sirea judicioasă a bazei spor- 
tive vor sta în atenția tuturor, 
pentru ca sportivii streh/ien’ 
să poată realiza noi succes»- 
pe tărîm sportiv, spre cinstea 
județului lor, pe care l-au re
prezentat cu succes în multe 
competiții și acțiuni de masă 
și de performanță.

Sever NORAN

Con

baza 
spor- 
avut

Un pi 
mi-a ad 
frintură 
auzit ci 
prin n. 
tării : „ 
bit [...] 
pentru t 
coline..." 
tonat cu 
de o in 
in jurul 
gioase — 
echipei 
dragă ie; 
ra provi 
minin ca 
vreo ze 
premația 
gind de 
de campi 
trecut ar 
nu mai 
altădată, 
Iași, „Tr 
cu, omul 
an de cil 
nor la ac 
rase o v 
mai treze 
A trecut 
chea pași 
pe care i 
antrenorul 
reîntors d 
mitentă p 
la Olimpi 
nor al re 
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nouă asce

— După 
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aupă ce 
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CONCURSUL NAȚIONAL DE HALTERE 
PE CATEGORII DE GREUTATE

In meci internațional de juniori
România Polonia 3-7

Etapa a 
primei divi 
programeaz; 
importante 
antepenultir 
ea poartă 
tru depărta 
rice în care 
petitla. Cu 
llfcărli în t 
lorice vor : 
tatea Crai 
București, 
cău (sala G 
ria I. Penic 
Constanța, 
lalte partid 
mișoara — 
Galați — C. 
șl Farul C 
Baia Mare
-----------------I

ca,:
TIMIȘOARA, 4 (prin tele

fon). în aceste zile, orașul de 
pe Bega cunoaște o vie activi
tate la haltere. Joi dimineața 
a avut loc aici plenara Federa
ției române de haltere, în care 
s-a analizat, tn spirit critic și 
autocritic, activitatea competi- 
țională pe 1981 și s-au expus 
planurile și obiectivele pe anul 
viitor. în după-amiaza aceleiași 
zile a început în Sala de sport 
din cartierul Circumvalațiunii 
concursul republican pe cate
gorii, la care participă 
100 de sportivi din 
toate asociațiile și 
sportive din țară cu 
haltere.

Iată primii clasați 
muscă (52 kg) : L 
(Rapid Bueurești) 185 kg 
smuls 80, iar la aruncat 105), 2. 
I. Laeș (Electromotor Timi
șoara) 177,5 kg ; categ. cocoș 
(56 kg): 1. Gh. Mafiei (C. S. 
Onești) 250 kg (112,5+137,5), 2.

peste 
aproape 

cluburile 
secții de
— categ. 
Gh. Nițu 

(la

REȚINEȚI I 
ÎMBRĂCĂMINTEA sport 

DE ORAȘ, 
noutatea 

acestui sezon I 
• COMODA 

• CĂLDUROASĂ 
A poacTiri 

ÎNLOCUIEȘTE CU SUCCES 
CLASICUL PALTON I

Aceste creații de ultimă 
oră aie întreprinderilor de 
confecții sînt executate din 
diferite țesături tip tercot sau 
relon, matlasate, căptușite 
cu materiale textile termo- 
izolante, voluminoase.

PENTRU TOATE 
GUSTURILE Șl VIRSTELE I 

O GAMA VARIATA 
DE CULORI ȘI MODELE 
Închise cu fermoar, nasturi 

sau capse, cu glugă fixă sau 
detașabilă, se întrețin ușor.

IN CURIND în magazinele de confecții 
IMBRACAMNTEA SPORT DE ORAȘ I

kg ;V. Lucaci (Clujeana) 245 
categ. pană (60 kg): 1. Gh. Be- 
ning (Carpați Mîrșa) 260 kg 
(Ia smuls 123,5 kg — nou record 
național, v.r. 123 + 137,5), 2.
Fr. Antal (Clujeana) 252,5 kg ; 
categ. ușoară (67,5 kg) : 1. I. 
Nicu (Rapid București) 267,5 kg 
(120 + 147,5), 2. A. Tăcu (Chim 
pex Constanța) 260 kg ; 
teg. semimijlocie (75 kg) : 
Kiskallo 
312,5 kg 
mitrescu 
270 kg.

Aseară 
internațională de juniori RO
MÂNIA — POLONIA. Victoria 
a revenit oaspeților cu scorul 
de 7—3. Din echipa noastră de 
juniori mari (pînă la 20 de ani) 
victoriile le-au obtinut : M.
Cristea (categ. cocoș) — 217,5 
kg — nou record de juniori 
mici, Gh. Iuga (categ. ușoară) 
— 270 kg și P. Tufă (categ. 
grea-usoară) — 280 kg. La a- 
ceste categorii, oaspeții n-au 
avut concurenți, deoarece au 
depășit greutatea la cîntarul o- 
ficial.

Concursul national pe catego
rii continuă.

ca- 
= 1. T 

(C.S.M. Cluj-Napoca) 
(142,5+170), 2. I. Du- 
(Cnimșcx Constanta)

s-a disputat întîlnirea

Ion OCHSENFELD

A IN
Echipa

Restanțele 
serii valoric 
hochei sînt, 
gramate asti 
ce aceste p<- 
vem și e im 
râ a situație 
precizăm, că 
pitală are lc 
tare și anum 
ua și Dunăr< 
jocuri sînt p 
ora 17 (arbil 
mîine de Ia 
Enciu).

După acest' 
programul ac 
șit campionat 
cît cele patri 
ua și Avînti 
tru ca apoi 
clară a clasa 
ultimului tur 
Iul. Dar șl a 
azi și mîine 
întîlniri Steau 
ghenl, lucruri 
clarificat. Dr 
culoasa reve. 
Miercurea C 
disciplinare d 
contribuit Ia 
ției, lupta pe 
nit mai Httsri 
prezintă situa 
general :

ADMIMSIRAțlA DI STAT 1010 PRONOSPO
LA TRA- MARES dinNUMERELE EXTRASE

GEREA LOTO DIN 4 DECEM- jud. Prahova.
BRIE 1981 CINE JOACj

Extragerea I : 28 53 80 85 56 32 NE POATE C
1 87 57 ; • Tragerea

Extragerea a n-a : 7 16 13 71 de miine, 6 d<
73 27 90 9 86.

FOND TOTAL DE ___________
1.159.645 lei din care 373.551 lei 

REPORT LA CATEGORIA 1.

C1ȘTIGUJH:

CIȘTIGURILE TRAGERII „LO
TO 2“ din 29 NOIEMBRIE 1981

Categoria 1 : 1 variantă 25% «= 
autoturism „Dacia 1300“ ; Cat 2 : 
1 variantă 100% a 22.780 lei șl 10 
variante 25% a 5.695 lei : Cat. 3 : 
22,50 a 3.544 lei ; Cat. 4 : 75,75 a 
1.053 lei ; Cat. 5 : 212,25 a 200 lei; 
Cat. 6: 1.921,25 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 
100.484 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“
fost cîștigat de GHEORGHE G.

1

a

particlpantllor 
de cîștigurl în 
BANI și EXC1 
TARE. Cel ce 
operațiunile d< 
merelor cîștigă 
la ora 16,30 în 
nanțe-Băncl“ c 
Doamnei nr. 2 
anunțate în cu 
și televiziune, 
nosport de m 
asemenea, un 
cese pentru 
nosticuri spoi 
marii cîștteător 
trei ei vă pute 
bineînțeles cu < 
tlcipa...



