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Noi, cei peste 300 000 de participant! la marea adunare 
populară de la București din ziua de 5 decembrie 1981, dînd glas 
voinței întregii națiuni, adresăm, în numele Frontului Democra
ției Ș* Unității Socialiste din Republica Socialistă România, al 
poporului român, un fierbinte apel la luptă unită pentru dezar
mare și pace tuturor popoarelor lumii, forțelor iubitoare de 
pace de pretutindeni.

Dorim să reafirmăm in modul cel mai hotărît de la tribuna 
acestei mari adunări populare — care încununează și continuă 
pe o treaptă superioară puternicele manifestări și acțiuni de 
masă desfășurate în întreaga țară — deplina aprobare și spri
jinul nostru total față de noua și strălucita inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, hotărîrea neclintită a întregului 
popor român de a acționa cu toate forțele, alături de celelalte 
popoare ale lumii, in slujba marilor idealuri ale păcii, libertății 
și independenței, a eliberării omenirii de coșmarul războaielor 
nimicitoare. înflăcăratele chemări cuprinse în magistrala cuvîn- 
tare rostită, la încheierea adunării, de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului Democrației și Unității Socia
liste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au găsit un profund ecou in 
inimile noastre, au dinamizat puternic energiile întregii țări in 
lupta pentru pace, pentru apărarea dreptului sacru al popoarelor 
la viață, la dezvoltare liberă și suverană.

In actualele împrejurări, cînd s-a ajuns la o agravare extremă 
a situației internaționale, cînd are loc o intensificare fără pre
cedent a înarmărilor, cînd în Europa, devenită un imens arse
nal de arme nucleare, se urmărește amplasarea a noi rachete 
cu rază medie de acțiune, a noi arme de distrugere în masă, 
cînd viața întregii planete este amenințată, poporul român con
sideră că nu există problemă mai importantă pentru omenire, 
pentru toate națiunile lumii, decît aceea de a-și uni forțele și 
de a acționa împreună, în modul cel mai hotărît, pentru 
cursei înarmărilor, pentru dezarmare, pentru un climat 
credere, colaborare și pace.

Considerăm că trebuie făcut totul pentru ca Europa 
a dat și dă atît de mult civilizației și progresului — să 
berată de arma atomică, de pericolul unui dezastru nuclear. 
Susținem întru totul poziția exprimată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în legătură cu negocierile dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii și ne manifestăm 
tea se vor desfășura intr-un spirit de înaltă 
pentru pacea continentului și a întregii lumi.

în asigurarea păcii pe continentul nostru 
resate toate țările europene — și este firesc și 
ia parte, în!r-o formă sau alta, la negocieri, să-și spună 
cuvîntul, să-și asume responsabilități în rezolvarea acestei pro
bleme vitale pentru existența Europei. în numele întregului 
popor, ne declarăm deplinul acord cu Apelul Marii Adunări 
Naționale, cu hotărîrea forului legislativ suprem al țării, ca 
România să participe activ la discutarea și soluționarea proble
melor privind dezarmarea, pacea și securitatea pe continent. 
Totodată, sprijinim unanim înaltul mandat încredințat președin
telui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se adresa personal 
conducătorilor Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale Americii, 
precum și conducătorilor celorlalte state semnatare ale Actului 
Final de la Helsinki, de a întreprinde toate demersurile pentru 
a se trece la oprirea amplasării de noi rachete cu rază medie 
de acțiune, pentru retragerea celor existente, pentru o Europă 
fără arme nucleare !

în aceste momente decisive pentru soarta umanității, cind in 
Europa se adună norii negri ai unei furtuni catastrofale, poporul 
român, in numele dreptului fundamental al oamenilor la viață, 
existentă liberă, Ia pace, adresează tuturor popoarelor europene, 
popoarelor de pe celelalte continente, iubitorilor de pace din în
treaga lume, o vibrantă chemare de a ne uni glasurile și a 
spune un NU hotărît cursei înarmărilor, un NU hotărît rache
telor nucleare, un NU hotărit bombei cu neutroni, un NU ho
tărît armamentelor atomice de orice fel ! Să impunem să se 
treacă Ia măsuri concrete, practice de dezarmare, in primul rind 
de dezarmare nucleară ! Să spunem un DA răspicat politicii de 
destindere și colaborare, politicii de 
pace în întreaga

Noi, popoarele 
In Nord sau în 
unclear existent
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FOTBALIȘTII DE LA DINAMO PREGĂTESC, 

cu Încredere, meciul refer ce i.e.k. gofedorg

Mulțescu a reluat in poartă balonul respins de portarul Balaș. 
înscriind cel de-al doilea gol al echipei sale. (Fază din meciul 
Dinamo — F.C.M. Brașov). Foto : Dragoș NEAGU
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a campionatului de rugby

Miine, la Cluj-Napoca și București

ECHIPELE FEMININE DE BASCHET UNIVERSITATEA 
Șl VOINȚA EVOLUEAZĂ

Dacă activitatea internă a 
divizionarelor „A“ este între 
ruptă pînă la 9 ianuarie 1982, 
cînd întrecerea celor mai bune 
echipe de baschet din țară va 
fi reluată în cadrul 
valorice. în schimb 
două clasate în ediția trecu‘ă, 
Universitatea Cluj-Napoca și 
Voința București, Iși cmjinuă 
evoluțiile susținînd miine' im
portante confruntări internațio
nale în C.C.E. ș( „Cupa Liliana 
Ronchetti".

în Cupa Campionilor 
peni, ,,U“ Cluj-Napoca 
tîlni miercuri seara în 
sporturilor de pe malul 
șuiul, pe finalista întrecerii de 
anul trecut, redutabila forma
ție iugoslavă Steaua rașie Bel
grad. Alături de aceste echi
pe, din grupa A mai fac parte 

‘ și

ÎN CUPELE EUROPENE

grupelor 
primele

Euro- 
va in- 

Sala 
Some-

Minior Pernik (Bulgaria) 
C.P. Trevisio (Italia).

Cealaltă echipă românească, 
care evoluează în „Cupa Li
liana Konchetti" va susține pri
mul med din grupa A miine 
de la ora 18, în sala Floreasca, 
cu Vasas Budapesta. A treia 
formație a acestei serii este 
Slavia Praga. Dar, iată și ce
lelalte grupe: B — M.T.K.

St ANUNȚA UN IltTUII „FIERBINTE",
DAR DINAMO PASTREAZA 0 POZIȚIE PRIVILEGIATA

Momentul înscrierii1 celui de al doilea eseu dinamovist Enciu
Stoica a culcat balonul eu o fracțiune de secundă înaintea inter

venției lui Mircea Munteanu (Steaua — Dinamo 6—8) 
Foto : N. DRAGOȘ

Clasamentul de rugby a în
ghețat pînă la primăvară, mai 
exact pînă la 7 martie, cînd 
campionatul se va relua cu 
partidele returului și cele trei 
restante. 14 echipe sînt angaja
te în marea întrecere, dar 
practic, doar trei — Dinamo, 
Farul si Steaua — aspiră la

titlul cu numărul 65, celelalte 
11 formații rezumîndu-se la 
rolul de... arbitre.

Duminică, două dintre ele 
s-au întîlnit într-unul din der- 
byurile campionatului, Dinamo 
învingindu-și, de data asta, 
clar eterna sa rivală. înscrlin- 
du-i două eseuri pentru a nu

primi in replică decit două lo
vituri de pedeapsă. Echipa lui 
Ion Țuțuianu se prezintă acum 
ea un angrenaj bine pus la 
punct, solid structurată la ni
velul ambelor compartimente 
(grămadă + treisferturi), a- 
vind o înaintare admirabilă 
(capi de coloană — internațio
nalii Stoica, Borș, Dărăban, Oa
rage» și acest năbădăios Ma
rian Zafiescu, care pare a-și 
fi găsit. In fine, locul ideal ca 
aripă de linia a treia), un mij
locaș la grămadă realmente de 
excepție, Mircea Paraschiv, 
căpitanul echipei naționale, și 
o linie de trelsferturi (pe care 
după lungi state de serviciu a 
părăsit-o veteranul Gogu Nica) 
corectă. Din păcate, la acest 
nivel, faza de atac a ieșit, in 
ceea ce o privește pe Dinamo, 
mai mult in evidență prin șu
turile prolifice ale lui Con
stantin șl mai puțin prin sub
tilitățile jocului „la mină" 
(lacună de care suferă mal tot 
rugbyul nostru), Aldea (pe ari
pă) fiind singurul care ne-a 
impresionat pe parcurs.

Dimitrie CALLIMACHI
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Budapesta, Lokomotiv Sofia 
și Spartak Moscova ; C : A.S. 
Montferrand, Spartakus Buda
pesta și Akademik Sofia ; —
Vozdovac Belgrad. ATV 
și Kralovopolska Brno.

De-abia Încheiată partida de 
campionat, de «imbătă, ca 
F.C-M Brașov, șl echipa dina- 
moviștilor bucureștenl a șl In
trat in febra pregătirilor spe
ciale pentru intîlnirea-retur ca 
formația sudeză I.F.K. Gfite- 
borg. Duminică dimineață, Di
namo a efectuat un antrena
ment complex, la care a parti
cipat întregul efectiv de jucă
tori. Iar după-amiază s-a vi
zionat _ln corpore* meciul de 
campionat dintre Progresul- 
Vulcan și Universitatea Craio
va. Ziua de luni poate fi soco
tită de vlrf, in privința prepa- 
ratlvelor pentru confruntarea 
de milne. cu două antrenamen
te, primul fizico-tactic, cel 
de-al doilea global, eu accent 
pe rezolvarea unor probleme 
de joc.

Sigur că, referindu-ne la 
conținutul pregătirii, au fost 
luate în considerație atît obser
vațiile pe marginea partidei de 
la Goteborg, cit șl constatările 
mal recente din întîlnirea cu 
F.C.M. Brașov. Printre acestea 
și faptul că echipa are, In 
general, o bună capacita
te combativă, exprimată, 
mai ales, printr-o mare frec
vență ofensivă, dar că este 
necesar să fie îmbunătățită 
finalizarea acțiunilor de atac, 
să fie redus, pe cit posibil, în 
ideea obținerii unui rezultat

D .
Linz

Mihai IONESCU
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Toată atenf ia sportului de masă

LA „GRIVIȚA ROȘIE" NOI ACȚIUNI
SI PREOCUPĂRI EFICIENTE PENTRU

DEZVOLTAREA TURISMULUI
întreprinderea de utilaj chi

mic „Grivița Roșie" este cu
noscută în țară și peste hotare 
pentru produsele sale. Pe plan 
sportiv, renumele ei tine de 
cultivarea unei frumoase tra
diții muncitorești, in ceea ce 
privește turismul, excursiile. 
Această tradiție, pe care oa
menii de azi, constructori al 

au amplificat-o 
făcut ca ma- 
bucureșteană 
fruntea uni- 
care se pot

cei peste 
excursiile 
de mun-

socialismului, 
de la an la an, a 
rea întreprindere 
să se situeze in 
taților Industriale 
lăuda că turismul a devenit 
aici o ramură sportivi cu a- 
devărat de masă.

