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PUNCTAJ ETAPA DE VARĂ

A GIUNTEI REGIONALE PIEMONT
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintei*  
Republicii Socialiste România, 

------ - ■ în
a

a

i-a fost înmînată, miercuri, 
cadrul unei ceremonii, care 
avut loc la sediul C.C. 
P.C.R., „Placheta de aur 
Giuntei regionale Piemont*",  
semn de profund omagiu șl de
osebită stimă, din partea locui
torilor acestei importante re
giuni a Italiei, pentru contri
buția remarcabilă Ia dezvol
tarea tradiționalelor relații ro
mâno-italiene de strînsă prie
tenie și colaborare, pentru pro
digioasa activitate consacrată
nobilelor idealuri de pace, în
țelegere și largă conlucrare
între popoare.

Această distincție confirmă 
încă o dată marele prestigiu in
ternațional de care se bucură 
Koir-ănia, președintele Nicolae 
Ceaușescu, personalitate mar
cantă a vieții politice mon
diale, profund preocupat de 
destinele omenirii, luptător ferm 
și neobosit pentru triumful cau
zei destinderii, securității șl 
cooperării, pentru 
cursei înarmărilor și 
tuirea dezarmării, în 
rind a 
pentru 
fără arme și războaie, 
apărarea dreptului 
tal al oamenilor Ia viață, liber
tate și progres, pentru făurirea 
unui viitor luminos al întregii 
umanități.

La ceremonie au participat 
tovarășii Ștefan Voitec, Gheor- 
ghe Rădulescu, Cornel Burtică, 
Iou Coman, Ludovic Fazekas, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, 
Stizana Gâdea, Ion Ursu.

Au luat parte membrii dele
gației Giuntei regionale Pie
mont : Ezio Enrietti, președin
tele Giuntei regionale Piemont, 
membru al Comitetului Central 
ai Partidului Socialist Italian, 
Giuseppe Garesio, membru al 
conducerii Comisiei de presă și

dezarmării 
edificarea unei

oprirea 
înfăp- 
primul 

nucleare, 
lumi 

pentru 
fundamen-

Noii campioni la perechi (de la stingă, la dreapta) ; Ana Pe
trescu — Margareta Căttneanu și Alexandru Cătineanu — Gheor- 
ghe Dumitrescu

O frumoasă performanță a popicarilor de Ia Gloria București

MARGARETA CĂTINEANU - ANA PETRESCU Șl ALEXANDRU CĂTINEANU -
GHEORGHE DUMITRESCU, CAMPIONI LA PERECHI PE ANUL 1981

La numai • zi după dubla ta- 
tilnire cu reprezentativele R. D. 
Germane, Iubitorii jocului de po
pice din București, au asistai 
marți și miercuri, pe arena Vo
tata din Capitală, la tatrccerita 
finale ale campionatelor republi
cane do perechi. Pe toile de ar
bitraj au figurat M de cupluri 
feminina șl M masculine, cart 
și-au cucerit dreptul de partici
pare ta urma disputelor «emifl- 
nale.

In confruntările femtatoe lupta 
pentru un loc pe podium a teat 
mai echilibrată ca orietnd. lau
reatele fiind despărțite ta clasa
ment doar de ctteva popice. 
Constituind un cuplu de forțe 
sensibil egale. Margareta Căti
neanu. campioana lumii, șl Ana 
Petrescu, componentă de bază a 
echipei reprezentative (antrenor 
— Constantin Neguțoiu) deși 
joacă împreună din 19® ia Glo
ria București abia acum au Teu- 

propagandă a Direcțiuni] Parti
dului Socialist Italian, ziarist 
ta cotidianul „Avânți**,  organ 
de presă al P.SX, Eugenio Be- 
conclni, secretar general al 4- 
soctațiel universitara a miș
cării pentru pace din regiunea 
Piemont, Doina Amprima, se
cretar al Asociației culturala 
„Vasile Alecsandrl**  din Torino.

A fost de fată Benedetto 
Sautarelll, ambasadorul Italiei 
la București,

In numele delegației italiene, 
a vorbit președintele Giuntei 
regionale Piemont.

Ezio Enriettl a luminat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
„Placheta de aur a Giuntei re
gionale Piemont- — cu simbo
lurile celor șase provincii ale 
regiunii — pe care se află gra
vat textul : „Președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Excelenței Sale Nicolae 
Ceaușescu, Omului de stat ilus
tru și luptătorului pentru pa
cea lumii, ca mărturie a idea
lurilor comune ale României șl 
regiunii Piemont, care mili
tează pentru dezvoltarea prie
teniei între popoarele român 
și italian**.

Membrii delegației italiene au 
felicitat cordial pe șeful statu
lui român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost felicitat, de asemenea, cu 
căldură de tovarășii din condu
cerea de partid si de 
zenți la ceremonie.

Mulțumind pentru 
exprimate la adresa 
român, a politicii sale 
și colaborare, pentru aprecierile 
date relațiilor dintre România și 
Italia, pentru distincția ce i-a 
fost inmînatâ, a luat cuvlntul to-, 
varâșul NICOLAE CEAUȘESCU.

In încheierea solemnității, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși prezențj s-au în
treținut, într-o atmosferă de 
caldă prietenie, cu oaspeții ita
lieni.

stat pre-

cuvintele 
poporului 
de pace

ultimei frică-
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Cu cîtva timp ta urmă, 
ș-su încheiat întrecerile finale 
ate ediției ■ n-a a „Daciadel” 
1981 ta sport de masă. Am a- 
slatat, în această lungă etapă, 
ta întreceri dîrze, între cel mal 
buni dintre cei buni, la com
petiții desfășurate sub semnul 
depistării de noi talente, de ti
neri și tinere apțj. pentru per
formanță.