UNUI CiNTEC FRUMOS AL „PENICILINEI" IAȘI
cu ROIBESCU, antrenorul primei campioane

H--------------------------

provinciale la volei feminin
tie tirg" 
i minte o 

putea fi 
in urmă 

lestre ale 
oraș iu

ta luptăm 
elor șapte 
umos, in
ti mindrie 
e, strinsă 
ne presti- 
4 — ți al 
, echipă 

și singu- 
oleiul fe- 
etat acum 
nteste su
dor, ciști- 
rind titlul 
iniei... Au 
sul cintec 
■mi-se, ca 
i sala din 
u Roibes- 
t al 25-lea 
ca antre- 
ți invio- 

sport, nu 
ntuziasm ? 
undar ve- 

intrebări 
le adresez 
'■cum cind, 
tea conco- 
mt-o pină 
de antre- 

i, pare să 
pentru o 

eriicilinei... 
e de "ece 
podiur, ti 
valoroasa 

spune an

de 
E 
fi 
o

A- 
va-

trenorul Roibescu, nu-i ața 
ușor să revii in prim-plan. 
nevoie de timp, de muncă 
de răbdare pentru a ridica 
nouă echipă competitivă, 
vind in vedere, insă,
lorile de care dispunem ți 
nivelul pregătirii pe care o e- 
fectuăm la ora actuală, există 
țanse ca voleiul feminin ieșean 
să redobindească, in decurs de 
2—3 ani, acea calitate care să 
ll propulseze din nou intre 
fruntașe. Și să recucerească 
simpatia și entuziasmul publi
cului ...

— Care ar fi argumentele a- 
cestei prognoze ?

— Alături de calitatea ele
mentelor mai tinere și de o 
pregătire corespunzătoare a a- 
cestora, trebuie adusă in discu
ție calitatea, mai ridicată 
acum, a pepinierei proprii. Clu
bul feminin de volei „Penicili
na" are acum patru grupe de 
copii, pentru care se fac selec
ții permanente, o echipă de ju
nioare in divizia națională, o 
echipă de tineret in divizia se
cundă a țării și, bineînțeles, e- 
chipa de „A". Formația de ju
nioare se prezintă bine, in ul
timii doi ani participind la tur
neele finale ale campionatului 
ți oferind lotului național două 
jucătoare 
Gabriela 
țîru, iar 
senioare, 
tive la Divizia 
și una la „A".

— în ce stadiu se găsește 
acum divizionara „A" ieșeană ?

de bună perspectivă : 
Balaur ți Egidia Pan
tofarilor noastre de 
Penicilinei, trei spor- 

,B“ de tineret

— Fiind masiv întinerită, 
o medie de virstă chiar sub 
de ani, beneficiind deci de ca
lități fizice (talie) și aptitudini 
certe, dar cu valorificare în 
perspectivă, ne propunem deo
camdată un loc de mijloc in 
clasament.

— Pe cind un nou asalt al 
titlului ?

— Îndată ce echipa va fi ga
ta ți conjunctura ne va fi fa
vorabilă. Asta ți pentru că eu 
cred că șanse la titlu mai au 
acum ți alte echipe provincia
le, cum ar fi Farul Constanța 
sau C.S.U. Galați, in competiție 
cu campioana ultimelor țapte 
ediții, Dinamo...

— începe antrenorul N. Rol- 
bescu cu același entuziasm ca 
acum vreo 10—15 ani ?

— Entuziasmul a rămas ace
lași, deți anii avintului tine
resc s-au cam dus... I s-a mai 
adăugat insă ceva experiență 
profesională căpătată nu numai 
cu echipa „Penicilina", ci ți 
cu naționala in două campio
nate europene, unul mondial, o 
Olimpiadă și alte competiții in
ternaționale.

— Apropo, ce crede fostul 
antrenor al naționalei despre 
șansele de reafirmare ale vo
leiului- feminin românesc ?

multe elemente 
cu experiență 
putem nădăjdui 
reprezentativei

I
I
I
I
I
I
I
I
I

zia de volei

PAHIAJAHII IA GRUPE VALORICE
npionatului 
e de volei 
că partide 
serii. Fiind 
i returului, 
.uptei pen- 
îpele valo- 
tinua com- 
asupra ca- 
grupe va- 

î Universl- 
icăra roșie 
Știința Ba- 

10) în se-
- Chimpex 
n-a. cele-

sitatea Ti- 
cn, C.S.U. 
tatea Sibiu

— Maratex

La masculin, etapa a 11-a ars 
drept capete de afiș întîlnlrile : 
C.S.M. Suceava — Tractorul Bra
șov. si Politehnica Timisoara — 
Silvana șimleu Silvaniel. trei e- 
chipe (exceptînd pe cea timișo
reană) urmărind asigurarea unuia 
dintre locurile (două) calificării, 
alături de Dinamo și Steaua. în 
turneul final al fruntașelor. Un 
meci în care combatantele vizea
ză teluri diferite, la Tulcea : 
C.S.M. Delta — Explorări Baia 
Mare, gazdele căutînd să scape 
de turneele retrogradării, oaspe
ții să-și mențină locul secund. 
Gazdele sînt net favorite In par
tida Universitatea Craiova 
C.S.U. Galați. C.S.U. Oradea 
Calculatorul București a fost 
minat pentru 23 decembrie.

a-

TATUL DE HOCHEI
r 
i IN ETAPA FINALĂ
uniori evoluează in Iugoslavia

ARBITRII ETAPEI

de 
în 
în 
pe

— Avem 
valoare ți 
tară ca să 
ascensiunea 
plan european și mondial. Lo
tul de senioare trebuie să se 
bizuie in principal pe sportive 
experimentate ți doar elemen
tele de excepție din loturile de 
tineret să fie promovate și să 
participe la marile competiții... 
Tinerele au nevoie de o mai 
bună instruire și rodare cu 
tul de tineret. Și, mai ales, 
o bună pregătire generală 
cluburile lor...

Și mai ales la Penicilina 
care o așteptăm din nou înso
țită de un cintec frumgs : „la
șule, lașule..."

lo
de 
la

pe

D. MORARU-SLIVNA

I 
I
I
I
I
I
I
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ULTIMELE VEȘTI DE LA CELE 
18 DIVIZIONARE

DE MÎINE
„A“ A DIVIZIEI „B“

• F.C. CONSTANȚA nu-1 va 
putea folosi pe Nistor, accidentat 
la Brașov. De asemenea, este in
certă folosirea lui Constantines- 
cu, nerefăcut după traumatismul 
muscular de la Craiova • STEA
UA pleacă astăzi spre Constan
ța. Va fi aliniată, probabil, for
mația care a Învins pe F.C. Ar
geș.

jucat in Cupă, la Tg. Mureș, 
fără Iorgulescu, suspendat 4 eta
pe. Bucurescu și O. Ionescu și-au 
efectuat suspendarea de o etapă, 
miercuri, în Cupă.

0 La C.S. T1RGOVIȘTE s-au 
depus eforturi pentru recupera
rea unor jucători care au fost 
indisponibili miercuri (Aelenei, 
Pitaru, Dumitrescu, Sava, Con
stantin). Probabil că aceștia vor 
juca miine. Dobrin, însă, conti
nuă să fie bolnav, iar Gheorghe 
este suspendat. © La CORVI- 
NUL, cum ne spunea președinte
le clubului, prof. M. Pascu, toți 
jucătorii sînt apți pentru parti
da de miine.