Acest lucru ii constați încă 
de la Intrarea in Întreprindere, 
Alături de panoul fruntașilor 
în producție și de cele ale rea
lizărilor uzinei, se află un „pa
nou turistic", cu vederi din sta
țiuni, articole ce îndeamnă la 
drumeție, cu sfaturi turistice 
pe timp de iarnă, cu o foaie 
volantă și ’ alte pliante trimise 
de sibieni. care cheamă la 
practicarea orientării turistice, 
cit și anunțuri privind ex
cursiile ce se vor organiza la 
stirșitul săptăminii.

— La noi, turismul este o 
activitate atotcuprinzătoare, 
ne-a spus tovarășul Edgar Mi
hailov, secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere. Cuvin
tele tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, rostite la recen
ta Plenară a Comitetului Cen
tral al P.C.R., prin care cerea 
să extindem excursiile, drume
țiile, creind prin aceste acțiuni 
un spirit combativ in rindul 
tinerilor, ne-au însuflețit, ne-au 
mobilizat pentru a impulsiona 
și mai mult dezvoltarea turis
mului de masă la noi.

împreună cu tovarășul Mi
hailov am trecut prin toate 
secțiile întreprinderii: cazange- 
rie, metalurgie, sculărie. me
canică. în drumul nostru l-am 
Jntîlnit pe electricianul Mircea

Gheorghiu, care la 
50 de ani declară că 
i-au dat mereu putere 
că și vioiciune, pe electricia
nul Florea Neagu, care ne 
mărturisește că după astfel de 
ieșiri in aer liber se simte ca 
un nou născut, pe pensionarul 
Dumitru Apostolescu, 
ani de zile se ocupă 
mul In întreprindere.

— Ne-am propus, 
trasată de secretarul 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să înmulțim in 1981 
numărul excursiilor, eu trenul 
dar și cu autobuzele, la distan
țe pînă la 200 km, dar și ia 
apropierea Capitalei. Vom face 
drumeții cu program cultural- 
sportiv, cu concursuri de orien
tare turistică — mult gustata 
la noi — la care să ia parte 
tot mai mulți oameni ai muncii. 
Aceasta pentru că turismul este 
un nesecat izvor de sănătate.

La secția mecano-energetie 
ne-am oprit pentru a vorbi cu 
strungarul Mircea Burtea.

— Am văzut, in toate secții
le, „colțuri turistice", cu foto
grafii îmbietoare, cu 
de drumeție. Vă place 
mul 7 am întrebat.

— Da, ne-a răspuns 
La noi in secție este o 
rată emulație in această pri- 
vință. Sintem mulți iubitori ai 
turismului. Printre care lăcă
tușii Constantin Niță și Ion 
Alexandrescu, care in fiecare 
duminică mergem la munte. E 
mai bine, cred, decît să stau 
cu nasul in televizor sau la 
vreun bufet. Ne cunoaștem 
astfel, țara.

Spusese aceste cuvinte sim
plu, dar noi am înțeles că pen
tru muncitorii de la Grivița 
Roșie, membri ai noii asocia
ții sportive create. „GRIRO",

care de 
de turis-

pe linia 
general

sfaturi 
turie-

acesta. 
adevi-

Sever NORAN
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Adunări de dări de seamă și alegeri

In organizațiile sportive locale

TINERELE MUNCITOARE DE LA „MONDIALĂ"
SATU MARE LA... ORELE DE SĂNĂTATE

„Mondiala", asociația sportivă 
a întreprinderii cu același nu
me din municipiul Satu Mare, 
se situează constant printre 
fruntașe in cuprinderea munci
toarelor (această unitate eco
nomică avînd un profil net fe
minin) Intr-o gamă largă de 
activități de mișcare destinate 
să le asigure sănătatea, o capa
citate sporită de muncă

Reține atenția îndeosebi felul . 
cum a clștigat... teren gimnas
tica la locul de producție. în 
cel puțin opt ateliere de la 
„Mondiala" această activitate 
se desfășoară zilnic, pe schim
buri, cu participarea a peste 
3 000 de angajate. Instructoare 
destoinice (printre care Rodiră 
Ardeleana, Dorina Kapossi țf 
Mari» M’c) conduc eKemplar 
„reprizele" după nrograme de 
exerciții stabilite de consiliul 
asociației sportive, comitetul 
sindicatului și organizația de 
tineret.

Reține, totodată, atenția și 
felul cum este organizată la 
„Mondiala" activitatea spor- 
tiv-recreativă. obiectiv realizat 
pe de o parte prin campiona
tul pe asocdatic fie la șah si 
tenis de masă (întreprinderea 
dispune de un cflub bine în
zestrați fie la scrimă și volei 
framuri de sport care fac tre
cerea de la activitatea de masă 
la cea de performanță ; pînă 
acum doar floretistele aa reu
șit să facă acest pas : fruntașe 
în Divizia „B“. ele le-au... ta- 
lonat foarte strîns pe cele de 
la Clubul sportiv școlar din 
Satu Mare, care au promovat, 
anul acesta. în primul eșalon), 
fie la orientare turistică. SInt 
îndeobște cunoscute acțiunile 
pe care tinerele muncitoare de

SUCEAVA: „ CLUBUL S.T.A
SPORTIVĂ CU

Cu cîtăva vreme în urmă, pe 
Ungă C.J.E.F.S. Suceava a fost 
Înființat un club cu profil ine
dit: Clubul sporturilor tehnico- 
aplicative. cu secții de aeromo- 
delism. navomodelism, racheto- 
modelism și automodelism. 
Noua unitate, organizată după 
multe strădanii din partea unui 
Vechi și entuziast modelist. Sil
vestru Morariu, care, dealtfel, 
a si fost ales președinte, pare, 
la prima vedere, o simplă uni
ficare a unor cercuri de mo- 
delism. Abia cercetînd îndea
proape activitatea noului club, 
despre care dublul maestru al 
sportului — Ia aeromodelișm și 
rachetotnOdelism — Silvestru 
Morariu ne furnizează amă
nunte, constatăm popularitatea 
lui in rindurile tineretului spor
tiv sucevean și mai ales de 
contribuția acestuia la orienta
rea copiilor si tineretului spre 
tehnică.

„în cadrul clubului S.T.A. 
activează modeliști de toate 
virsteie și profesiile, formați 
Inițial în diferite cercuri pio
nierești și școiaare, dar și multi 
crescuți aici, de noi“ — ne 
spunea Silvestru Morariu.

Cîteva sute de modeliști lu
crează cu pasiune si hărnicie 
în atelierele clubului, 1st Îmbo
gățesc cunoștințele tehnice în 
cadrul cursurilor teoretice, par
ticipă la competiții locale, la 

LA..GRIVITA ROȘIE'-NOI ACȚIUNI
(Urmare din pag. 1)

turism înseamnă a-ți cunoaște 
patria, a iubi-o.

Am întîlnit în drumul nostru 
pe bobinatoarele Mariana Mi
trofan și Geta Drăgulănescu 
— aceasta ne spune că pen
tru ea vizita la Porțile de Fier 
a fost o adevărată lecție de is
torie — pe muncitoarea Vero
nica Dumitru care, de curind, 
a cerut să se organizeze ex
cursii pe noi trasee, pentru a 
se cunoaște și alte obiective 
turistice. culturale și sociale. 
Aceasta pentru că, pornind de 
la indicația tovarășului' Nlcolae 
Ccatișescu, turismul este tot
odată și un act de cultură,

— La noi. in fiecare săptă- 
mlnă, sute de tineri urcă la 
munte, cu „trenul tinereții", 
al sectorului 1 din Capitală^ 

la „Mondiala" le organizează, 
în tot cursul anului, la Mo- 
goșa. la Peștera urșilor, în pă
durea Noroieni etc.

Toate aceste aspecte au fost 
larg dezbătute cu prilejul adu
nării de dare de seamă și ale
geri, care a avut loc recent 
S-a apreciat cu această ocazie 
că la „Mondiala" tinerele mun
citoare au ajuns să înțeleagă 
tot mai bine rostul exercițiului 
fizic, al activităților de miș
care în aer liber, al sportului. 
De aici șl cifra impresionantă 
de angajate cuprinse în activi
tățile sportive, entuziasmul cu 
oare iau parte la dilerite ac
țiuni organizate In cadrul aso
ciației sportive sau pe muni
cipiu și județ, cum a fost „Fes
tivalul sportului feminin săt- 
mărean", la duminicile cultu
ral-sportive.

La „Mondiala" se dorește 
însă mult mai mult In activi
tatea sportivă. De pildă. se 
nutrește dorința (și ambiția!) 
de a se ajunge eu echipa de 
volei printre fruntașele pe ju
deț. Talente există, nu falsă și 
înțelegerea necesară tinerele 
voleibaliste de aici neavlnd 
unde să se pregătească, O în
țelegere Intre organele locale 
sindicale și cele din tnvățămlnt 
(vlzînd folosirea și de către e- 
chipele muncitorești a unor 
săli In care au acces numai 
elevii) ar fi o cale. Cel puțin 
pfaiă la găsirea unei alfa so
luții, echitabile pentru toți iu
bitorii de sport. Este de salu
tat In acest sens sugestia ca 
arena de popice de la Noro
ieni, care aparține Ocolului sil
vic. să fie patronată de între
prinderile din sfera industriei 
ușoare, evident In scopul unei 
mei largi utilizări. Deci...

.“-0 UNITATE 
PROFIL INEDIT
campionatele naționale ai chiar 
la concursuri Internaționale. Cît 
despre rezultate, apreciem sem
nificative cîteva cifre care o- 
glindesc munca instructorilor și 
sportivilor de la clubul S.T.A. : 
26 de tineri sînt distinși pen
tru performantele realizate cu 
titlul de maestru al sportului, 
5 sportivi fac parte din loturile 
naționale si numai in acest an 
au fost cucerite 15 titluri de 
campioni republicani, fiind sta
bilite un număr de 25 de re
corduri republicane. Tot In vara 
care a trecut la zestrea clubu
lui a fost adăugat un titlu de 
campion balcanic la racheto- 
modele, prin Ion Butusan. iar 

„Vreau să vă spun — ținea 
să precizeze președintele clu
bului — că acordăm ajutorul 
tehnic necesar și celor șapte 
secții de modelism din cadrul 
caselor pionierilor și șoimilor 
patriei din Județ, celor 26 de 
secții din scoli și 20 de secții 
(afiliate) din asociațiile sporti
ve. De asemenea, avem o pu
ternică secție de modelism in 
cadrul Institutului de învăță- 
mînt superior din Suceava, 
condusă de Gheorghe Hapen- 
ciuc, student in anul V. Se 
poate spune că înființarea clu
bului a produs un reviriment 
in activitatea modelistică su- 
ceveană".