In acest lung maraton al în
trecerilor. în care fiecare sport 
a oferit cîștigătorilor un anu
mit număr de puncte, județele 
au încercat, prin sportivii lor 
fruntași, să cîștlge cit mai mult 
pentru ca, realizLnd un punctaj 
mare, să se claseze cît mal sus 
ta ierarhia pe țară. Unele au 
reușii încă din start — ne re
ferim la etapa de iarnă — 
să-și creeze o zestre Importan
tă, ceea ce le-a dat posibilita
tea ca ta clasamentul final să 
albă o poziție bună. Altele — 
ta principal județe de șes — 
ca Timiș, Galați, Constanța șl, 
îndeosebi. Municipiul București 
— au plusat în întrecerile de 
vară ale „Daciadei**.  Mai echi
librate ni s-au părut puncta
jele obținute pe etape de jude-

Întrecerea gimnastelor junioare
ALE ROMÂNIEI Șl U.R.S.S. A FOST CÎȘTIGATĂ

DE REPREZENTANTELE NOASTRE
La Tallin s-a desfășurat în- 

tilnirea internațională de gim
nastică feminină dintre echipe
le reprezentative de junioare 
ale României și Uniunii Sovie
tice. Tinerele sportive românce 
au repurtat un frumos succes, 
cîștlgînd atit pe echipe, cit și 
la individual compus. Iată re-

IERARHIA ESEURILOR
ÎN CAMPIONATUL DIVIZIONAR

OGLINDA SPIRITULUI OFENSIV
DE RUGBY

R.C.

Steaua (pe echipe) și Fuicu-la
Tred ©pinii exprimate recent de 

cunoscut! tehnicieni constituie 
cea mai bună introducere la 
rtoduriie care urmează : „Nici
nu mal concep un meci fără un 
eseu — cel puțin...*  (antrenorul 
emerit Viorel Morarii 
Grivlța Roșie) ; „Inițiativa zia
rului, de a întocmi ierarhia eseu
rilor, a creat a autentică emula
ție printre Jucătorii noștri" (prof. Mihai " - - -
mereu 
d ițele 
Crișan

Prin 
ierarhii . _ . ,
fiind prin excelență un Joc de

Naca — Farul) ; „Trag 
cu coada ochiului la ine- 

clasamente*  (prof. Emil 
— Politehnica Iași). 
urmare, Întocmirea unor 

— pe echipe, rugbyul

Concursul masculin s-a înche
iat, de asemenea, cu victoria po
picarilor de la Gloria București, 
Alexandru Cătineanu șl Gheor- 
ghe Dumitrescu lantrenor — Cos- 
tache Crlstea), grație excelentei 

. comportări a primului sportiv 
care a lansat bila cu precizie de 
...mertronom (în manșele „pline* 4 
a realizat • medie de 8,2 p.d. la 
fiecare lovitură) dcborlnd din 
300 trile mixte 907 popice. Cu 
toate eforturile depuse de vice- 
eampfenuî mondial Ioslf Tlsmă- 
nar șl colegul său de club, Va
rta Donoa, aceștia au fost ne- 
volțl să se mulțumească cu lecui 
secund Poziția kw a fost pu
ternic atacată în final de tinerii 
bucvreștenl Silviu Belivacă și 
Constantin Marin (antrenor —

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3J

CLASAMtNTELE PE JUDEfE

IA SPORTUL DE MASA
eta- 

de
Alba

38), Dolj (23 — 33), ceea

țele Brașov (42 puncte ia 
pa de iarnă 58 la cea 
vară). Arad (34 — 43), 
(33 — C~. ~ \ 
ea poate să Însemne o largă 
preocupare a organelor de re
sort pentru desfășurarea „Da- 
eladei*,  cu aceeași vigoare si 
iarna, șl vara.

Fără îndoială că acest clasa
ment nu poate reflecta In to
talitate eforturile care s-au de
pus în Întrecerile marii com
petiții sportive naționale. El 
nu poate reflecta, exhaustiv, 
nici amploarea sportului de 
masă în județul respectiv. Dar 
el poate constitui un indiciu 
privind numărul și calitatea 
cîstigătorilor, adică a ..virfuri- 
lor“, a elementelor valoroase 
care au obținut puncte în fie
care județ și Pe care „Daciada" 
le-a descoperit,■ propulsîndu-le, 
în mare parte, spre aria spor
tului de performanță. El con
stituie, totodată, un stimul 
pentru întrecerile celei de a 
III-a ediții a ,,Daciadei“ care 
este în curs de desfășurare.

Publicăm mai jos clasamen
tul pe județe în etapa de vară 
și cel final (iarnă și vară).

zultatele: echipe: ROMANIA
189,50, U.R.S.S. 137,55; Indivi
dual compus: Dana Dumitru 
38,70, Camelia Renciu 
(ambele România), Alia 
cenko (U.R.S.S.), 37,60, 
nla Marin (România) și 
șa Kovalenkova (U.R.S.S.), am
bele cu 37,55.

38,25
Ian- 

Ștefa- 
Nata-

fruntea clasamentelor eficacității
echipă, dar și individual — ale 
realizatorilor de puncte prin cel 
mai frumos procedeu al sportu
lui cu balonul ©val — E- 
SEUIz —• nu reprezintă • ac
țiune de dragul statisticii, din
colo de cifre afiîndu-se o „o- 
glindă“ a apetitului ofensiv al 
rugbyștilor notștri. Aceste clasa
mente prezintă unele aspecte cu 
adevărat interesante. Ar fi. de 
subliniat astfel că numărul to
tal al eseurilor înscrise (249> 
raportat la cele 88 de partide 
disputate conduc la o medie 
mulțumitoare, de aproape trei 
eseuri de meci. Numai că la 
realizarea acestui total, primele 

, cinci clasate (în ambele ierarhii 
•— cea oficială, din Divizia „A*  
și în cea a eseurilor) sînt sin
gurele care au reușit să înscrie, 
în medie, joc de Joc, Farul, 
Stea.ua și Dinamo avind reali
zări de excepție. Dar iată cum 
arată clasamentul pe echipe, men- (Continuare In pag 2-3)

Sorin Fuicu, in drum spre... eseu (in această imagine in timpul 
partidei U.R.S.S. — România (10—18), din mai 1981, cînd interna
ționalul de la Steaua s-a aflat de două ori intr-o asemenea fru
moasă postură). Foto : Ion MIHAICA

puncta

1. M. București
2. Galați
3. Timiș

233
83
72

4— 5. Maramureș 60
Suceava 60

4. Brașov 58
7. Mureș 55
8. Constanța 52

9—10. Brăila 49
Cluj 40

ÎL Botoșani 48 ; 12—13. Arad,
Hunedoara 43 ; 14—15. Sibiu,

39 1Vrancea 41 ; 18. Bacău 
17—18. Alba, Argeș 38 ; 19—20. 
Gorj, Iași 37 j 21. Bistrița N. 
34; 22. - .................
Vîlcea 
28—27.
Buzău
23 ; 30—31. Olt, Satu Mare 21) 
32. Tulcea 20; 33. Vaslui 19| 
34—35. Covasna, Teleorman 15 | 
36. Giurgiu 13 ; 37—38. Har
ghita, Mehedinți 7, 39. Sălaj 5;
40. Ialomița 3, 41. Călărași 1