0 DINAMO are întregul efec
tiv de jucători apt pentru joc. 
Antrenorii intenționează să folo
sească cel mai bun „11", ace
lași care va aborda, miercurea 
viitoare, parlida-retur cu I.F.K. 
Gdteborg 0 La F.C.M. BRAȘOV 
nu vor juca. în afara lui Clipa 
și Bența (suspendați), Marinescu 
— accidentat și Gherghe, care a 
acumulat două cartonașe galbene. 
Ștefan (contuzie la picior) și 
Manciu (întindere) sînt incerți, 
dar există speranțe că vor fi 
recuperați pînă la era meciului.

0 JIUL, în drum spre casă, 
s-a antrenat vineri la Cîmpia 
Turzil. Spre deosebire de lntflnl- 
rea din Cupa României, întreg 
lotul este apt de joc. 0 S. C. 
BACAU, de asemenea afectată 
de insuccesul de miercuri, a ple
cat spre Petroșani cu speranțe, 
deși din lot vor lipsi Lunea, C. 
Solomon — accidentați și EIIscl 
(două cartonașe galbene).

• A.S. ARMATA TG. MURES nu 
va beneficia de C. Iiie, acciden
tat la antrenament, de Bolba și 
Dulău, încă nerefăcuți. Vor juca, 
tn schimb, Bdloni, care a fost 
accidentat la Arad, și Biro I, 
absent In ultima etapă pentru 
cartonașe galbene. 0 SPORTUL 
STUDENȚESC șl-a continuat 
drumul de Ia Baia Mare, unde a

TOATA ATENȚIA SPORTULUI DE MASA
(Urmare din pag. 2)

O CHIMIA are probleme în 
privința formulei apărării, întru- 
cît Catargiu (accidentat la Timi
soara) este indisponsibil, iar ior
dan a acumulat două cartonașe 
galbene, 
va fi 
fundași 
Preda _ 
juca CsordaȘi 
ciul de Cupă, cu 
vor l.:___
giu, care nu au 
această partidă.

In acest caz, se pare, 
folosită perechea 
centrali Cheran 

0 La U.T.A. nu 
"'3, accidentat in me- 

______ „J., cj Gloria Buzău, 
intra. în schimb, Bodi și Giur- 

fost utilizați în

de

va

anunță reintră
ri Cîrstea, ulti-

:ului primei 
del „A- la 

uha, pro- 
3 măsură 
dispută, a- 
a mai cla- 
ament. Să 
îine în Ca
lă confrun- 
iintre Stea- 
, Cele două 

la 
șl 

St.

L Din. Buc. 30 23 2 5 259-130 48
2. S.C. M. Ciuc 30 22 1 7 216- 86 45
3. Steaua 24 18 3 3 179-160 39
4. Dun. Gal. 28 9 1 18 106-198 19
5. Prog. M. C. 30 4 2 24 90-233 10
6. Av. Gh. 26 3 11 22 82-225 7

deplină a citi- 
clasament, să-i 
„al adevărului",

2 azi de
1 Becze) 
arbitru :

tnpartide
de... răvă- 
rămîn de- 

dintre Stea- 
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ii imaginea 
, înaintea 
campionatu- 
jocurile de 
cele patru 

ntul Gheor- 
i s-au mai

,oă specta- 
„uhlpei S.C. 
ie măsurile 
iul timp au 
•ntul forma- 
lu a deve- 
Tatâ cum se 
clasamentul

Pentru edificare 
torilor iată și un 
zicem, în hochei, 
adică între primele trei clasate, 
între care 
ta pentru
1. Steaua
2. Dinamo
3. S.C. M.

se șl dă, de fapt, lup- 
tltlu :

12
12

roirnwA
tea Soimari,

Mll-AZI 
1 •
ională Loto 
e 1981, oferă 
lități sporite 
rOTURISME, 
PESTE HO- 

î să asiste la 
agere a nu- 
sînt invitați 

clubului ,,Fi- 
ucurești, str. 
nerele vor fi 
>erii la radio 
mcursul Pro- 
constituie, de 

de noi suc- 
orii de pro-
Cine vor fi 

vesig^r, prin- 
îmătra și dv., 
ția de a par-

Cluc
★

Joi seara a plecat 
selecționata de juniori a 
care va susține slmbătă la Je- 
senice, Iar duminică la Bled două 
partide cu reprezentativa simila
ră a Iugoslaviei. Echipa noastră 
își începe m acest fel „campa
nia" de pregătiri pentru C. E. 
grupa B, care va avea loc anul 
viitor la Sofia. După aceste două 
jocuri, formația de Juniori a Ro
mâniei va evolua la București în 
zilele de 13, 14, 16 șl 17 decem
brie în compania selecționatei de 
juniori a Cehoslovaciei.

★
Recent, pe patinoarul din Su

ceava a avut loc cei de al trei
lea turneu al seriei 
Divizia „A". Iată 
Tîrnava Odorhei — 
studențesc București 

2—1, 0—0) ; Metalul
Metalul IMASA Sf. Gheorghe 6—7 
(2—3, 1—3, 3—1); Metalul IMASA 
Sf. Gheorghe — A.S.E. Sp. 
dențesc 4—2 (0—2, 2—0, :

. Metalul Rădăuți — CJ5.Ș. ] 
M. Ciuc 12—6 (6—2, 6—5, 
Tîrnava Odorhei — C45.Ș. 1
M. Ciuc 12—6 (2—0, 6—5, _ ,
Metalul Rădăuți — A.S.E. Sp. stu
dențesc 3—4 (0—0, 1—1, “
C.S.Ș. Liceul M. Ciuc — 
Iul IMASA Sf. Gheorghe 
(1—4, 1—2, 0—6) — • -

dăuți — Tîrnava 
(1—2, 2—4, 1—0) ;

dențesc — C.S.Ș. 
7—3 (2—1, 4—0, 
IMASA Sf. Gheorghe — 
Odorhei 5—1 (0—0, 3—0,
Clasam-entul este următorul : 
1. Metalul IMASA

la Belgrad 
țării,

secunde din 
rezultatele : 

A.S.E. Sp.
3-3 (1—2,
Rădăuți —

>. fitU- 
2-0) ; 
Liceul 
4—1) î 
Liceul 
4-1) ;

; Metalul
Odorhei

A.S.E. Sp. 
Liceul M. 
1-2);

2—3) ;
Meta-

2—12
Ră- 

4—6 
stu- 

Ciuc 
Metalul 
Tîrnava 

2-1).

elen te de petrecere a timpului 
liber prin sport, turism, dru
meții, marșuri alo tineretului 
ș.a., prin care să se cultive — 
odată cu dezvoltarea fizică — 
patriotismul, spiritul combativ 
și de luptă revoluționară a 
maselor, in noua ediție a „Da- 
ciadei". a cărei etapă de iarnă 
a și început, vor fi angrenați 
peste 710 000 de participant! de 
toate vîrstele, începînd cu co
piii. La întrecerile disciplinelor 
din programul competițiilor de 
iarnă vor fi cuprinși 230.000 de 
participant și, în același timp, 
vor fi diversificate mijloacele 
de angrenare a tuturor catego
riilor de cetățeni la practicarea 
cu continuitate a exercițiilor 
fizice și sportului în orice 
anotimp. Biroul Executiv al 
C.M.B.E.F.S. a stabilit măsuri 
concrete pentru folosirea cu 
prioritate a mijloacelor simple, 
accesibile și cu mare eficiență 
asupra stării de sănătate a 
populației și refacerea capaci
tății de muncă, cum ar fi : 
alergările pe distanțe scurte, 
drumețiile ți marșurile spre 
locurile de agrement ți sport 
din Capitală ți din jurul aces
teia, mersul pe bicicletă (i 
alte activități în aer liber. O 
atenție deosebită se va acorda 
extinderii pe baze organizato
rice noi a gimnasticii Ja locul 
de muncă, astfel Incit piuă la 
30 martie 1982 numărul pjac- 
ticanților acestui gen de acti
vitate să crească de la 128 000, 
cit prevede în prezent planul, 
la peste 300 000 de oameni ai 
muncii. Va fi extinsă gimnas
tica la locul de muncă în uni
tățile cu specific feminin, în 
așa fel fncît pînă Ia aceeași 
dată să fie angrenate peste 
100 000 de femei în practicarea 
exercițiilor fizice de refacere a 
capacității de muncă, exerciții 
dătătoare de bună dispoziție și 
elan în muncă.