Viorel TONCEANIP

ne-a spus tovarășul Mihailov 
la încheierea vizitei noastre, 
Preferăm excursiile de o zi, 
care nu necesită cazare. Am 
fost pe Valea Prahovei, la Por
țile de Fier, la Tîrgoviște, la 
cabanele din Bucegi. Ajungtnd 
la ținta excursiei, facem sport. 
Acum — schi sau săniuș. Vara 
— fotbal, volei, badminton. 
Asta pentru că la noi turismul 
înseamnă sport.

La plecare am mai poposit 
in fața panoului turistic de la 
poartă. Și am avut revelația că 
nu era o intimplare că acest 
panou stătea alături de cele 
care înfățișează pe fruntașii 
in producție și realizările în
treprinderii. Aici la „Grivlța 
Roșie", turismul este și el frun
taș, se află Ia loc de cinste — 
ca o realizare de mare pondere 
pentru sănătatea, tuturor mun
citorilor. —__ “ir'.; „

ANCA PĂTRĂȘC0I1I Șl FLAVIUS VIȘAN 
ÎNVINGĂTORI ÎN „CUPA DE TOAMNĂ" EA ÎNOT

SIBIU, 7 (prin telefon). în 
bazinul Olimpia (25 m) din 
localitate s-au Încheiat Între
cerile „Capei de toamnă" la 
înot- în acest an, trofeele au 
revenit la fete băimărencei 
Anca Pătrășcoiu (14 ani) cu 
152 p, armată de Cristine Seidl 
(CSȘ Timișoara) 144 p și Adi
na Schuster (CSȘ Reșița) 141 
p, tar la băieți lui Flavius VI- 
șan (Dinamo) cu 132 p, urmat 
de Laurențiu Tache (CSȘ Brăi
la) 109 p și Ladislau Szakadatl 
(Dinamo) 102 p.

Cele mai bune rezultate ale 
competiției au fost obținute de 
Anca Pătrășcoiu, cronometrată 
cu 64,90 la 100 m spate și 
5:01,01 la 400 m mixt. Colega 
d de club. Teodora Hauptricht, 
a reușit — pentru prima dată 
in țara noastră — să parcurgă 
800 de metri In mai puțin de

CONCURSUL MUNICIPAL
AL JUNIORILOR II

LA ATLETISM
In sale JO August" din Bucu

rești s-a desfășurat simbâtâ șl 
duminică concursul municipal de 
atletism al juniorilor de catego
ria a n-a. Iată ciștigâtorii pro
belor: BĂIEȚI - «o m: C. Mâr- 
gâu (Liceul nr. 2) 5,9; 50 mg:
A. Tone (C.S.Ș. 190) 7,2; Înălțime: 
G. Iordache (steaua) 1,99 m; 
prăjină : C. Străticâ (C.S.Ș. 4)
2,90 m; trlplusalt: D. Ciobanu 
(C.S.Ș. 8) 14,48; lungime: c. Lă- 
craru (CA.Ș. 4) 0,69 m; greu
tate: L Mirică (Metalul) 14,36 m; 
FETE: 50 m: Irina Moise (C.S.Ș. 
4) 8,8; 50 mg: Octavia Nlf (CA.Ș. 
100) 7,8; lungime: Nif 5.36 m;
înălțime: Nil 1,75 m; greutate: 
Carmen Ivașcu (C.S.Ș. 190) 10,60 
m. (Andi V1LARA — coresp.).

★

Duminică dimineața, pe fostul 
hipodrom din Calea Plevnel a-a 
desfășurat un concurs de cros 
organizat de clubul steaua, la 
care au participat peste 150 de 
copii șl Juniori din Capitală. Ctș- 
tigătorll probelor: copil — fete 
(1000 m): Liliana Sima (Dina
mo) ; băieți (1 soo m): Marian 
Buzoianu (Dinamo); Juniori II — 
fete (2 000 m): 1. Daniela Bedreagâ 
(Metalul), 2. Corina Căprârescu 
(Steaua); Juniori III — fete (1 500 
m): Geta Vasiloi (Dinamo); bă
ieți <2300 m): stelicâ Neamțu 
(Steaua); Juniori i — băieți 
(4 000 m) : Ion Oprea (Dinamo). 
(Nlcolae D. N1COLAE — coresp.).

S-A ÎNCHEIAT PRIMA PARTE A CAMPIONATULUI DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

Nu înțelegem prea bine, in 
schimb, ce se întimplă cu 
Steaua, care ne obișnuise cu 
rugbyui său atit de percutant, 
atit de eficace, care a dus-o 
recent la cele trei victorii con
secutive în campionat, primele 
două foarte nete. Al treilea 
succes, cel de anul trecut, e 
drept, cucerit la mare luptă 
cu Dinamo (egalitate de punc
te), el reflectind' deja, pentru 
cunoscători, o anumită involu
ție In jocul echipei steliste. 
Steaua practică în continuare, 
e adevărat, jocul său spectacu
los. dar numai In fața celor 
mai slabi, deoarece împotriva 
„egalilor" — s-a văzut — joacă 
fără randament, fără idee tac
tică, practicînd un rugby incon
sistent. Unde-i vivacitatea și 
forța de joc de altă-dată ?

Deocamdată, deci, avantaj — 
Dinamo, care (după... 13 ani!) 
va încerca reeditarea perfor
manței maxime, lucru foarte 
probabil.

Ce face In acest context Fa
rul 7 Dacă ar fi să facem un 
„clasament al adevărului" Intre 
primele 3, el ar arăta astfel :

ADMINISTRAȚIA DI STAT L010 PRONOSPORI INTORMEAZÂ
FIECARE BILET — 

O POSIBILITATE DE MARI 
SUCCESE!

Agențiile Loto-Pronosport vă 
mai oferă doar astăzi posibilita
tea de a procura bilete cu nu
merele dv. preferate pentru tra
gerea Pronoexpres de miercuri 9 
decembrie 1931 — prilej de noi 
și mari satisfacții la acest atrac
tiv ți avantajos sistem de joc. 
Se reamintește câ o formă uti
lizată cu succes de tot mai nu
meroși participant! o constituie 
biletele achitate in cotă de 25%. 
completate cu variante simple, 
variante combinate sau combina
ții „cap de pod", pe care se pot 
realiza sulte de ciștiguri la mai 
multe categorii. Indiferent insă 
de forma de participare, Impor
tantă este prezența cu regulari
tate la fiecare tragere, știut fi
ind că perseverența este cheia 
succesului. Așadar, nu pierdeți 

9 minute, la capătul celor 32 
de lungimi de bazin ea fiind 
Înregistrată cu 8:57,65.

Alte rezultate : Adina Schus
ter 30,42 la 50 m fluture și 
66,17 la 100 m fluture ; Anca 
Pătrășcoiu 30,58 la 50 m spate ; 
Monica Groza (Crișul) 28,77 la 
50 m liber ; Carmen Mlhăilă 
(Dinamo) 61,46 la 100 m liber ; 
Brigitte Prass (C.S.Ș. Reșița) 
1:15,32 la’100 m bras; Zeno 
Oprițescu 23,7 la 50 m liber și 
54,40 la 100 m liber ; L. Sza
kadatl 28,15 la 50 m spate ; Eu
gen Nan (CSȘ Ploiești) 8:39,80 
la 800 m liber, Flavius Vișan 
(Dinamo) 57,241a 100 m fluture 
și 4:49,03 la 400 m mixt ; Ale
xandru Szabo (Dinamo) 1:10,02 
la 100 m bras ; Mihai Manda- 
ehe (Dinamo) 61,41 la 100 m 
spate. (Iile IONESCU — co
resp.).

REZULTATE MODESTE ALE HALTEROFILILOR
LA ULTIMELE ÎNTRECERINOȘTRI

Concursul național pe cate
gorii de greutate, ca și meciul 
bilateral de juniori mari (Plnă 
la 20 de ani) dintre reprezen
tativele României și Poloniei, 
ta haltere, s-au Încheiat cu un 
bilanț modest, ba chiar, tn u- 
nele privințe, nesatisfăcător. 
Chiar dacă la aceste întreceri, 
ultimele din calendarul compe- 
tițional pe 1981, au lipsit, din 
motive obiective, cîțiva spor
tivi din loturile naționale, re
zultatele. cu mici excepții, au 
fost slabe, ceea ce arată că la 
ora actuală este un mare de
calaj valoric între componenții 
reprezentativelor naționale ți 
ceilalți sportivi din Capitală și 
din țară. Cu excepția lvj St. 
Tașnadi, Gh. Maftei, T. Kis- 
kallo și Gh. Bening, foarte pu
țini au fost cei care ar putea 
fi evidențiați. Această stare de 
lucruri ■« datorește faptului 
că în majoritatea secțiilor se 
muncește superficial, că nu 
slnt folosite indicațiile date de 
federația de specialitate In pri
vința aplicării planurilor de 
antrenament. Așa cum s-a a- 
rătat șl în referatul prezentat 
la plenara F.R.H., situația ac
tuală a juniorilor (mici și mari) 
este și mal nesatisfăcătoare. 
Dovadă, cele două înfrlngeri 
categorice suferite : 3—6 (cu 

1. Farul 2 2 0 0 32—12 6
2. Dinamo 2 10 117—16 4
3. Steaua 2 0 0 2 9—30 2

Să fie. așadar, formația din
Dobrogea cea mai puternică 7 
După unii (cărora ne-am aso
ciat și noi), da, deoarece a în
trecut net pe Steaua la Con
stanța (22—3) ți a învins pe 
Dinamo chiar în Capitală 
(10—9), ceea ce, evident, o fa
vorizează vizavi de actualul li
der cu care va juca în retur 
acasă. Nu, vor replica alții, 
pentru că constănțenii au irosit 
puncte pe parcurs : înfrîngeri 
neașteptate cu Grivița roșie 
(3—7) și „Poli" Iași (9—12) și 
mai ales va atirna la cintar a- 
cel meci pierdut la Bîrlad, 
meci pe care constănțenii nu
l-au  disputat (acuzînd condiții 
de joc improprii), drept care 
au fost penalizați de biroul 
F.R.R. neprimind nici un punct 
In clasament, nici măcar cel
acordat învinsului ! Iată, deci, 
o situație neașteptată, care ar 
putea fi decisivă la Începutul 
verii, cind se atribuie titlul.