Dolj 33 ; 23—24. Neamț,
30 ; 25. Dîmbovița 271 
Bihor, Prahova 28 ; 28. 
24 ; 29. Caraș Severin

PUNCTAJ GENERAL ETAPELE

DE IARNA Șl VARA

puncte

Dolj 58,
Iași, Si

1. M. București 234
2. Brașov 100
3. Galați 90
4. Suceava 84
6. Arad 77

Maramureș 77
7. Timiș 74
8. Alba 73
9. Mureș 62

10. Constanța . 59
11. Prahova 57 ; 12. 

13—16. Botoșani. Cluj, 
biu 51 ; 17. Brăila 50 ; 18—19. 
Argeș, Hunedoara 47 ; 20—21.
Gorj. Vrancea 45 ; 22. Bistrița 
Năsăud 42 ; 23. Bacău 39 ; 24. 
Dîmbovița 38 ; 25. Vîlcea 37 ; 
26—27. Caraș Severin, Neamț 
32; 28. Bihor 28 ; 29—30. Bu
zău, Giurgiu 27 ; 31—33. Har
ghita. Olt. Teleorman 25 | 
34—35. Satu Mare, Tulcea 24 ; 
36. Vaslui 23 ; 37. Covasna 
18,50 ; 38. Mehedinți 12 ; 39. Să
laj 10,50 ; 40. Ialomița 3 ; 41. 
Călărași 2.

ționlnxl la fiecare formație șl nu
mărul meciurilor Jucate, deoare
ce trei întîlnlri au 
pentru primăvară :

fost aminate

jocuri eseuri
1. Steaua 12 51

2. Farul 13 51
3. Dinamo 12 N
4. Grivlța Roșie U 21
5. Polii Iași 13 13
8. „U*  Timișoara 13 12
7. St. Balta Mare 12 11
8. CSM Sibiu 13 11
9. PTT Arad 13 1

10. Sportul stud. 12 8
11, Vulcan. 13 7
12. CSM Suceava 12 1
13. Rulm. Bîriad 13 1
14. Șt. Petroșani 12 1

ta rînduJ 
duală pare, 
remarcabilă.

său. Ierarhia IndVzl- 
de la bun început. 
Ea cuprinde nu mai

Geo RAETCH1

Stea.ua


In organizațiile sportive locale
T

C. S. VOINȚA BUCUREȘTI - SPRE 0 NUUĂ CALITATE
A ACTIVITĂȚII DE MASĂ Șl DE PERFORMANTĂ
Cunoaștem bine activitatea clu

bului sportiv Voința din Capitală, 
această unitate «portivă eu 35 000 
de membri, ' '
•ea la baza 
pera, ca șl 
tămlnal al
— pe zile, 
ttl participante etc.
regularitate redacției noastre. Dar 
la recenta conferință de dare de 
seamă șt alegeri a clubului am 
cunoscut alte șl alte fatete ale 
nundl la Voința, care pot oferi 
teme de reflecție si altor clu
buri.

Darea de seamă sl discuțiile au 
■vut calitatea de a fi concise șl 
•encrete. probind paradoxul că
— de regulă — oamenii care au 
de spus ceva vorbesc puțin. S-a 
arătat clar că nimeni, nici con
siliul clubului șl nici delegații la 
•aaferlnță nu se multumeso cu 
•o s-a realizat, iar unde a fost 
•asul s-a criticat clar, fără oco
lișuri Bl fără menajamente. Ast- 
tnl. In darea de seamă privind 
laaeplinlrea Planului de dezvol
tata tn perioada 1B7B—1981, ca șl 
ta luările de cuvlnt au fost 
punctate principalele realizări th 
activitatea de masă. Intre care 
tatrecerlle etapelor de vară șl de 
Iarnă ale „Dadadel”, eu zeci și 
■talar sute de partldpantl zllnla. 
a bună parte constltulnd-o fe- 
■BatlSL dar oamenii au plecat de 
la conferință cu concluzia că cel 
H 400 de cooperatori meșteșugari 
participant! la „Daciadă*  repre- 
stetă numai circa 45 la sută din 
membrii clubului bucureștean, șl 
s*  ucenicii sint de regulă cei 
mal fervențl participant! la În
treceri (darea de seamă). Baza 
Votata’ este mereu plină, nu e ți
nută ssa. de decor, pentru fru
musețea ei — s-a spus — cam- 
plonatul clubului, cupele dedica
te unor evenimente Importante 
stat excelent organizate, stimula
tive. dar mal sint echipe care vin 
să se întreacă lăstnd casa, lăstad 
atașa, dar etnd ies pe teren află 
eă partenerii (nu adversarii, s-a 
precizat) nu stat prezențl, filnd- 
eă tn marea masă a asociațiilor 
po cooperative stnt cîteva — Me- 
fato-easnlea. Arta textilă, Foto
grafia șl Arta lemnului — care 
au au activitate și Încurcă șl ne 
altil (Mihai Fintilte. președintele 
A.S. Igiena). în bogata paletă de 
Întreceri de la Voința sint Inclu
se sf campionatul pe echipe la 
atletism — unicat ne țară —, 
campionatele asociațiilor la 4 ra
muri de sport. Veintiada fetelor, 
eeea ce asigură continuitatea ac- 
ttvttâtll de masă pe întregul an 
la eare se adaugă 
„Sport șl sănătate” sl 
rea de seamă). Se 
mult, s-a susținut In 
șl s-a arătat si cum :

din cele văzute ade- 
eomplexă de la Pi- 
dln programul săp- 
actiunllor de masă 
•re, acțiuni, asocla- 

trimis cu

care se ocupă cu aceeași atenție 
șl dragoste, cu aceeași omenie. 