în ce privește 
polisportiv „Sport și 
formă larg accesibilă 
ticare a exercițiului 
cărui regulament va 
nătățit, vor fi angrenați peste 
450 000 de oameni ai muncii la 
trecerea probelor acestuia.

După cum este știut, de

complexul 
sănătate", 
de prac- 

fizic. al 
fi îmbu-

Sf. Gh. 12 10 1 1 84-37 21
2. Tîrnava Od. 12 6 3 3 57-49 15
3. A.S.E. Sp. st. 12 4 4 4 48-48 12
4. Met. Rădăuți 13 4 2 7 69-66 10

5. C.S.Ș. L. M.C. 12 1 0 11 42-99 2

o 
mare popularitate în activita
tea sportivă de masă se bucură 
campionatul asociațiilor spor
tive. De aceea se va extinde 
și îmbunătăți organizarea com
petițiilor acestuia atît în uni
tățile economice care au con
diții pentru jocuri sportive

(fotbal, volei, handbal, șah, te
nis de masă, popice etc.), cît 
și în celelalte unități, la alte 
ramuri, ca : orientarea turisti
că. crosurile, tenisul de cîmp, 
patinajul, schiul, săniușul și al
tele, care vor fi practicate pe 
baze sportive de agrement sau 
in locuri special amenajate în 
jurul Capitalei sau pe valea 
Prahovei. In activitatea turisti
că de masă vor fi atrași în 
anul 1982 cu peste 150 000 de 
tineri și oameni ai muncii mai 
mult față de prevederile ini
țiale. La locurile de popas și 
la punctele finale ale excursi
ilor vor fi organizate între
ceri sportive diversificate, pe 
vîrste și grad de pregătire ale 
participanților, asigurîndu-se 
de către organizatori materia
lele sportive necesare (mingi, 
palete, rachete, schiuri, săniuțe, 
patine etc.). Pe baza experien
ței de pînă acum vor fi ex
tinse, de asemenea, excursiile 
si drumețiile cu caracter te
matic inițiate în colaborare cu 
organizațiile de pionieri, U.T.C. 
Si sindicate.

Pentru o mal bună desfășu
rare a activității sportive de 
masă au fost luate măsuri pen
tru desfășurarea unei largi ac
țiuni de amenajare, înfrumu
sețare și Igienizare a locuri
lor de joacă pentru copii, a 
bazelor de agrement, a altor 
locuri de petrecere a timpului 
liber prin practicarea sportu 
Iui, care vor fi 
punzător, în așa 
poată fi folosite 
cît mai eficiente 
treaga populație. _ 
cu factorii cu atribuții vor fi 
luate măsuri pentru amena • 
jarea în incintele ștrandurilor 
publice a unor spații dotate cu 
instalații pentru practicarea 
exercițiilor fizice, iar în parcu
rile Capitalei vor fi instalați» 
schițe și recomandări practico 
în vederea folosirii „alergări
lor pe distanțe măsurate" în 
scopul întreținerii stării de să
nătate a populației.

Toate aceste măsuri, mobili
zarea tuturor resurselor de 
care dispunem vor conduce cu 
siguranță la ridicarea activi
tății sportive de masă din Ca
pitală pe 
tății, așa 
tele de 
tii ale _____ ____
Ceaușescu, secretarul 
al partidului nostru, pentru a 
face ca sportul să contribuie 
tot mai mult la formarea unui 
om înaintat, sănătos și fizic și 
intelectual.

dotate cores- 
fel incit, să 

în condiții 
de către în- 

în colaborare

noi trepte ale cali- 
cum o cer documen- 
partid, noile indica- 
tovarășului Nlcolac

general

0 F.C. ARGEȘ 
rea lui Radu II 
mului expirîndu-1 etapa de sus
pendare. Bărbulescu nu va juca, 
el fiind tn continuare suspendat. 
Este posibilă șt folosirea lui Moi- 
ceanu 0 „POLI" TIMIȘOARA, 
după meciul de cupă, susținut la 
Bistrița, a venit în Capitală, de 
unde va pleca, astăzi, spre Pi
tești. Studenții au probleme de 
alcătuire a formației, Șunda, 
Șerbănoiu, Nadu și Nichlci fiind 
indisponibili.

0 PROGRESUL — VULCAN 
anunță reintrarea Iul Gh. Ște
fan, căruia i-a expirat etapa de 
suspendare. Dragu (gripat) a de
venit indisponibil. Este posibilă 
folosirea lui M. Ionescu 0 UNI
VERSITATEA CRAIOVA sosește 
astăzi in Capitală, venind de la 
Oradea, cu efectivul complet.

0 „U« CLUJ-NAPOCA anunță 
reintrarea lui I. Mureșan și L. 
Mihai, cărora le-a expirat etapa 
de suspendare. Dobrău este în 
continuare accidentat, iar folosi
rea lui Boca este incertă, el a- 
cuzînd o ruptură de fibre mus
culare. 0 F.C. OLT va pleca la 
Cluj-Napoca cu efectivul complet, 
urmînd ca antrenorul FI. Hala- 
gian să se decidă asupra forma
ției, miine.

SERIA i : ceahlăul P. Neamț 
— Constructorul Iași : St. Moldo
van (Sighet), Viitorul Mecanica 
Vaslui — I.M.U. Medgidia : M. 
Gheorghiu (Giurgiu), Victoria Te
cuci — Relonul Săvlneștl : C. 
Ralca (București). Viitorul Gheor- 
gheni — Gloria Bistrița : D. Pe
trescu (Bucur ști), C.S.M. Sf. 
Gheorghe — F.C.M. Siderurglstul 
Galati : M. Salomir (Cluj-Napo
ca), C.S.M. Suceava — Gloria 
Buzău : I. Crăclunescu (Rm. vîl- 
cea), Politehnica Iași — C.S.U. 
Galați : M. Adam (Cluj-Napoca),
C. S. Botoșani — Delta Tulcea :
D. Iordache (București), F.C.M. 
Progresul Brăila — Unirea Dina
mo Focsani : C. Mateescu (Bucu
rești) .

SERIA A n-a : Metalul Bucu
rești — Gaz metan Mediaș : M. 
Stănescu (Iași), Petrolul Ploiești 
— Mecanică fină București : Al. 
Mustăfea (Pitești). I.C.I.M. Bra
șov — Dunlrea Că'ărași : A. Hir 
ta (Gherla), Energia Slatina -- 
Automatica București : M. Axcn- 
te (Arad). Metalul 
Șoimii IPA Sibiu :
(Oradea), Autobuzul București — 
Chimica Tirnăveni : I. Ciocr 
(Drobeta Tr. Severin). Luceafă
rul București — Rapid București'. 
I. Vasilc (București) — se disnută 
azi, Flacăra Morenl 
tul Alexandria : G.
(Petroșani).
Tractorul Brașov : D. 
(Birlad).