Așadar, majoritatea sufragii
lor către Dinamo (fiindcă 
Steaua, acum pe poziția a tre
ia, nu este sigur că va depăși

prilejul de a vâ număra șl dv. 
mtlne printre marii cîștlgători la 
Pronoexpres 1

A Început vlnzarea biletelor 
pentru ultima tragere Loto 2 din 
acest an, care va avea loc du
minică 13 decembrie 1981. Procu
rați din vreme biletele !

• Ciștigurile tragerii Prono
expres din 2 decembrie 1981. cat. 
1: 1 variantă 100% — autoturism 
DACIA 1300 șl 2 variante 23% a 
17.500 lei; cat. 2: 4 variante 25% 
a 24.686 lei; cat. 3: 11,25 a 8.777 
lei; cat. 4 : 53,50 a 1.683 lei; cat. 
5: 169,50 a 533 lei; cat. 6 : 6065,50 
a 40 lei; cat. 7: 166.75 a 200 lei; 
cat. 8: 2869.25 a 40 lei. Report ca
tegoria 1: 150.943 lei. Autoturis
mul DACIA 1300 de la categoria 
1 jucat 100% a fost obținut de 
MATILDA IANOSI din Cluj-Na- 
poca.

Timpul splendid, în acest în
ceput de decembrie, și modul de 
desfășurare a alergărilor au fă
cut ca reuniunea de duminică să 
se ridice la cote înalte, fiind una 
din cele mai reușite din acest 
an. Premiul Ungureni, alergare 
de bază a programului, a scos la 
Iveală resursele de viitor ale lui 
Horoscop, condus impecabil de 
G. Grigore. El a terminat aler
garea la o lungime față de veș
nicul său rival Selenar (pe dis
tanță de fond) și simțămîntul ge
neral a fost că mai putea par
curge încă 1 000 m fără probleme. 
Noul antrenor Sandy Ionescu 
continuă să-și planifice cel pu- 
tta o cursă pe reuniune pentru

HC
formația sa t 
intrare în me 
REZULTATE 1 
L Trandafir 
1:36,7, 2. Cala 
dinea 8. Curs; 
(I. Florea) pei 
S. Holban. Sin 
event 28, jxrdl 
Cursa a 3-a: 
gore) perf. 1:
Simplu 3, ord 
triplu cîștigător 
1. Vesela (D. T 
t, ienupăr, 3. I 
ordinea 22, evei 
plă 223. Cursa 
(L Oană) perf. 
Simplu 3, ordine 
piu cîștigător 3

TINERII HOCHEIȘTI ROMÂNI
AU EVOLUAT iN IUGOSLAVIA

La sfirșitul săptăminil trecute, 
in Iugoslavia, au avut loc două 
Jocuri tntre selecționatele de Ju
niori la hochei ale țării gazdă și 
României. In prima partidă, dis
putată vineri, la Jesenlce, tinerii 
hocheiștl iugoslavi au obținut 
victoria cu scorul de 6—1 (2—0, 
>—«, 1—1) la capătul unul meci 
in care echipa României nu șl-a 
găsit ritmul decît în ultima re
priză. Punctele au fost marcate 
de Pejln, 2, Beribak 2, Bozina, 
Gerenc — Iugoslavia, Paraschl- 
voiu — România. A doua parti
dă, disputată duminică la Bled, 
•-a încheiat la egalitate: 5—6
(1—2, 2—1, î—2), prin punctele 
marcate de Vatovec 2, Zaietel, 
Beribak, Klima — Iugoslavia, 
Crăciun, Săvăstru, Gllga, Sandor 
și Șotron — România.

Pl
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R. D. Germană, la juniori II) 
și 3—7 (vineri seara, la juniori
I. cu Polonia). Acest ultim 
meci, de la Timișoara, a arătat 
că avem cîteva talente, ca 
Nicu Vlad, Gheorghe Costică 
ți Petre Nedelea, dar ei nu se 
ridică încă la o valoare inter
națională. Sub orice critică 
s-au comportat Liviu Mihai, 
Nlcolae Dragnea, Iosif Fazekas, 
Andrei Socaci. Dar iată și re
zultatele lor, calificate ca sla
be : Dragnea (cat. muscă) 192,5 
kg, Socaci (Cat pană) 210 kg, 
Mihai (cat. grea) 200 kg, Faze- 
kas (cat. super-grea) 280 kg.

La întrecerile concursului 
național pe categorii de greu
tate, rezultatele, cu unele ex
cepții, au fost, de asemenea, 
modeste. în ultimele două zile 
ale competiției pe categorii au 
clștigat : cat. mijlocie (82,5 kg) 
P. Chiriloiu (C.S. Onești) 290 
kg; cat. semigrea (90 kg) FI. 
Urdea (Steaua) 290 kg ; cat. 
grea-ușoară (100 kg) V. Blaga 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 322,5 kg ț 
cat. grea (110 kg) C. Necuiai 
(Steagul roșu Brașov) 335 kg și 
categ. super-grea (+110 kg) ȘL 
Tașnadi (Clujeana) 372,5 kg — 
record național (v.r. 370 kg) și 
207,5 kg la stilul aruncat — 
record național (v.r. 206 kg).

Ion OCHSENFELD

Elena Pană 
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acest loc, avînd o restanță la 
Baia Mare, unde nici un re
zultat nu e dinainte cunoscut), 
deși nici celelalte două frun
tașe Intr-ale rugbyului amintite 
riu sînt in afara cursei, o 
cursă la care concură' toate e- 
chipele diviziei naționale, mai 
.mult sau mal puțin ambiționa
te, desigur fiecare după posi
bilități, atunci cind joacă îm
potriva protagonistelor. Ori- 
cînd o răbufnire de orgoliu 
este posibilă.

Dar _ acest tur de campionat 
implică multe alte comentarii, 
pe care nu vom întîrzia să le 
facem.

• MINIE 
BUCUREȘ

In campioi 
B-au disputa 
ciorile etape 
formațiilor < 
loturilor naț 
dele cu R.D. 
nate. iată re 
nl-etape:

FEMININ <
— Laromet 
pd (scor ind 
toța Galați

PE MICUL ECRZ
MIERCURI 9 DECEMBRIE, 

ora 13: fotbal, Dinamo Bucu
rești — I.F.K. Gdteborg, meci 
retur din Cupa U.E.F.A. 
(transmisiune directă de la 
București; comentator Cornel 
Pumnea); în pauză: Interviu 
cu Dumitru Pavlovlci, fostul 
portar al echipei reprezentati
ve de fotbal.

JOI 10 DECEMBRIE, ora 14: 
fotbal, Steaua — Universita
tea Craiova, ultimul meci din 
cadrul turului Diviziei „A" 
(transmisiune directă de la 
București; comentator — Bo
rin Salmari); în pauză: se- 
lecțluni din C.M. de gimnas

H I P I S M
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enț'B C. M. de popice

BUNE, DAR...
nine și se, unde au realizat cifre 
le țării perioare, ceea ce denotă că nu
8 titlu- s-au concentrat in egală mă-
s lumii, sură în toate momentele difi-
lanie a cile, majoritatea insă au dat
iitoarele dovadă de o insuficientă pre-
mo). gătire fizică. Scăderile poten-
a pro- țialului sportivilor vizați s-au

a vede- observat și la manșele .pline",
t .mon- acolo unde se crede că se joa-

pentru că mai ușor. Lui Alexandru
are din Szekely, Ildiko Szasz sau Ste-
e a ob- Han Boariu, ca să dăm cite-
în me- teva exemple, le-au lipsit acel

I stabi- milimetru al eficacității maxi-
ublican: me. Cei mai mulți n-au mai

d). In avut resurse in final pentru a
lă mas- realiza deschideri bune la...
o peri- izolate, sau pentru a rezolva
a Inre- dintr-o singură aruncare dife-

li din 8 ritele figuri. Din păcate, chiar
. totuși. popicarii experimentați nu-șl
n dubla dau seama de ce iți regăsesc
similare foarte greu ritmul normal, i*i—
compor- vocind adesea fel și fel de mo
nte : de tive. După părerea noastră.
II meci aceste scăderi de randament au
ea, ulti- o singură cauză : neglijarea

I
1
I
I
I

fort) a realizat tn fntîlnirea cu reprezenta
tei mai mare rezultat individual : 450 p d.

Foto : V. BAGEAC
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LIDERUL A RĂMAS DATOR
Publicul bucureștean așteaptă reabilitarea craiovenilor 

in meciul cu Steaua

exercițiilor fizice pentru «cu
mulări calitative (forță, rezis
tență și indeminare), membrii 
loturilor reprezentative, cu 
unele excepții, executînd la 
secțiile respective un program 
de natură să le mențină doar 
un nivel mediu de pregătire 
fizică generală. Deci, restan- 
țierii la acest capitol vor tre
bui să lucreze suplimentar pen
tru a obține performanțe la 
nivelul cerințelor actuale.

Troian lOANIfESCU

POST-SCRIPTUM LA PRIMA PARTE 
A CAMPIONATULUI DIVIZIEI „A“ o Corvinul Hunedoara - pe „podium*, lingă cele „două mori*, 

Universitatea Craiova ți Dinamo O 13 echipe din... 18 au gola
veraj negativ I • Concluziile turului, premise in pregătirea 

returului
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încă un meci, joi, pe stadio
nul din Ghencea, Steaua — 
Universitatea Craiova, și cam
pionatul național lși va În
cheia primul tur.

O restanță de mare atracție, 
prin tradiție și, totuși, valoare 
a ambelor combatante, dar ca
re nu va mal putea afecta Ie
rarhia divizionarelor „A' in 
cele două importante zone ale 
clasamentului, „podiumul* și 
retrogradarea.

Ce-i nou. așadar, In partea 
superioară față de trecut 1

Doar ascensiunea Corvinului 
Hunedoara, care (de la locul 7 
— In toamna lui "80, si 6 — 
in primăvara lui *81, deci la 
sfirșitul campionatului prece
dent) urcă, acum, pe poziția 
a 3-a; la 5 puncte distanță 
de cele „două mari", Universi
tatea Craiova și Dinamo, echi
pe cu o remarcabilă comporta
re In această toamnă șl in 
prestigioasele cupe europene : 
craiovenii vor juca, cum se 
știe, la 3 și 17 martie ale a- 
nului viitor in sferturile de fi
nală ale Cupei campionilor eu
ropeni (partenerul Universității 
Craiova va fi cunoscut vineri 
11 decembire, dnd, la ZUrich, 
va avea loc tragerea la sorți). 
Iar dinamovistli, care au trecut 
două tururi in Cupa U.E.F.A., 
pot accede și el. la aceleași 
date, In „sferturi*, dacă mline 
vor cîștiga duelul eu LF.K. 
GOteborg.