Conferința a dezbătut șl proble
me privind performanta, dome
niu In care realizările Întăresc 
calificativul de club fruntaș de 
care se bucură Voința București. 
Jucătoarele de popice de la Vo
ința — Elena Andreescu, Elena Pa
nă șl Elisabeta Badea — sint 
componente ale echipei României 
campioană mondială in 1980, une
le dintre ele ocupind locul se
cund la mondialele din 1978. Ho- 
rla Ardac, Marla Iosif Nlchlfor 
și Nineta Badea șl-au Înscris nu
mele pe lista campionilor Euro
pei, la popice Juniori. Rezulta
te bune au baschetbalistele (au 
cîștigat „Cupa României-), cicliș
tii Juniori. Mal recent, fotbaliștii 
cei tineri sînt angajați să redre
seze echipa de unde au dus-o 
„consacratll- (Petre Constantines- 
cu — șeful secției fotbal). Patru 
maeștri emeriti șl 37 de maeștri 
M spartului, ca șl 49 sportivi de 
clasă internațională nu sint la 
indemtna oricărui dub. Dar șl In 
performanță s-a discutat cu lu
ciditate. s-a pus accent pe lipsu
rile care au dus la unele regre
se, cum ar fl peplce-mascuUn, 
rfndva secție de frunte, canotaj, 
volei, box. S-a văzut clar că In
tre masă șl performantă este 
diferență de calitate, lipsește 
puntea de legătură, precum șl 
preocuparea activă a unor fac
tori de răspundere, cum ar fl vi
cepreședinții clubului (Mlrcea 
Zclinschl, antrenor de volei). No
ta muncii la performantă • dau 
titlurile mondiale șl europene, e 
drept, dar adunată OBLIGATORIU 
cu contribuția clubului la Jocu
rile Olimpice. Or, tocmai aid nu 
s-a îndeplinit angajamentul luat 
de Voința București. Planul de dez
voltare pe următorii 5 ani prevede 
măsuri bine gîndlte, menite să 
ducă șl la creșterea performante
lor. El a fost aprobat șl in apli
carea lui trebuie tlnut seama de 
experiența perioadei analizate, 
mai ales sub aspectul controlului 
muncii antrenorilor, calităților 
sportivilor din secții și eficienței 
investițiilor materiale șl financi
are.

Mircea COSTEA

CROSUL DE ÎNCHIDERE 
A SEZONULUI ATLETIC

Duminică pe aleile „Parcu
lui sub Arini" din Sibiu pe o 
vreme excelentă și într-o or
ganizare ireproșabilă asigurată 
de A.S. Armata și C.J.E.F.S. 
Sibiu ș-a desfășurat cea de-a 
10-a ediție a tradiționalului 
Cros de Închidere a sezonului 
atletic, dotat cu 
cembrie". Au luat parte 
atleți și 
cluburile sportive școlare 
Tg. Jiu, Sighișoara, Cisnădie și 
Sibiu, precum și C.S.M. 
A.S.A. din Sibiu, Voința Tg. 
Jiu și Textila Cisnădie. 
cîștigătoril, copii II: M. Bea- 
ran (C.S.S. Tg. Jiu) și Serafi-

„Cupa 30 De-
256 

atlete, reprezentînd 
din

?i

Iată

ma Agafiței (C.S.S. Șoimii Si
biu); Copii I: L Nuțu (C.S.S. 
Sighișoara) și Oana Isar (C.S.S. 
Tg. Jiu); Juniori III: E. Popes
cu (C.S.S. Tg. Jiu); Juniori II: 
M. Deac (C.S.Ș. Șoimii Sibiu) 
și Elena Tudor (C.S.S. Sighi
șoara); Juniori I: M. Curt 
(A.S.A. Sibiu) și Cristina Or- 
betu (C.S.S. Tg. Jiu); tineret: 
C. Dădalau (C.S.S. Tg. Jiu); 
senioare: Mirela Stoica (Voința 
Tg. Jiu); seniori; V. Mureșan 
(A.S.A. “ ■ 
ral: 1. 
A.S.A.
Șoimii __
Die IONESCU-coresp.

Sibiu). Clasament
C.S.S. Tg. Jiu 95 
Sibiu 52 p, 3.
Sibiu 43 p.

gene- 
p; 2- 

C.S.S.

La Voineasa — Vîlcea CAMPIONII LA POPICE
UN MARE (Urmare din pag. I)

REPREZENTATIVE ALE P(
Steaua campioana a Capitale]

FESTIVAL ȘAHIST 
INTERNATIONAL

Ferdinand Popescu), care — dor
nici de afirmare — au surclasat 
mai multe tandemuri experi
mentate.

complexul 
altele (da- 
poate mal 
conferință 

_____ ______ __ ______ prin acti
vizarea tuturor asociațiilor, prin 
■menajarea unor spatii de sport 
po Ungă unitățile care pot asi
gura acest lucru — evlttadu-se 
deplasările lungi ptaă la Pipera 
—-. prin angrenarea tuturor pre- 
Btflor de cooperative in spri- 

sportulul. Cind astfel de so
si. la nrma-urmel. nn astfel 

de angajament vin chiar de la 
unul dintre președinții ctitor două 
uniuni ale cooperației meșteșugă
rești din Capitală, tag. Doina 
Ciupea, care a vorbit și ta nu
mele colegului său. Grigore Mo
sor, putem fl siguri că așa va
fl.

un emoționant cuvtnt a rostit 
Nlcolae Popcov, despre • acțiune 
eu larg ecou social, pe care clu
bul sportiv Voința • face cu pri
cepere și pasiune, de mal multi 
ani : activitatea sportivă de ma
să cu handlcapațll fizic, coope
ratori meșteșugari membri al clu
bului sau din alte unități, de

O/, ÎN divizia
La Galați, Sibiu și Constan

ța s-au desfășurat aseară trei 
partide din campionatele pri
mei divizii de volei. Iată a- 
mănunte furnizate de cores
pondenții noștri :

GALATI, 9 (prin telefon). 
In sala „Politehnica" s-au in- 
tîlnit echipele masculine C.S.U. 
Galați șl Explorări Baia Marc, 
care au oferit un joc atractiv 
și foarte 
mai bine 
acționind 
obținut o 
pe deplin meritată :
13. —12, 7). Surprinzătoare ner
vozitatea oaspeților care, în 
ciuda unor situații avantajoase 
in seturile 1 și 2, nu s-au con
centrat suficient, dînd gazdelor 
posibilitatea revenirii în fl- 
naluri. Remarcări,: Ti?. Pus
tiu, Cojocaru (C.S.U.), respec
tiv Tutelea și, parțial, Slaicu. 
Au arbitrat cu scăpări Gr. Ne- 
delcu și N. Ionescu (Bucu
rești).