Ploncni • ' 
C. Lăcraru

- F.ulmen- 
... . _. Cotormanî
Carpati Mîrșn — 

Munteanu

SERIA A III-a : C.F.R. Cluj- 
Napoca — înfrățirea Oradea : Al. 
Comănescu (Bacău). Dacia Orăș- 
tie *■'" ■'
(București),
Sighet : M.
Baia Mare _____, _ ____ ___
re : M. Abramiuc (Suceava), Ra
pid Arad — Minerul Lupeni : 
Corin Ionescu (București), C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Minerul 
Cavnic : Gh. Gornea (Sinaia), O- 
limpia Satu Mare — Aurul Brad: 
A. Gheorghe (P. Neamț). F.C. 
Bihor Oradea — Strungul Arad : 
I. Pop (București). C.F.R. Timi
șoara— Minerul Tlba Seini: R. 
Pândele (București).

U.M. Timișoara : V. Roșu
F.C.M. Reșița—C.I.L. 

Dobrin (Brașov), F.C. 
— Someșul Satu Ma-

Din dosarele
CQMISieiPe CHSCJPLWA

0 Cînd a apărut în oraș, pen
tru a conduce partida dintre di
vizionarele „C" I.O.B. Balș șl 
Minerul Motru, brigada de arbi
tri (C. Drăguța — la centru, D. 
Ciolan șl M. Cojocaru — la li
nie) a fost primită cu onoruri și 
condusă la restaurant, unde i s-a 
oferit o masă copioasă, stropită 
șl cu vin (în legătură cu aceasta 
o Întrebare pentru colegiul de ar- 
biri : este permis ca arbitrii să 
consume băuturi alcoolice înainte 
de meci ?). Se pare însă că lo
calnicii n-au fost mulțumiți de 
prestația arbitrilor, socotind că 
masa pe care le-au servit-o „me
rita" o victorie și nu un biet 
meci nul. Cel mai supărat a fost, 
probabil. Die Diaconescu, direc
tor al I.O.B., care a năvălit In 
cabina arbitrilor și — n-o să 
credeți — a început să-i lovească 
pe aceștia, dînd dovadă de reale 
calități pugilistice, care l-ar fi 
permis poate să ia parte la re
centele campionate de box ! 
Roșu de furie, el l-a lovit și pe 
arbitrul de linie Cojocaru. împo
triva căruia nu avea nimic de 
reproșat și, ca să-și răscumpere 
greșeala, i-a Înapoiat acestuia su
ma de 80 de lei reprezentînd a 
treia parte din banii ’ 
care, după meci, îl 
lor trei arbitri.

Analizînd faptele, 
disciplină a ridicat 
organizare pe patru ____  __
pel I.O.B. și, în plus, a amen
dat-o cu 6000 lei. Neavînd nici o 
funcție în activitatea sportivă. 
Iile Diaconescu nu a putut să 
primească nkd o sancțiune pe li
nie de sport. Poate că alte fo
ruri, avînd 
Uza faptele 
rectorul de

surprinde și mai neplăcut este 
faptul că și unii conducători 
echipe sau antrenori, care se 
prezintă la comisie împreună cu 
jucătorii, adoptă o atitudine iden
tică, In loc să dezaprobe actele 
de indisciplină comise de aceș
tia.

Cu atît mal mult am apreciat 
în ședința de marți a comisiei 
de disciplină poziția pe care au 
avut-o Remus Cimpeanu, vice
președinte la clubul Universita
tea Ciuj-Naopca. șl Iordan An- 
gelescu, vicepreședinte cu pro

bleme de fotbal la clubul Rapid 
București, care nu numai că nu 
au luat apărarea jucătorilor L. Mi
hai șl. respectiv, Ion Ion. dar au 
declarat răspicat că deciziile de 
eliminare date de arbitri fuseseră 
juste, că nu au de reproșat ni
mic nimănui în afara jucătorilor 
In cauză 1

O astfel de atitudine din par
tea unor conducători de clu
buri ar trebui să constituie- regu
la si nu excepția !

de masă pe 
ceruseră ce-

comisia de
dreptul de
etape echl-

acest drept, vor ana- 
grave comisie de di- 
la I.O.B. Balș.

în fata comisiei de 
în urma eliminărilor

• Ajunși 
disciplină, _  ____
de pe teren pentru diverse aba
teri (joc brutal, proteste repe
tate, insulte la adresa arbitrilor 
etc.), cei mai multi dintre Îm
pricinați iau pe NU în brațe, 
susținând că el n-au făcut nimic 
si că cele scrise m foaia de ar
bitraj sau în raportul observato
rului federal sînt povești din... © 
mie șl una d:e nopți. Ceea ce

• In minutul 89 al meciului din
tre Minerul Baia Sprie și Armă
tura Zalău, la scorul de 1—1, ar
bitrul a sancționat regulamentar, 
cu o lovitură liberă, un fault 
comis de apărarea oaspeților, 
la 18 m de poartă. Localni
cii mai aveau, deci, o șansă să 
înscrie golul victoriei. Dar ei au 
vrut ca această șansă să fie cît 
mai mare, lovind pe unul din 
arbitrii de linie și. de asemenea, 
pe „central", pentru a schimba 
decizia și a le acorda lovitură 
de la 11 metri. Ceea ce, de tea
mă, arbitrul de centru a și fă
cut. Numai că, în urma discută
rii celor întîmplate, comisia de 
disciplină a dat meci pierdut cu 
3—0 echipei Minerul Baia Sprie, 
rldiclndu-i și dreptul de organi
zare pe teren propriu pe o eta
pă. Jucătorii au fost sancționați 
cu toată asprimea : Iordache si 
Gdddni suspendați pe cite un an, 
iar Bălăci și Greling pc cite 6 
luni. Așa se întîmplă : cînd vrei 
să cîștigi CU ORICE PREȚ, 
pierzi totul...

Jack BERARIU 
Pompiliu VINTILA

ȘTIRI ȘTIRI... ȘTIRI...
PROGRAMUL PARTIDELOR DIN 

CAPITALA. Azi se va disputa 
partida Dinamo — F.C.M. Bra
șov (Divizia „A"), pe stadionul 
Dinamo; pe stadionul Glulești : 
Luceafărul — Rapid (Divizia 
,,B“). MIINE, sînt programate fh- 
tîlnirile : Progresul-Vulcan — Uni
versitatea Craiova (Divizia „A")
— stadionul Progresul, de la ora 
14 (de la ora 12: meciul echipelor 
de speranțe) ; Metalul București
— Gaz metan Mediaș („B“, sta
dionul Metalul, ora 11) : Auto
buzul București — Chimica Tîr- 
năveni (,,B“, stadionul Autobu
zul, ora 11).