Să sperăm, eu toții, că așa 
va fi pe gazonul unde s-a În
clinat, de eurlnd, și Interna- 
zionale Milano...

Revenind la Corvinul, trebuie 
spus că acumulările acestei e- 
chipe la toți factorii jocului, 
efectuate, In timp, sub condu
cerea tehnică a lui Mireea 
Lueeseu si Remus Vlad, garan
tau evidentul salt calitativ. 
Pentru cine a văzut la lucru, 
pe parcursul primei părți a 
actualei ediții, tinărul „unspre
zece" hunedorean, este limpede 
faptul că — temeinic pregătit 
din punct de vedere fizic și o- 
rientat pe ideea jocului la... gol 
(are pe coloana activului cel 
mai mare număr de goluri În

scrise : 36) — el a atins acea 
treaptă a maturității care, adă
ugată la celelalte atuuri, li dă 
dreptul să aspire, în viitor, la 
mai mult.

Aflată în imediata vecinătate 
a podiumului, F. C. Olt, sub 
bagheta exigentului Halagian, 
demonstrează, dacă mii era 
necesar, că o echipă care 
transpiră mult la antrenamen
te, ACORDÎND PREGĂTIRI
LOR ZILNICE UN SPAȚIU 
DE TIMP SUPERIOR CELOR 
90 DE MINUTE. CIT DU
REAZĂ UN JOC, poate arca, 
relativ repede, treptele clasa
mentului. ,

Sînt echipe care — raportat 
la turul campionatului trecut 
(vezi Sportul studențesc) sau 
la ierarhia finală a ediției de 
campionat 1980—81 (vezi „U“ 
Cluj-Napoca și Politehnica Ti
mișoara) — au poziții mai 
bune în clasament.

Dar, In ceea ce le privește, 
nu ne vom hazarda în apreci
eri pozitive, așteptînd și dorind 
să facem acest lucru la sfîr- 
situl întrecerii. Pentru că, deo
camdată. ele si (excentlnd pe 
A.S.A. Tg. Mureș, care s-a 
„salvat" cu acest 4—0 ob
ținut. duminică în dauna 
Sportului studențesc) colegele 
lor de prim eșalon, clasate în
tre locurile 5 și 18, AU TRE
CUTE, TOATE, ÎN DREPTUL 
LOR UN GOLAVERAJ NEGA
TIV ! Fapt grăitor — vorbind 
de^ la sine despre nivelul încă 
scăzut al Diviziei „A", pe an
samblul ei — și care va trebui 
să formeze obiectul unor anali
ze mai la obiect, la forul de 
specialitate, în perioada ime
diat următoare, cind CONCLU
ZIILE TURULUI se vor con
stitui, sperăm, în PREMISELE 
demne de luat fri seamă în 
PREGĂTIREA RETURULUI.

O pregătire de pe alte pozi
ții — responsabilă, competentă 
■—, care să ducă la cu totul al
te rezultate, decit au fost în
registrate în această toamnă, 
ale fotbaliștilor noștri pe plan 
internațional, la nivelul tuturor 
echipelor reprezentative.

Gheorghe NICOLAESCU

Mulți dintre cel ce au urmărit 
miercurea trecută meciul de 
„Cupă*4 din Giulești, dintre echi
pele Rapid șl Progresul-Vulcan, 
înclinau să considere diviziona
ra „A* din str. dr. Stalcovici 
drept victimă sigură In confrun
tarea de campionat care o aștep
ta peste cîteva zile cu Universi
tatea Craiova. Dar iată că dumi
nică, așa cum deseori se întâm- 
plă in fotbal, aceste pronosticuri 
pesimiste nu s-au adeverit. De- 
pășindu-și condiția de codașă a 
clasamentului, Progresul-Vulcan 
a făcut un joc bun (umbrit, din 
păcate, pe alocuri de cîteva du
rități comise de Ma tees cu, M. Ie- 
nescu și Alexandru) și a obținut 
în final o victorie pe cit de 
meritată, pe atît de prețioasă în 
tentativa sa de a evada din zo
na retrogradării.

Remarcînd ambiția și dăruirea 
cu care deținătorii „lanternei*4 
s-au angajat in acest joc extrem 
de important pentru ei, marile 
eforturi depuse de-a lungul ce
lor 90 de minute, nu putem, în 
același timp, trece cu vederea 
replica sub posibilități dată de 
echipa craioveană. Așteptată cu 
viu interes de publicul bucureș
tean, care spera Intr-o confirmare 
a evoluțiilor și rezultatelor ei de 
pînă acum, fruntașa clasamentu
lui hu și-a onorat duminică decit 
în mică măsură poziția. Au sur
prins neplăcut — fiind vorba de 
niște jucători valoroși, în marea

Intre pripeala gazdelor
Momente grele pentru echipa 

din Tîrgoviște. Duminică a avut 
nevoie de 91 de minute (pre
lungire justificată) ca să termi
ne, în cele din urmă, la egalita
te cu Corvinul. Localnicii s-au 
străduit să-și aproprie victoria, au 
luptat, au alergat foarte mult. 
Dar echipa a avut de suportat 
handicapul ratării loviturii de la 
11 m de către portarul Voinea 
chiar la începutul partidei (min. 
6). De neînțeles acest lucru. Nu 
mai departe decit miercurea tre
cută, C.S. Tîrgoviște cîștiga me
ciul de cupă cu F.C. Olt prin 
transformarea penaltyurilor. Du
minică, însă, nimeni nu șl-a mai 
asumat responsabilitatea execu
tării loviturii și portarul Voinea, 
probabil sub tensiunea „momen
tului psihologic**, a ratat. Local
nicii au dominat în prima repri
ză și în ultimul sfert de oră, dar 
nu reușeau să înscrie. C.S. Tîr
goviște nu mai are valori reale, 
un lider al ei care s-o scoată 
din impas, să-i ordoneze acțiu
nile ofensive. Lipsește Dobrin, a 
lipsit Gheorghe, iar Sava (mai 
mereu accidentat), omul de gol, 
e în Scădere. 

lor majoritate internaționali, cu 
destulă experiență — greșelile In
dividuale comise de craJoveni 
(multe pase imprecise), ușurin
ța cu care unii dintre el au pier
dut duelurile cu adversarii (cum 
a fost, de p4’dă, cazul lui Ște£ă- 
nescu la golul al doilea), lipsa 
de consistență și de claritate în 
acțiunile lor ofensive, ca și de 
decizie în fazele de finalizare. 
Oboseala, ba chiar șl o oarecare 
„blazare'* s-au făcut din plin re
simțite în evoluția liderilor.

Cum craiovenii mai au de sus
ținut joi un ' meci în Capitală, 
restanța cu Steaua, publicul 
bucureștean — ca și numeroșii 
lor suporteri din întreaga țară 
— așteaptă din partea acestora 
o convingătoare reabilitare. Evo- 
lulnd la adevăratele ei posibili
tăți și pe măsura exigențelor Im
puse unui lider, Universitatea 
Craiova poate face din meciul cu 
Steaua — echipă aflată, la rîn- 
dul ei, în evidentă revenire — 
un derby demn de finalul aces
tui sezon, care să rămînă ca • 
frumoasă amintire de-a lungul 
vacanței competiționale de iar
nă.

Constantin FIRÂNESCU
PUS. Rezultatul meciului dintre 

echipele de speranțe Progresul- 
Vulcan și Universitatea Craiova 
este 2—2 și nu 2—0 cum a apă
rut în numărul de ieri al zia
rului.

Șl „EVANTAIUL" HUNEDOREAN
După pauză, mai precis după 

excelentul gol al Iul Dumltrache, 
Corvinul a făcut dovada clasei 
sale, a diferenței Ge valoare care 
• detașează de parteneră. Mai 
bine de 20 de minute echipa lși 
desfășura atacul — ca un evan
tai — pe un front larg, cu pase, 
cu schimbări de direcție, cu in
filtrări periculoase. în care ex
periența lui Dumitrache și tine
rețea lui Gabor (cei ce au lu
crat golul) se îmbinau armonios 
cu clarviziunea lui Klein și tra
valiul lui Nicșa. toți conduși de 
un Lucescu cu o mare poftă de 
joc. De neînțeles. însă, starea hii 
de nervozitate, cele cîteva protes
te la deciziile arbitrilor și muș
truluielile făcute colegilor (sau 
elevilor) cînd aceștia greșeau. 
Surprinzător, de asemenea, și 
atitudinea lui Aelenei, care l-a 
lovit cu pumnul pe Klein, în- 
tr-un moment cînd tîrgovișteanul, 

ca și hunedoreanul. purtau ban
derola de căpitan. Gestul lui a 
umbrit frumoasa acțiune și go
lul pe care l-a marcat.

Constantin ALEXE

I DIVIZIA „A- • AZI ÎNCEP LA 
ELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE 
ÎECHI Șl INDIVIDUAL
■lei „A" 
intre me- 
, cele ale 
,t jucători 
tru părti
nind amî- 
cestei mi-

Bucureștl 
2461—2569 

5) • VO- 
l Băîcoi

de la

, era 18 
m*4 —
Cristian 

selec- 
haltere, 
jchi al- 
jciurilor 
niercuri

.'IE, 
misiune 
i inter- 
Polihro- 
ogramul 
me de

2383—2391 (3—3) Infringerea echi
pei gălățene, care recent a dști- 
gat turneul final al C.C.E., con
stituie o mare surpriză. Petrolul 
a jucat foarte bine, obținînd re
cordul arenei pentru echipe oas
pete. (T. Siriopol — coresp.) O 
Electromureș Tg. Mureș — U.T. 
Arad 2537—2345 (6—0) • Hidro
mecanica Brașov — Dermagant 
Tg. Mureș 2326—2278 (5—1) • Da
cia Ploiești — Metrom Brașov 
2284—2369 (2,5—3,5).

MASCULIN • Metalul Hune
doara — Constructorul Tg. Mu
reș 5066—5086 (2—4) ® CT.R. Con
stanța — Carpați Sinaia 4985—5024 
(2—4). Joc viu disputat, reve
nind In final echipei oaspete, 
care a fost mai omogenă. Prin
cipalii realizatori au fost Nlcoără 
— 882 (S) și, respectiv, I. Fri-
gea — 880 (N. Teodorescu — co
resp.) • Tehnoutilaj Odorhei — 
Voința Tg. Mureș 5251—5177 (3—3) 
• Jiul Petrila — Olimpia Reșița 
5124—4991 (5—1).

★

începind de azi, pe arena Vo
ința din Capitală se desfășoară 
finalele campionatelor naționale 
de seniori. Azi și mllne se în
trec perechile (femei și bărbați), 
iar joi au loc disputele indivi
duale.