Teiemac SIRIOPOL

echilibrat. Studenții, 
organizați în teren și 
cu multă ambiție, âu 
victorie prețioasă și 

3—1 (14,

SIBIU, 9 (prin telefon). In 
sala C. S. Școlar, formația lo
cală C.S.M. Libertatea a pri
mit replica celei de pe litoral, 
Chîmpex Constanța. Sibiencele 
și-au adjudecat victoria eu 
3—1 (9, —15, 5, 4). Cu excepțta

Stațiunea de munte Voineasa 
(altitudine, 1 200 m) va fl, Intre 
II decembrie șt 3 Mnuarie, gaz
da celui de-al IV-tea Festival al 
șahului vilcean. Inițiat de comi
sia de șah a Județului VHoea. 
cu sprijinul C.J.F.J’Ș. și ai fe
derației de resort, acest concurs 
tradițional se va bucura, și la 
actuala ediție, de • participare 
de eUâtă, printre cel care au con
firmat deplasarea fiind doi mari 
maestri internaționali, P. Po
povic! și S. Ntkollcl, ambii din 
Iugoslavia, 6 maeștri Internatio
nal! din Bulgaria, Polonia, " 
ltoeJovacla, U.R.S.S. și din 
noastră.

Festivalul va cuprinde 
multe turnee (tnceptnd cu 
rezervat 
a H-a), care se vor 
în paralel in incinta Complexu
lui nou din Voineasa, care poate 
asigura participarea unul număr 
record de concurențl — plnă la 
«10 I

Co
tare

mai 
cei 

șahiștilor de categoria 
care se vor desfășura

CLASAMENTE : feminin — 1. 
Margareta Cătineanu — Ana Pe
trescu (Gloria București) 867 
(437—430), campioane republicane, 
2, Angeta Caragea — Etena Radu 
(Voința Galati) 886 (453—413), 3. 
Silvia Berinde — Olga Psihas 
(Voința Oradea) 8S4 (448—416), 4. 
Mariana Constantin — Emilia 
Slnpetru (Hidromecanica Brașov) 
843 (446—397), 5. Elena Andreescu 
— Elena Pană (Voința București) 
837 (451—386), 8. Cornelia Gre-
cescu — Florica Fiilp (Olimpia 
București.) 834 (397—437) ; mascu
lin — L AL Cătineanu — Gh. 
Dumitrescu (Gloria Buc.) 1760 
(907—853)—campioni republicani, 2. 
I. Tlsmănar — V. Donos (Rulmen
tul BV.) 1743 (890—853), - - -
llvacă — C. Marin ___ ___
Buc.) 1721 (865—856), 4. M. Băles- 
cu — I. Păgideanu (Votata Buc.) 
1707 (831—676), 5. V. Popa — I. 
Vida (C.F.R. Timișoara) 1692 
(864—828), 6. P. Purge — C. Ră- 
dmlescu (Voința Buc.) 1689 (881— 
808). Astăzi de la ora 9, are Joc 
turneul final individual.

Preocupările tehnicienilor po- 
lo-ului românesc de a dezvol
ta acest sport olimpic (din 1900 
in programul J.O.), de a întări 
continuu secțiile din țară și a 
efectua o mai largă selecție 
pentru echipele reprezentative, 
datoare să reprezinte in conti
nuare cu cinste sportul româ
nesc peste hotare, sînt tot 
mai variate.

După cum se știe, în acest 
an, tinăra formație universi
tară, cu 
a obținut 
de bronz, 
București, 
țării, confirmindu-și 
a izbutit să ocupe locul secund 
In tradiționalul „Turneu Prie- 
tenia“ de la Moscova, fiind în
trecută doar de selecționata U- 
niunii Sovietice, cea care o lu
nă mai tîrziu avea să devină 
campioană a lumii. Rezultatul 
de la Moscova vine să confir
me succesul (în premieră) ju
niorilor, în „Turneul Prietenia" 
de anul trecut.

Din această toamnă, în ideea 
de a asigura o mai largă se
lecție la fiecare categorie de 
virstă, au fost formate loturi 
de tineri jucători, grupați pe 
ani de virstă. Folosind modelul 
„age-groups“-urilor de la înot 
au fost alcătuite două loturi 
foarte tinere de poloiști năs
cut! in 1969 și 1970 (pregătiți 
de Liviu Pleșca) și alții născuți 
in 1967 și 1968 (pregătiți 
de Virgil Pleșca). Deocamdată 
acestea nu cuprind decît spor-

mai multi debutantl. 
o prețioasă medalie 
în luna iulie, la 

Echipa de juniori a 
valoarea,

tivi din Cai 
nează de tre 
sub suprave 
lui-coordonat 

In ordine 
alt lot (născ 
pregătit de 
și Valerin 
ba de peste 
mai avansat 
lo-ulul, unii 
Zaharia, Rag 
echipe din r 

In fine, 
mari, după 
una dintre < 
de pe conțin 
Hagiu, Ardei 
Șcrban, Tata 
se pregătește 
norii Paul N 
Ștefăncscu, i 
le" de la V 
1982.

Așadar, pa 
tinerilor polo 
paralelă: iati 
mieră pentru 
o acțiune ca 
va da la tii 
dele așteptate 
acești copii, 
selecționați? ; 
București exi 
cu 11 echipe 
acesta a cîști 
trenată de Fr 
petiție c? se 
gularitate să) 

una asemănăt 
ele, la Cluj- 
Arad sau Tin

3. S. Be- 
(Olimpila IERARHIA

(Urmare din pag 1)

puțin de 118 jucători, adică 
ximativ jumătate dintre 
care au evoluat ta turul 
ptanatulul : 18 de la Farul,

In C. C. E. la baschet feminin ln „Cupa Liliana Ronchciti"

- „U" CLUJ-WAPOCA ÎNTRECUTĂ 
DUPĂ PRELUNGIRI:

88-91 CU STEAUA ROȘIE BELGRAD

VOINȚA A CEDAT ÎN MECIUL
. CU TUNGSRAM: 65-88

Ajunse ta faza superioară a voasă, și care, comițind 5
competiției europene „Cupa Li- greșeli personale, ta min. 24, 
liane Ronchetti", baschetba- a fost descalificată lăstadu-șl