VERIFICAREA UNEI SELEC
ȚIONATE DIVIZIONARE. In ve
derea participării echipei națio
nale la un turneu de iarnă peste 
hotare, antrenorii Mlrcea Luces-

cu și Mircea RăduleMjn a’ alcă
tuit o selecționați divizionară 
pentru verificarea »ner jucători 
apți de a fi prom^v^ți în^r-unul 
din loturile reprezentative. A- 
ceastă selecționată va susține 
două partide de verificare, sîm- 
bătă 12 decembrie, ora 14, la O- 
radea, cu F.C. Bihor, si dumi
nică 13 decembrie, ora 11, la A- 
rad, cu U.T.A. Pentru vineri II 
decembrie, ora 11. sînt convocaU 
(la hotelul „Dac'a" din Oradea) 
următorii jucători : Ducadam, 
Caval, Redmc, Cojocaru (pQtsd- 
lui), Zare (F.C. Bihor). i:«gM 
(F.C.M. Brașov), Andone, Bog
dan, Avădanel (C.S.M. Suceava^, 
FI. Pop, I, Petcu (Corvinul). Șt. 
Petcu (F.C. Constanța), Kleln, 
St. Popa (Rapid), Coraș, Gabor, 
Șoiman, lamandl, Turcu (F.C. 
Argeș), Văetuș șl Nucă.



CONFERINȚA SPORTIVĂ EUROPEANĂ 
ÎN SPIRITUL COOPERĂRII PAȘNICE

For consultativ al organiza
țiilor sportive guvernamentale 
si neguvernamentale de pe 
continent. Conferința sportivă 
europeană a ajuns la cea de a 
5-a sa ediție, după preceden
tele : Viena 1973. Dresda 1975, 
Copenhaga 1977 și Berchtesga
den 1979. Reuniunea de acum 
va avea loc la Varșovia. între 
8 si 12 decembrie.

De opt ani de zile, organiza
țiile sportive naționale din Eu
ropa încearcă cele mai eficace 
formule pentru a-si concentra 
eforturile în vedera realizării 
unei cooperări efective, pentru 
valorificarea deplină a misiu
nii umanitare și sociale a spor
tului. pentru stabilirea înțele- 
gerii reciproce si instaurarea 
unul climat de pace si priete
nie în arena sportivă. Cu ase
menea teluri — ca expresie 
specifică a Acordului pentru 
securitate si cooperare de la 
Helsinki — Conferința sporti
vă europeană integrează reali
zările pe plan sportiv in an
samblul operei de asigurare a 
spiritului colaborării pașnice pe 
' int-' lentul nostru.

-Deviza conferinței de la Var
șovia mărturisește același o- 
biectiv I „Sportul ca factor de 
promovare a înțelegerii reci
proce". Iată si cele patru teme 
de dezbateri care au fost re
ținute : 1. Formarea atitudinilor 
tineretului prin sport și pentru 
sport ; 2; Schimburile sportive 
internaționale ca factori de 
educare a tinerei generații 
pentru crearea unei atmosfere 
prietenești de cooperare între 
popoare ; 3. Organizarea mani
festărilor sportive — funcția lor 
motivatională și educativă ; 
4. Rolul Conferinței sportive 
europene si colaborarea sa cu 
organizațiile și instituțiile spor
tive internaționale — după Con
gresul olimpic 1981.

Participantă consecventă Ia 
lucrările Conferinței sportive
europene, delegația mișcării

ț sportive românești va milita în 
continuare — în lumina prin-

tipiilor de politică externă ale 
statului nostru — pentru recu
noașterea sportului ca modali
tate de promovare a înțelegerii 
internaționale, a prieteniei si 
păcii între popoare.

în lumina Hotărîrii adoptate 
de Marea Adunare Națională 
care a împuternicit pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia să se adreseze tovarășului 
L. I. Brejnev si președintelui 
R. Reagan, celorlalți șefi ai 
statelor semnatare ale Actului 
final al Conferinței pentru 
cooperrre si securitate în Eu
ropa. delegația română va ac
ționa în spiritul mesajelor adre
sate de președintele tării noas
tre. chemînd pe toți partiti- 
pantii la conferința europeană 
sportivă să se declare pentru 
oprirea amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiu
ne. pentru retragerea celor 
existente, pentru o Europă fără 
arme nucleare.

întrucît Conferința de la 
Varșovia ia în considerare si 
tema relației dintre sport si 
tineret, va fi un prilej foarte 
nimerit pentru delegația româ
nă de a sublinia necesitatea 
sprijinirii programului „Anului 
international al tineretului" 
(1985), adoptat de Adunarea 
generală a O.N.U. si alcătuit 
de un Comitet consultativ in
ternational (format din 24 de 
state), a cărui președinție o 
deține reprezentantul României, 
tovarășul Nicu Ceausescu, se
cretar al C.C. al U.T.C. Tratînd 
rolul sportului în procesul de 
formare a tinerei generații. 
Conferința de la Varșovia poate 
contribui substantial Ia prefi
gurarea locului si rolului tine
retului in lumea contemporană. 
Ia stabilirea căilor de modelare 
a viitorului umanității. în a- 
cest fel. sportul își va confir
ma valoarea ca factor social si 
educativ.

Victor BÂNC1ULESCU

ROMANIA-CEHOSLOVACIA IN FINALA GRUPEI B 
A CM. LA HANDBAL FEMININ

(Urmare din pag. 1)

— este meritorie. Ea și-a asi
gurat, gratie suitei de 4 victo
rii. calificarea in finală încă 
înaintea ultimei etape a preli
minariilor. fiind singura for
mație care a reușit acest lu
cru. Sigure pe situație, fetele 
noastre s-au deconectat prema
tur și coroborînd acest lucru 
cu faptul că antrenorii Remus 
Drăgănescu si Eugen Bartha au 
întrebuințat în ultimul meci 
din serie rezervele, odihnind 
cîteva dintre titulare pentru 
finală, prestația din partida cu 
Polonia n-a mai fost cea aș
teptată. La capătul unui med 
care a purtat amprenta celor 
mai sus relatate. Palonia a cîs- 
tigat cu 28—19 (14—7). Pentru

echipa noastră au înscris Co- 
valiuc 6, Ciubotaru 5, LupșorX 
Mozsi 2, Avădanel 2 șl Ștefa-. 
novici L

Iată si celelalte rezultate ale 
ultimei runde a preliminariilor^

Olanda — Suedia 17—29. Bul- 
garia — Spania 23—10 (Seria BK' 
Danemarca — Franța 26—11%’ 
Cehoslovacia — R.F. Germania! 
20—18 si Norvegia — Austria 
17—IX

RUMANIA - ELVEȚIA 18-16, IA HANDBAL MASCULIN
Meciul revanșă are ioc

Aseară, la Zurich, s-a desfă
șurat tradiționala întîlnire din
tre reprezentativele masculine 
de handbal ale României și El
veției. De această dată, partida 
a reprezentat si o verificare a 
pregătirilor efectuate de cele 
două selecționate pînă acum, ta 
vederea campionatului mondial

Balcaniada de baschet masculin

FINALA: GRECIA - TURCIA I

SUCCESE AEE PATINATORILOR
/^BUDAPESTA. 4 (Agcrpres). 
j La Budapesta, în primul con
tours de patinaj viteză al sezo

nului. la care au luat startul, 
sportivii români s-an clasat pe 

tprimele trei locuri la poliatlon: 
Tiberiu Kopacz 86,600 p, An-

ROMÂNI LĂ BUDAPESTA
drel Erdelyi 89,113 p, Ion O- 
pincaru 89,193 p. Proba de 
3 000 m a fost dominată de a- 
semenea de patinatorii români, 
situați pe primele patru locuri. 
A cîștigat Kopacz cu 4:31,2.