JCOP, IMBATABIL
vedească e 
bun augur. 
2: Cursa 1: 
iță) perf. 
piu 4, or-

1. Aldina 
, 2. Odilia, 
ordinea 25, 
-1* închisă. 
? (G. Gri- 
2. Selenar.

event 63, 
irsa a 4-a: 
perf. 1:30,1, 
iimplu 2,80, 
irdinea tri-
1. Manșon
2. fcirrduc, 

ent 13, tri- 
rsa a 6-a:

L Osica (Fl. Die) perf. 232,6, 2. 
Renumita, 3. Solia,• Simplu 15, or
dinea închisă, event 20, ordinea 
triplă 5 013. Cursa a 7-a: L Ve
sela (D. Toduță) perf. 1:31, 2. 
Heraldina. Simplu 1, ordinea 16, 
event 24, triplu cîștigător 143. 
Cursa a 8-a: 1. Strunga (L Oa- 
nă) rec. 1:32,7, 2. Atala, 3. So
mata. Simplu 3, ordinea 48, event 
9, ordinea triplă 476. Cursa a 9-a:
1. Trifoi (G. Tănase), rec. 1:33,3,
2. Toporaș, 3. Vidin. Simplu 2, 
ordinea 6. event 11, ordinea tri
plă 61, triplu cîștigător 59. Cursa 
a 10-a: 1. Herlea (N. Gheorghe) 
perf. 1:33,5, 2. Sucă. Simplu 3, 
ordinea 115, event 20.

Doru IONESCU

I MECIUL RETUR CU
a (Urmare din pag. 1)

favorabil calificării, procentul I ratărilor. S-a ținut seama, de 
asemenea, în stabilirea încărcă
turii fizice și morale a fiecărui 
jucător în parte și a echipei in I ansamblul său, de eventualita
tea unor prelungiri, cărora Di
namo să le facă față cu suc- 

Ices, printr-o judicioasă dozare 
a efortului, așa cum s-a întîm- 
plat in meciul cu Intemazio- 

Inale Milano, din etapa anteri
oară a competiției.

In ceea ce privește lotul de 
jucători, se contează și pe pre
zența lui Dudu Georgescu, ab- 

Isent, după cum se știe, atît In 
partida de la Goteborg, cit și 
în meciurile de campionat 

(disputate pînă acum, a cărui 
stare de sănătate a permis va
lorosului atacant dinamovist să 

Ireia pregătirile, la început 
strict individualizat. Iar In ul
timele zile și In cadrul formu
lei de echipă preconizată pen- 

Itru jocul de miercuri. Se con
tează și pe prezența lui Cus- 
tov, și el absent la GSteborg, I utilizat însă în întîlnirile de 
campionat de pînă acum. Va 
lipsi, în schimb, Bumbescu, ca
re a acumulat două cartonașe

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRII
I« BRIGADA OLANDEZA LA 

MECIUL DINAMO — I.F.K.

I GOTEBORG. La jocul de mîi
ne dintre echipele Dinamo 
București și I.F.K. Goteborg, 
contînd pentru manșa a doua 

Ia turului trei In „Cupa 
U.E.F.A.", va oficia o brigadă 
de arbitri din Olanda. Mulder, 

Ila centru. G. Oetelmans și A.
de Munnik.

• ARBITRI ROMANI PES- 
ITE HOTARE. Meciul retur 

dintre Kaiserslautern si K.S.C. 
Lokeren, din cadrul „Cupei 

I U.E.F.A." va fi condus de o 
brigadă de arbitri români, a- 
vind următoarea componență ;

I.F.K. GOTEBORG
galbene în jocurile actualei edi
ții a „Cupei U.E.F.A." In lo
cul său a și fost Încercată for
mula perechii de fundași cen
trali I. Marin — Dinu, care, 
se pare, este, dacă nu mai bu
nă, oricum la fel de bună ca 
aceea Bumbescu — Dinu. In 
rest, antrenorii dinamoviști sinț 
preocupați și de găsirea celei 
mai bune soluții pentru alcă
tuirea atacului, evident în 
ideea ca acesta să dea un ran
dament maxim, să poată oferi 
certitudinea unei victorii care 
să asigure calificarea echipei 
în turul patru al competiției. 
Obiectiv pe care îl dorim cu 
toții realizat și pentru Împli
nirea căruia întregul lot dina
movist se pregătește cu multă 
sîrguință, conștiinciozitate și 
Încredere.

Adversara de mîine a echipei 
Dinamo, I.F.K. Goteborg, este 
așteptată să sosească, pe calea 
aerului, cu o cursă specială, în 
cursul acestei dimineți. în Ca
pitală. Oaspeții vor deplasa, 
după toate probabilitățile, lotul 
complet, în frunte cu interna
ționalii Verrnerson, Hysen, fra
ții Tord și Tommy Holmgren și, 
bineînțeles, golgeterul echipei 
suedeze, Torbjorn Nilsson.

loan Igna — Ia centru, Augus
tin Deleanu și Alexandru Mus
tăcea.

• UN NOU PREȘEDINTE 
LA C.S. TÎKGOVIȘTE. Cu ci- 
teva zile în urmă a avut loc 
plenara Clubului sportiv Tir- 
goviște, prilej cu care în func
ția de jjreședinte al clubului a 
fost numit ing. Decebal Neagu, 
fost jucător de Divizia „A", 
care îl înlocuiește pe prof. C. 
Chiriță.

A fost scos din lotul echipei 
de fotbal jucătorul Filipescu, 
ter Sava a primit avertisment. 
(M. AVANU — coresp.).

VARIANTA TERENULUI ENGLEZESC
Campionatul nostru se joacă, în 

general, pe terenuri bune, usca
te, pe care gazonul, deseori mă
tăsos, permite un bun control al 
balonului, contribuind, la forma
rea unei tehnici a_ „cvate, cu 
devieri deseori surprinzătoare. 
Dar terenul uscat, cu gazonul- 
biliard, nu este o permanență. 
Aproape întotdeauna, cam o trei
me din cele 34 de meciuri ale 
campionatului se joacă pe tere
nuri mai mult sau mai puțin 
grele, de tip englezesc, ceea ce 
iarăși presupune o tehnică adap
tată la noile condiții. O echipă 
care nu ține seama de o ase
menea situație pierde automat o 
bună parte din șansele ei „con
tabile" în registrul clasamentului. 
O asemenea situație a fost du
minică la Constanța, unde Stea
ua a continuat să joace ca în 
miez de vară, cu o lipsă de în- 
crîncenare pe care o permite un 
gazon ca-n palmă, cu Încercări 
de deviere care eșuau, firește, 
din pricina terenului pe alocuri 
mocirlos, cu driblinguri care se 
pierdeau după al doilea adver
sar etc., etc. Pe de altă parte, 
F.C. Constanța a evaluat foarte

NOTA 10 LUI VERIGEANU!
Meciul de la Petroșani se ter

minase. Jucătorii băcăuani ur
cau în autocar. începusem să 
transmit cronica partidei de la 
telefonul stadionului. După două- 
trei minute a intrat în cămăru
ță antrenorul Nicolae vătafu. Ci
vilizat ca întotdeauna, a întrebat 
dacă îi putem rezerva cîteva mi
nute după terminarea cronicii. 
După care a ieșit. Cînd am pus 
punct final convorbirii cu Bueu- 
reștiul, Nicolae Vătafu a reapă
rut în încăpere. Ne-a întrebat, 
cu emoție în glas, dacă îl primim 
pe Verigeanu pentru... scuze. Șl 
uitasem acel episod de la Cra
iova, în care tînăra și talentata 
extremă băcăuană avusese o 
reacție copilărească față de cro
nicar. Trecuse mai bine de o 
lună de cînd îl „încondeiasem*4 
pe Verigeanu, după acel 1—4 din 
„curtea campioanei**. Timpul șter
sese .supărarea de atunci a cro
nicarului. El, Verigeanu. însă, su
flet sensibil, se vede că s-a fră- 
mlntat în tot acest răstimp. Și 
a avut bărbăția, firescul curaj de 
a-și cere scuze pentru greșeala 
lui de atunci. Ne-a' emoționat 
gestul lui Verigeanu. din păcate 
mai rar întâlnit în relația croni
car-fotbal ist. Era • dovadă a 

bine starea terenului, a forțai 
jocul la semiînălțime, n-a pre
getat să arunce baloane. d£ ur
mărire, ca la rugby, pentru a 
cîștiga deseori din clinch-urile 
inevitabile. Jucătorii constănțeni 
„au pus mai mult osul44, cum se 
spune, fără a depăși limitele jo
cului dur permis de regulament. 
Am putea spune că din zece con
tacte la balon de ambele părți, 
constănțenii „au ieșit*4 cu șapte 
mingi, cîștigînd — ca să folosim 
iarăși un termen rugbyștic — fnai 
multe baloane din grămadă. 
Acest plus dc insistență pe tere
nul greu a permis o dominare 
teritorială pregnantă și acel ra
port cifric de 11—1 șuturi pe 
spațiul porții, edificator pentru 
raportul de tenacitate din teren.

Sigur că din cercetarea loturi
lor celor două echipe apare lim
pede că Steaua ar fi preferat să 
joace pe teren uscat, dar nu e 
mai puțin a de ,-ărat că terenul 
greu FACE PARTE DIN JOCUL 
DE FOTBAL. Un adevăr de care 
F.C. Constanța a ținut ssama șl 
i-a dăruit toate forțele sale.

'o on CHIRILA

maturității cu care un tânăr șî-a 
analizat deschis comportarea. Era 
în acest gest o nevoie de priete
nie, de înțelegere, care trebuie 
să domnească în lumea fotbalu
lui, între cronicari, fotbaliști, an
trenori șl arbitri, indiferent de 
greșeala unuia sau altuia dintre 
factori, pentru că, indiscutabil, 
cu toții pot greși, pentru că gre
șeala e omenească. Gestul lui 
Verigeanu e o dovadă în plus că 
acolo unde și antrenorii și con
ducătorii de club sînt oameni o- 
nești, civilizați, care știu să-și va
dă greșelile lor mai întâi șl apoi 
pe ale altora, și jucătorii se e- 
ducă în acest spirit de sportivi
tate, de civilizație.