CLUJ-NAPOCA, 9 (prin tele
fon). Un numeros public a um
plut pînă la refuz Sala spor
turilor din localitate pentru a 
urmări Intîlnirea de baschet 
feminin între echipa clujeană 
Universitatea și formația Stea 
ua roșie Belgrad în cadrul 
grupei „A" a sferturilor de fi 
nală ale C.C.E. La capătul unei 
dispute pasionante, In care fa
zele spectaculoase au abundat, 
Iar răsturnările de scor au ți
nut publicul cu sufletul la 
ră, campioana Iugoslaviei 
creditată cu un palmares 
temațional impresionant

DE VOLEI

gu

in 
(în

setului al doilea, în care, deși 
au condus cu 13—2, gazdele au 
slăbit concentrarea și au per
mis oaspetelor să refacă handi
capul și să cîștlge setul în pre
lungiri (I). C.S.M. a dominat, 
grație plusului de eficacitate 
in atac și la blocaj. Eviden
țiate : Doina Bischin, Mirela
Popoviclu, Iuliana Răcean, de 

învingătoare, respectiv Emi- 
Cernega șl Ileana Geamba- 
Arbitraj corect : G. Mani- 
șl L Oană (ambii din Bra-

la 
lia 
șu. 
țiu 
șov).

Hie IONESCU

CONSTANȚA, 9 (prin tele
fon). în Sala sporturilor, în 
prezența unui public numeros. 
Farul a lntîlnit pe Penicilina 
Iași, în 
3-1 U, 
confuz, 
șeii, în 
au dovedit eficiența obișnuită 
a atacului lor, dominind insă 
datorită serviciului bun. Re
marcate : Gulniza Gelil, Ma- 
rilena Țurlea, Inliana Enescu 
(Farul), Mihaela Pricop șl 
Gabriela Coman (Penicilina). 
Arbitraj foarte bun : V. Săn- 
dulescu (București) — V. Arhl- 
re (Brașov)- Joi (n.r. — ari), 
de la ora M, cele două echipe 
susțin și partida din tur.

Cornel POPA

fața căreia a cîștigat cu 
—9, 13, 5), după un joc 
presărat cu multe gre- 
care constănțencele nu

1979 a cîștigat C.C.E., iar anul 
acesta a fost finalista compe 
tiției) — a cîștigat după pre
lungiri cu 91—88 (44—33. 90—- 
80). Este drept oaspetele au 
condus mai multă vreme, dar 
în repriza secundă clujencele, 
evident mai agresive în apă
rare decît în primele 20 
minute, au recuperat punct du
pă punct și au reușit ca 
mln. 36 să ia pentru prima da
tă conducerea : 71—70. De aici, 
scorul a alternat la diferențe 
minime, iar cu 8 secunde îna
intea încheierii meciului, Stea
ua roșie obținuse 80—79. în ul
tima secundă, Gheorghița Bo
lovan a fost faultată cînd 
cerca să arunce la coș. 
cele 3 aruncări libere 
a beneficiat clujeanca 
sformat-o Pe prima, 
doar egalarea pentru 
sa. în prelungiri baschetbalis
tele oaspete, mai experimenta
te în meciuri internaționale, au 
cîștigat în fața gazdelor, care 
au ratat cîteva atacuri ce pă
reau a fi finalizate. în mod 
pregnant s-a făcut resimțită 
absența Doinei Prăzaru-Matho 
(accidentată) cea mai bună re
cuperatoare a baschetbalistelor 
de pe Someș, ți In același 
timp, una dintre coșgeterele e- 
chipei „U“. Din rîndul acesto
ra, Magdalena Pali s-a impus 
în tot cursul meciului, Vergi- 
nia Popa în repriza secundă, 
precum și Gheorghița Bolovan, 
care a făcut mari eforturi pen
tru a contracara durerile unei 
accidentări mai vechi. De la 
Steaua roșie. Zorită Djurkovici 
a demonstrat, la numai 1,72 m, 
o valoare de excepție, atît prin 
cele 36 de puncte înscrise, cit 
ți prin aportul adus in apăra
re. Au marcat : Pali 26, Popa 
16, Bolovan 15, Anca 14, Jurcâ 
7, Mangu 5, Merca 5 pentru 
„U“, respectiv Djurkovici 36, 
Mîloslavevlci 18, Bokanivlci 15,
Pocekovicî 10, Mitici 
viei 5 șl Legici 1.

Au arbitrat foarte
▼alasviîi (U.R.S.S.) șl 
(Turcie).

Dumitru STANCULESCU
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ta-
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6, Marko-
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Guenlap

ESEUR
la Steaua, 14.
Grivița Roșh 
cît» 7 Știința 
și Universitate 
6 'Politehnica 
tul studențesc, 
tata Petroșani, 
C.S.M. Suceavs 
Vutoan. Indu 
mulți stat juct 
trei3feriturl, <1 
cdiențl înaintaș 
tari, Inclusiv 
eficace. Primi 
ment stat urmf
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București 
în sala 
meci din 
sportive- 

d!in

listele de la Voința 
au lntîlnit. aseară. 
Floreasca, în primul 
grapele sferturilor pe 
le de la Tungsram S.C. 
Budapesta. Partida se anunța 
interesantă, atractivă și în
ceputul ei părea să confirme 
previziunile. Oaspetele au ve
nit la București cu o formație 
redutabilă, in rîndurile căreia 
se află jucătoare din echipa re
prezentativă a Ungariei — 
Bacsay Suzana, Kiss Lenke, 
Katalin Szuehi. Piroșca Vaci — 
sportive care au evoluat la 
ultimul campionat european, 
desfășurat anul acesta în I- 
talia.