SOFIA, 4 (prin telefon). Fi
nala ediției a 23-a a Balcania
dei de baschet masculin se dis
pută sîmbătă între echipele 
Greciei șl Turciei, singurele 
neînvinse după trei zile de în
treceri I Performanța celor do
uă selecționate este surprinză
toare dar pe deplin meritată, 
deoarece ambele au prezentat 
formații în care lupta giganti- 
lor sub panouri s-a armonizat 
cu contraatacurile și cu arun
cările eficiente de la distanță, 
așa cum s-a petrecut vineri in 
partida Turcia — Iugoslavia, 
cîștigată de reprezentativa tur
că cu 93—81 (51—41), la capă
tul unei dispute în care a con
dus din primul pînă în ulti
mul minut.

Echipa țării noastre a făcut 
(din păcate) din nou dovada 
fragilității sale în componență 
și ca experiență. în jocul cu 
selecționata Bulgariei, echipa 
română a avut un început bun 
(23—14, în min. 8), după care 
gazdele s-au impus nu numai 
pentru că au avut permanent 
în teren mai mulți jucători de 
peste 2 metri, ci și pentru că 
au aplicat o apărare In zonă, 
în fața căreia acțiunile bas- 
chetbaliștilor români s-au sol
dat deseori cu ratări. Partida, 
încheiată cu scorul de 106—95 
(56—42) în favoarea reprezen
tativei Bulgariei, a oferit nu
meroase faze spectaculoase.

mai ales în final, dominat de 
echipa noastră. Au marcat; 
Uglai 26, David 25, Opșitaru 
20, Brănișteanu 10, Ermurache 
9. Ardelean 3, Pogonaru 2, 
pentru România, respectiv A- 
rabadjinski 21, Bogdanov 20, 
Eftimov 18, Amiorkov 14. Ma- 
rinov 10, Kolev 10. Glușkov 8, 
Antov 2, Vezenkov 2, Tenov 1. 
Au arbitrat: L. Fisici (Iugo
slavia) și 8. Papaharisis (Gre
cia).

România mai joacă sîmbătă 
cu Iugoslavia și duminică cu 
Grecia. Alte rezultate : Gre
cia — Bulgaria 63—60 (34—29), 
Grecia — Bulgaria tineret 8'8— 
75 (49—29).

Dumitru STANCULESCU

astă-seară la Aarau
La capătul unui meci spec

taculos, in care fermitatea de
fensivelor a jucat rolul prepon
derent. selecționata României a 
cîștigat cu 18—16 (9—10). Prt= 
ma repriză, echilibrată, s-a înț 
cheiat cu un ușor avantaj al 
gazdelor. în partea a doua a! 
intllniril. handbaliștii români aa 
avut o prestație mult aplauda
tă. reușind să se desprindă de 
dîrzul lor partener. S-au re
marcat Rada Voina. Măricel 
Voinea, Marian Dumitru, Iosif 
Boros și Tudor Roșea.

Cea de a doua întîlnire din
tre cele două formații este pro
gramată astă-seară In localita
tea Aarau.

ECHIPĂ ARGENTINEI
PENTRU FINALA „CUPEI DAVIS"

BUENOS AIRES (Agor- 
pres). — După cum s-a mai t *; ,, 
nunțat, în finala „Cupei Davis" 
se vor întîlni între 11 și 11 
decembrie Ja Cincinatti (S.U.AJ 
formațiile Statelor Unite și An \ 
gentinei. în vederea acestei 
partide federația argentinian^ 
de tenis a alcătuit următoarea 
formație: Guillermo Vilas,
Jose Lui» Clerc, Ricardo Ca
no și Eduardo Bengoechea.

0 NOUĂ EDIȚIE A „CUPEI MONDIALE" LA SCHI

TELEX • TELEX
ATLETISM • Belgianul Leon 

Schots a cîștigat crosul de la 
Fiirth (R. F. Germania) acope
rind 10 km în 29:18,0. La feminin 
(4 km) prima s-a clasat norve- 
gianca Grete Waitz în 13:15,0.

HOCHEI • cea de-a 15-a edi
ție a „Trofeului Izvestia" se va 
desfășura între 16 șl 21 decem
brie la Moscova cu participarea 
echipelor Cehoslovaciei, Finlan
dei. Suediei și U.R.S.S.

polo • ;,cupa Iugoslaviei" a 
fost cîștigată în acest an de e- 
chipa JUG Dubrovnik, învin
gătoare cu 8—6 în finala cu Par
tizan Belgrad.

șah a In runda a 6-a a tur
neului internațional feminin de 
la Smederevska Palanka (Iugo
slavia) Elisabeta Polihroniade a 
remizat cu Cejici (Iugoslavia), 
rezultat consemnat și în partide
le Milivojevici — Petrovld șl 
Maksimovici — Nlkolin. Erenska 
a cîștigat la Mund iar Markovici 
la Stadler. Margareta Mureșan a 
avut zi liberă. In clasament s 
Markovici 4,5 p, Polihroniade, 
Milivojevici 3 p (1). • După 6 
runde în campionatul masculin al 
U.R.S.S. conduce Romanișin cu 
3.5 p (1), urmat de Kupreiclk, 
Timoșenko și Psahis 3 p. In run
da a 6-a Romanișin a cîștigat Ia 
Mihalcișln, Kupreicik la Gulko, iar 
Sveșnikov la Iusupov. • Turneul 
masculin de la Katowice (sistem 
elvețian) a fost cîștigat de ceho
slovacul Cesal.

SCHI • Proba feminină de șta
fetă 3x5 km de la Sverdlovsk a 
fost cîștigată de echipa U.R.S.S. 
(Vasilcenko, Stepanova. Liadova) 
cu 44:41. La masculin (3x10 km) 
echipa U.R.S.S. a realizat 1.22:31.

TENIS • Rezultate din opti
mile turneului feminin de la Mel
bourne : Jaeger — Barker 6—4, 
7—5, Turnbull — Bunge 3—S;-,6—2, 
6—1, Navratilova — Jordan 7-^1, 
3—6. 6—2, Goolagong — Jausove# 
6—3, 6—2. Mandlikova — SukoVa 
6—2. 6—1. • Organizatorii Mare
lui Premiu FILT l-au desemnat pe 
americanul Gene Mayer tenisma- 
nul lunii noiembrie (a uroat de 
pe locul 54 pe locul 13 în topul 
mondial).

Azi și mîine, pc arena Voința din București

ROMÂNIA — R.D. GERMANĂ LA POPICE
Reprezentativele naționale de 

popice seniori, care se pregă
tesc pentru viitoarea ediție a 
Campionatelor mondiale (iunia 
1982, în Cehoslovacia) susțin, 
azi și mîine, o întîlnire inter
națională In compania puterni
celor selecționate ale R.D. Ger
mane. Este cea de-a patra ve
rificare a loturilor noastre. în 
dorința de a fortifica formația 
masculină, F.R.P. va utiliza un 
lot modificat față de cel din 
jocurile anterioare. Astfel, au 
fost din nou selecționați Iile 
Băiaș și Alexandru Naszodl, 
care vor juca alături de Iosif

Tismănar, Alexandru Cătinea- 
nu, Grigore Marin, precum și 
mai tinerii Iile Hosu, Alexan
dru Szekely și Stelian Hoariu. 
La femei a intrat în echipă ti- 
năra jucătoare de la Voința 
București, Nlneta Badea. Dar 
iată lotul : Elena Andreescu, 
Elena Pană, Margareta Căti- 
neanu, Ana Petrescu, Vasilica 
Pințea, Ildiko Szasz, Silvia Be
ri nde șl Nineta Badea. Arbitrul 
principal la cele două meciuri 
de pe arena Voința din Capi
tală (azi de la ora 14 șl mîine 
de la ora 9) va fl Bela Szabo 
(Ungaria).