Cînd Verigeanu a venit, dumi
nică, Ia Petroșani, să-și prezinte 
scuzele, transmisesem cronica. II 
dădusem blondului băcăuan no
ta 6, notă care nu spunea că el, 
Verigeanu, fusele, totuși, cel mai 
activ atacant moldovean. Nota 
reflecta, în fond, o medie a 
cului echipei. Astăzi venim și fa
cem o corectură. în dreptul Iul 
Verigeanu trebuie să figureze 
nota 10. Pentru SPf ITIVITATE1

Mircea M. IONESCU



APELUL
POPORULUI ROMÂN CĂTRE POPOARELE 
Șl FORȚELE PROGRESISTE Șl DEMOCRATICE 
DIN ÎNTREAGA LUME, PENTRU DEZARMARE

Șl PACE, PENTRU SECURITATE, 
INDEPENDENTĂ Șl PROGRES
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ttaent. De aceea, trebuie să facem totul pentru a se ajunge la 
oprirea amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune, la 
reducerea substanțială — și de o parte și de alta — a acestir 
armamente, a tuturor armamentelor nucleare, la eliberarea to
tală și definitivă a continentului de arma atomică 1

Să milităm pentru lichidarea împărțirii continentului nostru 
in blocuri militare și grupări economice opuse !

Să acționăm cu hotărîre pentru succesul reuniunii de la 
Madrid, pentru convocarea unei conferințe consacrate încrederii 
și dezarmării, pentru dezvoltarea unei largi șj neîngrădite cola
borări între toate statele continentului

Să edificăm, prin eforturile noastre, o Europă a păcii, a în
crederii și colaborării, o Europă unită din care să fie eliminat 
pentru totdeauna spectrul războiului atomic 1

Să facem totul pentru a se ajunge la realizarea unui echi
libru militar nu prin intensificarea înarmărilor, ei prin redu
cerea acestora la un nivel cît mai scăzut !

Să cerem să se treacă la retragerea trupelor șl lichidarea 
bazelor militare de pe teritorii străine, la reducerea forțelor ar
mate, precum și a armamentelor, Inclusiv a celor clasice, a 
tuturor tipurilor de arme !

Să impunem să se pășească cu hotărîre pe calea diminuării 
bugetelor de război, a reducerii uriașelor cheltuieli militare, 
care apasă tot mai greu pe umerii popoarelor ! Să facem ca fon
durile economisite pe această cale să fie puse în slujba lichi
dării subdezvoltării, a soluționării unor probleme sociale din di
ferite țări ale lumii !

Să asigurăm ca 'uriașa forță a atomului să nu fie niciodată 
folosită pentru distrugere și război, ci să fie pusă exclusiv în 
slujba omului, a bunăstării și fericirii sale, a progresului și civi
lizației omenirii ! Cei ce vor dezlănțuî atomul să fie siguri că 
nu vor scăpa de forța Iui nimicitoare, iar dacă, printr-o minune, 
ar rămîne în viață, nu vor putea scăpa de judecata dreaptă a 
oamenilor, a popoarelor..

Să acționăm în așa fel îneît Organizația Națiunilor Unite 
să contribuie mai activ și eficient la unirea eforturilor tuturor 
națiunilor pentru apărarea păcii, pentru dezarmare și colaborare 
în lume !

Este convingerea noastră fermă că stȘ în puterea popoarelor 
ca, prin acțiuni unite, tot mai energice să oprească evoluția pe
riculoasă a evenimentelor, să impună adoptarea de măsuri con
crete care să ducă la eliminarea pericolului războiului, la înfăp
tuirea dezarmării, la salvgardarea păcii. Conlucrînd strîns, po
poarele pot făuri cea mai puternică armă, arma UNITĂȚII, ar
ma PĂCII și COLABORĂRII !

Manifestîndu-ne întreaga solidaritate cu lupta popoarelor 
pentru pace, cu marile mișcări și demonstrații de masă din țările 
Europei și din alte țări, noi, participanții la marea adunare 
populară din capitala României socialiste, insușindu-ne în modul 
cel mai profund înflăcăratele chemări adresate popoarelor, _ tu
turor iubitorilor de pace, de președintele României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimăm legămîntul solemn al 
poporului român de a acționa neabătut, într-o strinsă unitate 
cu toate națiunile, cu forțele progresiste și democratice de pre
tutindeni, împotriva războiului, pentru dezarmare, pentru o po
litică plină de responsabilitate față de destinele omenirii, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă, a păcii și colaborării inter
naționale.

Lupta noastră este o luptă dreaptă — și va triumfa !

LAUREAȚII CONCURSULUI DE
TOKIO, 7 (Agerpres). — 

Concursul internațional de gim- 
natică desfășurat în orașul ja
ponez Nagoya s-a încheiat cu 
Întrecerile pe aparate, în ca
drul cărora campioana mondia
lă Olga Bicerova (U.R.S.S.) s-a 
clasat pe locul întîi la sărituri 
— 19,625 p, și bîrnă — 19,600 
p. Compatrioata sa Albina Si- 
sova a cîștigat la sol — 19.65 
p, iar Steffi Kraeker (R. D. 
Germană) și Yang Yangli (R.P.

CEI DAI DINI SPORTIVI
DIN MAREA DRITANIE
LONDRA (Agerpres). — A- 

nul.acesta titlul de cel mai bun 
sportiv din Marea Britanie a 
fost acordat atletului Sebastian 
Coe, recordman mondial ta 
probele de 800 m și o milă. El 
a totalizat 234 puncte, fiind ur
mat In clasament de jucătorul 
de cricket Jan Botham cu 184 
puncte și de jocheul Bob 
Chanpion cu 84 de puncte. La 
feminin, titlul a fost atribuit 
patinatoarei artistice Jayne 
Torvill.

GIMNASTICĂ DE LA NAGOYA
Chineză) s-au situat pe primul 
loc la paralele inegale — cu 
cîte 19,50 p.

Iată învingătorii competiției 
masculine pe aparate : inele : 
Nobuyuki Kajitani (Japonia) — 
19,65 p ; sărituri : Ldu Yun 
(R. P. Chineză) — 19,675 p ; 
paralele : Nobuyuki Kajitani și 
Koji Guschiken (ambii Japo
nia) — cîte 19,60 p ; bară fixă : 
Koji Gushiken — 19,75 p ; sol : 
Lou Yun — 19,70 p ; cal cu 
mînere : Michael Nicolay (R.D. 
Germană) și Pavel Sut 
(U.R.S.S.) — cîte 19-75 p.

CEL MAI ÎNALT BASCHEBALIST 
IN CAMPIONATUL U.R.S.S.

Cel mai înalt iucător de bas
chet din U.R.S.S. este Alek
sandr Sizonenko. in vîrstă de 
23 ani. de la echipa Stroitel 
Kuibișev, promovată anul ■- 
cesta în prima divizie a cam
pionatului unionaL Sizonenko 
măsoară 2,37 m și cîntărește 
130 kg. Pînă în prezent, „re
cordmanul" de talie al basche
tului sovietic era Derjal Ah- 
taev — 2.28 m.

După tragerea la sorți pentru C. M.

de handbal feminin ’82

ROMÂNIA IN GRUPA
DE U.R.S.S., BULGARIA
Imediat după încheierea în

trecerilor C-M. de handbal fe
minin, grupa valorică B, care 
s-au desfășurat ta 33 de orașe 
din Danemarca, a fost efectu
ată tragerea la sorți pentru 
campionatul mondial grupa va
lorică A (1—13 decembrie 1982. 
în Ungaria). După cum se știe, 
pentru competiția care va de
semna campioana lumii și va 
califica trei echipe pentru tur
neul olimpic de la Los Angeles 
’84 au căpătat drept de parti
cipare : primele trei echipe
clasate la J.O. de la Moscova 
(U.R.S.S., R, D. Germană și 
Iugoslavia), reprezentativa țării 
gazdă a C.M. (Ungaria), pri
mele cinci-clasate la C.M. gru
pa valorică B din Danemarca 
(Cehoslovacia, România, Norve
gia, Bulgaria și R.F. Germania), 
precum și campioanele continen-

OLEG FROLOV (U.R.S.S.): 

„AVEJI BOXERI TINERI FOARTE BINE DOTAȚI 
FIZIC. PERSEVERAȚI IN PREGĂTIREA LOR 

TEHNICO-TACTICĂ !“
Invitat în țara noastră, împreună eu cubanezul Alcides Sagarra, 

pentru un schimb de experiență cu antrenorii români de box, an
trenorul sovietic Oleg Frolov ne-a acordat un interviu.

— Ce ne puteți spune despre 
cursul de perfecționare a antre
norilor români la care ați asis
tat ?

— Cursurile de împrospătare și 
îmbogățire a cunoștințelor tehni
cienilor fac parte din procesul de 
pregătire a boxerilor. Desprs 
cursul de la București pot spune 
că a constituit un foarte bun pri
lej de a efectua un schimb de 
experiență între cele trei școli de 
box: cubaneză, românească și so
vietică. Totuși, cred că ar fi fost 
mai util ca ponderea lecțiilor să 
fie de natură practică. Și antre
norii români au manifestat mai 
mult interes pentru orele prac
tice. Dealtfel, unui om trebuie sd-i 
explici de 4—5 ori un exercițiu 
pe care îl poate înțelege mult 
mai bine exemplificîndu-i-l o sin
gură dată.

— Ați fost prezent șl la fina
lele campionatelor noastre. Ce 
părere aveți despre posibilitățile 
boxerilor noștri fruntași de a se 
impune și pe plan internațional T

— Aveți cel puțin patru spor
tivi de clasă internațională: Si- 
laghl, Donici, Tițoiu, Cipere. Ul
timul, necorespunzător pregătit, 
n-a reușit să-și arate valoarea. 
Tinerii pe care l-am văzut lup- 
tlnd stnt mai toți foarte bine do
tați din punct de vedere fizic și 
au un temperament specific boxu
lui de înaltă performanță. Stnt 
curajoși, agresivi, puternici. Pre
gătirea lor tehnică, dar mal cu 
seamă cea tactică, este încă de
ficitară. Ei nu găsesc totdeauna 
mijloacele cele mai potrivite prin 
care să se exprime fn mod di
ferențiat, în funcție de adversar: 
apărare, atac, contraatac, luptă 
cu adversar cu garda inversă.

Tenis ac mnsn IUGOSLAVIA - R. P. CHINEZĂ 3-2
STOCKHOLM, 7 (Agerpres). 

— La Vaxjoe au luat sfîrșit în
trecerile campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale 
Suediei. Proba masculină pe 
echipe a fost ciștigată de se
lecționata Iugoslaviei, care în 
finală a obținut o surprinză
toare victorie, cu 3—2 în fața 
formației R. P. Chineze. în fi
nala probei feminine, prima re
prezentativă a R. P. Chineze a 
întrecut cu 3—0 selecționata 
secundă a R.P. Chineze.

„B“, ALĂTURI 
Șl CAMPIOANA ASIEI 

telor America, Asia și Africa. 
Tragerea la sorți a stabilit ur
mătoarele grupe :

A : R. D. Germană, Unga
ria, Norvegia și campioana A- 
merlcii ;

B : Uniunea Sovietică.
ROMANIA, Bulgaria și cam
pioana Asiei ;

C : Iugoslavia, Cehoslovacia, 
R. F. Germania și campioana 
Africii.