După un Început echilibrat, 
în care elevele lui Marian 
Strugaru au avut cîteva reușite, 
rutinatele baschetbaliste din 
echipa oaspe au pus stăpîni- 
re pe joc și, pe fondul unei 
comportări tot mai șterse a 
tuturor sportivelor de la Vo
ința, s-au detașat pe tabela 
de soor. Evoluând dezinvolt, 
recuperând majoritatea min
gilor. sub ambele panouri, ad
versarele noastre au lăsat o 
excelentă impresie sub toate 
aspectele. Deși au Încercat, to
tuși, să contracareze jocul bun 
al sportivelor de la Tungsram, 
româncele au comis erori inex
plicabile pentru rutina unor 
jucătoare cu multă- activitate 
eompetițională, cum sânt Ște- 
fania Borș — extrem de ner-

coechipierele fără jucătoarea 
înaltă atât de necesară unei 
echipe, 
patică.
Grecu — care deși a 
multe a realizat destul de pu
țin. Estela Tomescu — len
tă, fără „nervul" necesar Ui
mii conducător de joc. Voința 
s-a apărat slab pe parcursul 
întregului meci, iar adversa
rele au profitat de scăderile 
din acest compartiment, Bocsay 
și Kiss punctând, fără dificul
tate. iar Suchi, Vaci și Vere- 
tics aruneînd cu mult succes 
de la distanță

Așa stînd lucrurile, partida 
a fost la discreția sportivelor 
de la Tungsram, care au ciș- 
tigat cu 88—65 (55—33). Bas
chetbalistele noastre trebuie 
să încerce în următoarele me
ciuri din grapă (returul cu 
Tungsram și dubla partidă cu 
Slavia Braga) să șteargă im
presia neplăcută pe care au 
lăsat-o aseară spectatorilor și 
specialiștilor care au urmărit 
Întâlnirea. Au marcat Bocsay 
28, Kiss 28, Veretics 12, Szuehi 
8, Vaci 8 și Magyar! 4 pen
tru învingătoare, respectiv Borș 
18, Popescu 16, Grecu 9. Stru- 
garti 8, Slăvei 6, Hegeduș 4 
si Tomescu 4.

Au arbitrat 
slovacia) și 
(Polonia)",

Liliana Slăvei — a- 
dezinteresată. Lucia 

Încercat

I, Sudek (Ccho- 
K, Koroiewschi

Pau! IOVAN

ăduimstritiă or stat loto pronosport intorucazA
• PRONOSTICURI... Unul din

tre cel mai recențl mari clștlgători, 
participantul Bogol Vasile din 
Galați, care la concursul Prono
sport din 8 noiembrie a.c. a ob
ținut un autoturism „Dada 1300“, 
recomandă următoarele pronos
ticuri pentru concursul Prono
sport de la sftrsitul acestei săp- 
tărntal : L AscoM — Juventus X; 
n. Bologna — Fiorentina X; Ut. 
Cagliari — Cesena 1 ; IV. Catan
zaro — Roma 1, X, 2 ; V. Como 
— UdJnese 1, X ; VI. Mflan — 
Genoa 1 ; VIL Napoli — Inter 
X ; vm. Torino — AveTHno 1 ;
IX. Brescia — Palermo 1, X ;
X. Lazio — Pisa 1, X ; XI. Pis- 
toiese — Verona 1 ; XII. Rimini

— Spăl 
rugla 1,

X ; XIII. Varese
X.

Pe-

® SE 
panților 
pot ti procurate bilet» cu nu
merele preferate pentru tragerea 
obișnu ia Loto de vineri 11 de
cembrie 1981 !

REAMINTEȘTE părtici
că numai astăzi mal

• Numerele extrase la trage
rea PRONOEXPRES din I de
cembrie 1981. Extragerea I: 41 14 
42 36 40 3; Extragerea a Il-a: *0  
18 45 25 2 32. FOND TOTAL DE 
CIȘTIGURI: 938.782 lei din care 
150.943 lei report la categoria L

1. SORIN
2. Marian

3—7. MDhaJd
Mircea 
Mircea
Adrian 
Cestlcâ

8—8. Gheorgh) 
Adrian 1 

10—IS. Duir, ’ ru 
Gestica '
AJext ... 

—ț-vioricâ :
nu este <Șl 

faptul că tați 
sint internațior 
veluri, i chiar

Pentru ama' 
să completăm 
alt eficacității 
principalii reali 
de pictor : Dt 
DBU (Steaua) 
Constantin (I>i 
nailty king" 1 
Bezușcn (Farul 
dek (Politehnic 
Luca (Știința 
Cojocaru (R.C. 
cite 51, Valerii 
Grivița Roșie)

• SUGESTI
• SUGESTII 

ZINE
• INTRAȚ1

Magazine! 
stau la disp 
late de măi 
preferințe, jt 
moașe, utile,

LUNA DE’ 
DOURILOR,

LUNA BU 
DRAGI I
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DINAMO A PIERDUT Șl MANȘA A ll-a CU I.F.K. COTEBURG ÎIV CUPA U.f.F.A.
DINAMO - I.F.K. GOTEBORG 

0-1 (0-1)

Spectatori — aproximativ 15.000; 
Șuturi kr poartă: 1.1—ÎS (pe spațiul 
porții 5—10); Comere: 10-4. A mar
cat: NltSSON (min. 23). Cartonașe 
galbene: Stănescu.

H. Mulder (Olanda) a arbitrat 
toarte bine.

DiNAMO: Moruni — Mărginean
(min. 37 Stănescu), Dinu, Augustin, 
I. Marin — Dragr.ea (min. 74 k>r- 
dache), Mulțescu, Custov — Țălnor, D. 
Georgescu, Orac.

I. F.K. GOTEBORG : Wemersson - 
C. Carlsson, Hyssen, J. Carisson, 
Svensson — Fredriksson, Stromberg 
(min. 87 SchWIer), Tord Holmgren - 
Nilsson, Corneliusson, Tommy Holm
gren (min. 85 Holm).

Ieri a lost o zi senină, cu 
soare îmbietor, admirabilă pen
tru fotbal, tribunele pline pe 
stadionul din șoseaua Ștefan 
cel Mare și publicul încrezător 
într-o victorie care să aducă 
calificarea pe mai departe a 
echipei noastre în Cupa 
U.E.F.A. Dar pînă la urmă nu 
a fost deloc așa după cum am 
așteptat și cum am fi dorit cu 
toții. Dinamo nu s-a calificat 
în turul următor ăl competiției 
și nici măcar nu a putut evita 
înfrîngerea pe teren propriu. 
Pentru că ieri Dinamo nu a 
fost... Dinamo, pe care îl știam 
cu toții, echipa care, nu cu 
mult timp în urmă, a îngenun
cheat pe Levski-Spartak în nu
mai 45 de minute și pe Inter- 
nazionale în mai puțin de o ju
mătate de oră de prelungiri. 
Ieri Dinamo a fost o echipă 
oarecare, lipsită în primul rînd 
de acea forță morală colectivă 
care a făcut-o pînă acum, în 
repetate rînduri. să treacă 
peste obstacole dintre cele mai 
grele, o echipă care a navigat 
aproape un meci întreg „în de
rivă". comportîndu-se inexplica
bil de modest în fața unuj ad
versar I.F.K. Gfiteborg. este a- 
devărat. valoros, dar nu de ne
trecut, care însă a aplicat, in 
teren, o lecție simula, dar bine, 
și învățată cu o disciplină tac
tică riguroasă. Suficient pentru 
a obține o victorie, poate puțin 
scontată chiar de ei înșiși, după 
replica oricum mai bună a di- 
namoviștilor în meciul de la 
Goteborg, dar indiscutabil me
ritată, după aspectul general al 
întrecerii și mai ales după ra
portul net favorabil lor al oca
ziilor de gol.