ANATOLI KARPOV, 
LAUREATUL LUNII NOIEMBRIE

Ia rindul marilor evenimente 
sportive ale lunii trecute, victo
ria categorică (6—2) obținută da 
marele maestru sovietic Anatoli 
Karpov în meciul pentru titlul 
mondial de șah, pe care sl-1 păs
trează, ocupă primul loc. Așa a 
certificat si ancheta lunară a zia
rului cehoslovac de specialitate 
„SP0RT“-Bratislava, care-1 a- 
cordă Iul A. Karpov 25 de punc
te sl laurii, desigur neoficiali, de 
cel mal bun sportiv din țările 
socialiste pe noiembrie. Locurile 
următoare sînt ocupate de trei 
dintre laureatil recentelor cam
pionate mondiale de gimnastică 
de la Moscova 5 furi Korolev 
(U.R.S.S.) — 24 p. Maxi Gnauck 
(R. D. Germană) — 15.5 p și oi- 
ga Blcerova (U.R.S.S.) — 8.5 p. 
Pe locul cinci se clasează selec
ționata de volei a uniunii So
vietice, care a cucerit „Cupa 
Mondială" la Tokio. Iar al șase
lea în clasament este sabrerul 
Imre Gedovary (Ungaria), cam
pion european. Precizăm că punc
tajele sînt rezultate după votul 
dat de presa sportivă din târli» 
socialiste.

Intr-un comentariu pe margi
nea recentului med pentru cam
pionatul mondial dintre Anatoli 
Karpov și Viktor Korclnoi. cores
pondentul special al ziarului 
„SOVIETSKI SPORT", marele 
maestru sovietic Lev Polugaevskl, 
scrie printre altele : „Meciul de 
la Merano, cel mal scurt din ul
timii 60 de ani. va r&mlne fără 
Îndoială un moment de referin
ță In istoria șahului mondial, ta 
ultimii trei ani A. Karpov a mar
cat un progres important in jo
cul său, astfel că Ia Merano a 
jucat cu mult mal multă sigu
ranță decit la Baguio. El l-a do
minat pe șalanger In toate mo
mentele importante ale partidei 
— deschidere, joc de mijloc si 
finalurl". După părerea lui L. 
Polugaevskl. cea mai substanțială 
contribuție a acestui med a fost 
adusă de Karpov în teoria des
chiderilor. în partida Spaniolă $1 
Gambitul Damei (varianta Mako- 
gonov — Bondarevsld).

A început o nouă ediție a „Cu
pei Mondiale" la schi alpin, cu 
tradiționalul concurs interna
țional „Criteriul primei ză
pezi", la Val d’Isere (Franța). 
„Circul alb", cum este de
numită caravana schiorilor 
alpini, va avea anul acesta o 
desfășurare maraton. încheie-' 
rea „Cupei Mondiale" fiind 
programată pentru sfîrșitul lu
nii martie 1982 după 59 de 
curse (29 pentru bărbați șl 
30 pentru femei), disputate în 
9 țări, pe două continente.

în privința debutului compe
tiției, organizatorii din stațiu
nea franceză sus-amintită sînt 
confruntați cu o problemă de
venită obișnuită în ultimii ani: 
lipsa zăpezii. Cu toate că în

ultima vreme a căzut zăpada 
aceasta este insuficientă, astfel 
incit s-a renunțat la proba fe
minină de coborîre, care ur- 
mează să fie reprogramatâ.

★
PARIS, 4 (Agerpres). — Pro

ba feminină de slalom uriaș 
(fin cadrul competiției „Crite
riul primei zăpezi", desfășura
tă vinerii, la Val d’Isere, con- 
tînd pentru „Cupa Mondială" 
a fost cîștigată de schioara 
vest-germanâ Irene Epple caro 
a realizat în două manșe tim
pul total de 2’30:24. Pe locu
rile următoare s-au clasat Eri- 
ka Hess (Elveția) — 2’30:91 și 
Tamara McKinney (S.U.A.) —
2’31:29.
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15 EDIȚII ALE „CUPEI MONDIALE”1*

LA SCHI ALPIN
La 5 ianuarie, pe pirita de 
semnat actul de naștere al 
dintre comp*.......

la Berchtesgaden (R.F;G.) era 
uneia dintre cele mai specta- 

„Cupa Mondiala" la schi— -------- ----- petițiile sezonului alb: „__ ,____________ ___
alpin. Edfția inaugurală revenea unui „monstru sacru", acel Jean 
Claude Killy, care concurează mereu. In ciuda trecerii anilor la titlul 
de „mister schi" mondial. La feminin. Nancy 
atrage atenția europencelor că schiul de peste 
cuvînt de spus în distribuția ulterioară a laurilor.

1QRR AhuI de vîrf al Fui KiNy, învingător nu
iuUU șj ;n cel* 3 probe din Droaramui
însă, ca, dealtfel, și Nancy 
Mondiale*) se vor retrage 
ambiții.

Greene, ccnadiancâ, 
Ocean va avea un

. ____ ____ _ numai in Cupă, dar
și în cele 3 probe din programul oJtimpic I In plină glorie 

"a „Cupei 
numeroase

Greene (încă o dată laureată 
Lâsînd In urma lor regrete și

o* 
UJ

Od
UJ 
u>

lOCO Reprezentanții unei singure țări. Austria, 
IJUd fo primă: Kart Schranz șl Gertrud Gabl.

m Schranz, devine dubki laureat. Michele Jaquot aduce Fran
ței prima victorie... „In fustă", cum a fost denumit succesul 

la vremeo potrivită I

1071, 79 13 Triumf italian prelungit la băieți, Gustavo Thoeni 
Ivfl/ f IU neavfnd contracandidat, k» fel ca și Annemarie 
Proll (Austria). Dar, surpriză urFașă k» J.O. din 1972: deși mare fa
vorită, Annemarie pierde la Marie-Therese Nadig I
1Q7A , 75 PFero Gros (Italia) preta ștafeta de la conaționalul său,

Id Gustavo, pentru a i-o ceda din nou, în anul următor. 
Annemarie Proll, devenită. Mosor, continuă însă cu alte două victorii... 
1Q7C Pretenții nordice pe deplin justificate, grație supercampio-
IvIU nulul suedez Ingemar Stenmark, aureolat și în următorii doi
ani. Iar pentru ca 
neazâ F

1977
1978
1979
ta I

IQQfl Un Frate și o soră cîștîgâtori - Andreas și
luUU (Liechtenstein) — ol complet! nd u-și triumful
olimpice de aur și alte două de argint I

vor urca pe treap-

- - -- .. . ''ți
.. r____ ___  ..revoluția" «â fie completă. Ros! Mitterrmayer sem j,
încă o premieră, aducind titlul feminin Ln R.F. Germania.

Sten mail continuă, Elveția în premieră feminină: Lîse-Marie I 
Morerod.

Stenmark Imperturbabil, altă premieră feminină — Hanni i 
Wenzel, cîștigâ pentru minusculul Liechtenstein.
Elvețianul Peter LGscher îșl datorează victoria coborîrilor, de- 
tronîndu-l pe Stenmark prin „proba mediocrității" combina- i 

Annemarie Moser-Prăll revine I

Hanni Wenzel 
cu 2 med-a! ii

TQPjl P*dl Mahre cîștigâ în ultima probă, și dace titlul în Statele 
IUUI Unite. In fine, Marie-Therese Nadig învinge, după aproape 
10 ani de încercări nereușite I
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