In grupe se va juca după sis
temul „fiecare cu fiecare", ur- 
mînd ca primele două clasate 
la finele întrecerii preliminare 
să se califice în turneul final, 
în noua fază, care angajează 6 
formații, se va juca tot după 
sistemul „fiecare cu fiecare", 
dar rezultatul dintre echipele 
calificate din aceeași grupă va 
conta și ta turneul final.

ritm, finiș etc. Aveți un material 
uman foarte bun. Trebuie să 
perseverați in procesul de pre
gătire.

— Care este părerea dv. despre 
boxul european în comparație cu 
cel de pe alte continente ?

— Sportul cu mănuși din Eu
ropa a traversat o perioadă de 
criză. Acum, momentul a înce
put să fie depășit. Măsurile lua
te de A.I.B.A. și E.A.B.A., prin 
organizarea campionatelor mon
diale și europene la nivelul ju
niorilor, a dat un impuls activi
tății pugilistice pe continentul 
nostru. Pentru aceasta merită 
laude chiar președintele Comisiei 
internaționale de tineret, tovară
șul Gheorghe Guriev, președintele 
federației dus. Măsurile de inten
sificare a activității juniorilor au 
dus la o întinerire a loturilor na
ționale. Salutară este și inițiativa 
forului internațional de a sprijini 
din punct de vedere material și 
cu cadre de specialitate federa
țiile unor țări în curs de dezvol
tare. Așa se și explică prezența 
In mari competiții internațio
nale a unor pugiliști puternici 
din țări tn oare sportul cu mă
nuși se practică de puțină vre
me. Totuși, mulți dintre acești 
sportivi au înclinație spre boxul 
tn forță, In care se urmărește lo
vitura decisivă, scoaterea adver
sarului din luptă. Consider că 
sprijinul primit de federațiile res
pective din partea unor antrenori 
din Cuba, R.D. Germană, Polonia, 
U.R.S.S., România, va duce Iu 
unificarea concepțiilor de tehnică 
pe plan mondial, la dezvoltarea 
sportului cu mănuși pe toate 
continentele.

Mihai TRANCĂ

Finale : simplu bărbați : Jiang 
Jialiang (R. P. Chineză) — 
Dragutin Surbek (Iugoslavia) 
3—0 ; simplu femei : Cen Lili 
OL P. Chineză) — Dai Lili 
(R. P. Chineză) 3—0 ; dublu 
bărbați : Surbek, Kalinik (Iugo
slavia) — Gergely, Jonyer (Un
garia) 2—1 ; dublu mixt : Gru- 
bra (Polonia), Bettine Vriesko- 
op (Olanda) — Fran Channaro, 
Xle Xiroyan (R. P. Chineză)
2-1.

Turneul de la Smederevska Palanka

ȘAHISTELE NOASTRE 
AVANSEAZĂ 

ÎN CLASAMENT
BELGRAD, 7 (Agerpres). SȘ 

în turneul internațional Iernii 
nin de șah de la Smederevska 
Palanka după 7 runde și dispu
tarea partidelor întrerupte se 
menține lideră maestra iugo
slavă Markovici cu 5 puncte, 
urmată de românca Elisabeta 
Polihroniade — 4,5 p, Maksi- 
movicl și Cejici (Iugoslavia) 4 
p, Margareta Mureșan (Româ
nia) — 3,5 p etc, în ziua de în
trerupte, Polihroniade a cîștigat 
la Hunt și a remizat cu Maksi- 
movici, iar Mureșan a învins-o 
pe Petrovici.

FRANZ KLAMMER A ClȘTIGAT 

COBORlREA DE LA VAL D’ISERE
PARIS, 7 (Agerpres). — Pro- 

ba de coborîre din cadrul com
petiției „Criteriul primei ză
pezi" de la Val D’Isere (Fran
ța) contînd pentru clasamen
tul „Cupei Mondiale" la schi 
alpin a fost cîștigatî de aus
triacul Franz Klammer, crono
metrat cu timpul de 2:05,22. 
Klammer, care nu mai cîștiga- 
se o coborîre din 1978, a fost 
urmat d® elvețienii Peter 
Mueller — 2:05,48 și Toni Bu- 
ergler — 2:05,63.

Celelalte probe programate 
Ia Val d’Isăre au fost fie a- 
mînate, fie anulate datorită 
lipsei zăpezii.

C.N. BARCELONA PE PRIMUL LOC 
ÎN C. C. E. LA POLO '

MADRID, 7 (Agerpres). — 
La Barcelona s-au încheiat în
trecerile turneului final al „Cu
pei campionilor europeni" la 
polo pe apă. Trofeul a revenit 
formației CN Barcelona, cla
sată pe primul loc cu 6 punc
te, urmată de echipele Span
dau Berlinul Occidental — 3 p, 
Vasas Budapesta — 3 p și Alp- 
hen (Olanda) — 0 p. In ultima 
zi a competiției : CN Barcelona 
— Spandau 12—11 ; Vasas — 
Alphen 11—7.

TELEX • TELEX
ATLETISM • Cea de-a 16-a e- 

dlție a maratonului de la Fukuo
ka (Japonia) s-a încheiat cu vic
toria alergătorului australian Ro
bert de Castella, cronometrat pe 
42,195 km cu timpul de 2h 8:18.

CICLISM • Cursa de 6 zale de 
la ZOrich a revenit cuplului vest- 
german Dietrich Thurau — Al
bert Fritz, urmat la un tur de 
perechea Urs Freuler — Rene Sar 
vary (Elveția).

HANDBAL 9 Rezultate înregis
trata tn campionatul mondial 
masculin pentru echipe de tine
ret, care se desfășoară în mai 
multe orașe din Portugalia: Fran
ța — Suedia 16—15; R.F. Germa
nia — Italia 14—12; R.D. Germa
nă — Elveția 24—23; Iugoslavia 
— Japonia 30—16; U.R.S.S. — Por
tugalia 10—11; Islanda — Olanda 
18—17. • ta ziua a doua a tur
neului Internațional masculin de 
la Tbilisi: Ungaria — Spania 
27—23; U.R.S.S. — Bulgaria 34—13; 
Iugoslavia — R.S.S. Gruzină 
27—20. In clasament conduc echi
pele U.R.S.S. și Ungariei, cu dte 
4 puncte.

RUGBY * La Hilversun (Olan
da), ta campionatul european de 
rugby — „Cupa F.I.R.A.* (Grupa 
B), selecționata Marocului a în
trecut cu 10—3 (7—0) formația O- 
landei.

SCRIMA • Concursul Interna
țional de spadă desfășurat la 
Budapesta s-a încheiat cu victo
ria scrimerulul elvețian Daniel 
Giger, care a dispus în finală cu 
12—10 de Peter Takacs (Ungaria). 
Pentru locul trei, Emo Kolczonay 
(Ungaria) l-a învins cu io—8 p, 
Nallett (Anglia).

TENIS • La Melbourne, în fi
nala probei de dublu femei S 
Kathy Jordan, Anne Smith —' 
Martina Navratilova. Pam Shrii 
ver 5—2, 7—5.

CAMPIONAItlf PANAMERICANE 
Ut IIAIHIIL

La Colorado Springs s-au desfășu
rat campionatele Panamericane 
de haltere. Competiția a fost do
minată de sportivii din Cuba 
care au cucerit 6 medalii de aur. 
Iată învingătorii tn ordinea cate
goriilor : Guerrero (Cuba) — 210- 
kg ; Hernandez (Cuba) — 232,5
kg ; Barlet (Cuba) - 250 kg ; Vil- 
larobe (Cuba) — 287 5 kg ; Eche- 
nique (Cuba) 320 kg ; Cohen 
(S.U.A.) — 325 kg : Ibanez (Cuba) 
— 355 kg și Clark (S.U.A.) — 360 
kg

MIINE, ÎN „CUPA U.E.F.A.“
a.u loc meciu**Lle retur ale optimilor de finală în Cupa 
In afară de Partida de la București, dintre Dinamo șl U.K. 

uoteborg, au loc următoarele întîlnirl (între paranteze rezultatele 
din tur): Feyenoord — Radniciki Niș (0—-2), Real Madrid — Rapid 
Vle“® Kaiserslautern — S.C. Lokeren (0—1). Hamburger S.V.
~ Aberdeen (2—3), Hajduk Spilt — Valencia (1—5), Neuchatel —
sporting Lisabona (0—0). Tragerea la sorți a meciurilor din sfertu
rile de finală va avea loc vineri, la Ztlrich (în toate cele trei com
petiții europene intercluburi).

CAMPIONATE
UNGARIA et. 18 — prima din 

retur): Vasas — Zalaegerszeg
5—0; B6k6scsaba — Debrecen 2—1; 
Dl os gy or — P6cs 2—6; Volân — 
Szombathely 1—1; Csepel — Fe- 
rencvăros 0—1; Niyregyhdza — 

Honv6d 1—1; Raba Eto-Gydr — 
Ozd 9—2; Ujpesti Dozsa — Sze
ged 4—0; Videoton — Tatabanya 
0—2. Clasament: 1. Ujpesti Dozsa 
— 25 p; 2. Raba Eto-GyOr — 24 
p; 3. Tatabanya — 24 p.

SPANIA (et. 14): Cadiz — Val
ladolid o—0; Las Palmas — Betis

0—2; Bayern MQnchen — Dort
mund 4—0; Aachen — Hamburg 
0—3; Kassel — Bochum 1—2.

3—1; Sporting Gijon — Real Ma
drid o—1; Castellon — Athletic 
Bilbao 1—2; C.F. Barcelona — O- 
sasuna 2—0; Real Sociedad — Va
lencia 4—1; Atletico Madrid — 
Zaragoza 1—0; Sevilla — Hercules 
Alicante 0—1. Clasament: 1. C.F. 
Barcelona - 22 p; 2. Real So
ciedad — 21 p; 3. Rea! Madrid
— 20 p.

R.F. GERMANIA (rezultate din 
turul 3 al ,,Cupei“): Darrmstadt
— Bremen 1—3; Duisburg — 
Karlsruhe 1—2 (după prelungiri); 
Stuttgart — Monchengladbach

• „Cupa Cupelor* Africii a 
fost cucerită de Union Douala 
(Camerun), învingătoare cu 2—1 
(2—1) în meciul retur al finalei 
disputate la Lagos în compania e- 
chipel locale F.C. Stationery (tn 
tur 0—0).

• In C.E. (tineret): Cipru — 
Franța 2—1 (0—0) ! Echipa Fran
ței s-a calificat pentru sferturile 
de finală.
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