Impresia că meciul-retur eu 
I.F.K. Goteborg va fi de o di
ficultate mai mare decît am 
sperat, a apărut încă de la pri
mele schimburi de mingi, de 
la primele acțiuni de atac ini-

Min. 40 : Custov a șutat, „zidul" suedezilor a fost învins, dar nu 
și portarul Wemersson, care a avut o intervenție salvatoare. La 
1—1, din acel moment, poate alta ar fi fost soarta partidei Di
namo — I.F.K. Goteborg. Foto : Dragoș NEAGU

țiate de oaspeți, la reușita că
rora își dădeau „concursul" și 
nesincronizăriie din apărarea 
noastră, erorile în marcaj și 
Insuficientul aport al mijlo
cașilor dinamoviști la recupe
rarea baloanelor în treimea 
proprie și la păstrarea iniția
tivei, după intrarea în posesia 
mingii, fn aceste condiții, în 
min. 10 și 12 fotbaliștii suedezi 
beneficiază de două mari o- 
oazii de a deschide scorul. La 
prima ratează, pe rînd. Tommy 
Holmgren și Nilsson, iar la cea 
de a doua minge de gol, bine 
lucrată de Nilsson, nu găsește 
pe nimeni la finalizare fn fața 
porții lui Moraru. în min. 16, 
Dinamo are fi ea o mare oca
zie de a înscrie, creată însă de 
pripeala fundașului central 
suedez Hyssen care, în inter
venția sa, s-a aflat foarte a- 
proape de un autogol, evitat 
însă în ultimă instanță de por
tarul Wemersson, acesta de
viind balonul în corner. Oas
peții revin în atac și după 
clteva încercări frontale de a 
străpunge apărarea dinamovis- 
tă, inițiază o acțiune pe partea 
stingă, prin NILSSON, care, 
bine găsit cu o minge de Tom
my Holmgren, dar și complet 
liber, face o cursă pe extre
mă și, dintr-un unghi redus, 
trimite, eu o execuție de.„ bo- 
cheist, balonul In colțul lnng al 
porții lui Moraru. Era minutul 
23 și scorul general al tatll- 
nirij devenise 4—1 pentru 
I.F.K. G&teborg 1 Moment de
osebit de greu pentru Dinamo, 
care își simte năruite speran
țele calificării. Dar replica •- 
chipei noastre, care acum na

TURNEUL DE MINIFOTBAL DE LA ARAD
Turneul de minifotbal, dotat cu 

„Cupa 30 Decembrie", din sala 
Polivalentă de la Arad a conti
nuat cu alte jocuri disputate în 
fața unui numeros public. Iată 
două dintre rezultate : U.T.A. — 
Bapld ArKd 8—0 (2—0). Au mar
cat : Coraș (4) și Cura (2). U.T-A.: 
Ducadam — Giurgiu, Coraș, Cura, 
Marcu, Tisa (au mai jucat Szabe, 
Mușat, Urs, Vușcan, Hirmler șl 
Hack). RAPID : Butaru — Arde
lean, Maghlș, Radin, Moldovan, 
Bora (au mai fost folosiți : Stee- 
nescu, Gali șl Leșan). Partida a 
avut loc marți seara tfrzlu.

Miercuri s-au inttlnlt U.T-A- șl 
Strungul Arad. Divizionar» „A- 
a obținut victoria en acarul da 
12—2 (7—0). Au înscris : Coraș 
(S), Cura (3), Țlrban, Ura, Giur
giu șl Mușat, respectiv Butaș și 
Ruska. U.T.A. : Ducadam —- 
Giurgiu, Mușat, Marcu, Coraș, 
Cura (au mal jucat Szabo, Hirm
ler, Ura, Vușcan, Țlrban și Ku- 
kla). STRUNGUL : Vere» — Bl- 
zâu, Gașpar, Bran, Butaș, Bedea 
(au mal fost folosiți luhasz, Rus
ka, Leptik șl Rus). (L IOANA 
— coresp.).

mai avea ce pierde, nu are 
deloc forța necesară pentru a 
schimba soarta jocului. Cîteva 
încercări timide dinamoviste In 
ofensivă, una dintre ele. în 
min. 35, încheiată cu un șut 
slab al lui Dudu Georgescu 
(primul șut pe spațiul porții!) 
nu inspiră suficientă încre
dere că egalitatea va putea fi 
restabilită pînă la pauză. Ceva 
mai aproape de realizarea aces
teia a fost Custov, în min. 40, 
care l-a întins serios pe Wer- 
nersson. la executarea unei lo
vituri libere de la 17 m. Dar, 
în minutul următor, același 
Custov, pe post de ultim apă
rător, va evita un 0—2, dega- 
jînd un șut al lui Tommy 
Holmgren de la un metru de 
linia porții lui Moraru.

începutul reprizei secunde îi 
arată pe jucătorii dinamoviști 
ceva mai deciși în atac și 
speranțele că jocul va putea 
lua o turnură favorabilă lor 
încolțesc din nou. Ratează 
insă Dragnea în min. 50 o bună 
ocazie, portarul oaspeților res
pinge apoi, In corner, în min. 
52, un frumos voleu al lui 
Orac, după o acțiune construi
tă de Mulțescu. Urmează alte 
două mari ocazii ale oaspeților. 
In min. 55 și 58, nevalorificate 
de același Nilsson, la ultima 
dintre ele contribuția lui Cus
tov la evitarea golului fiind 
hotăritoare. în min. 62, o fază 
frumoasă construită de jucă
torii noștri, încheiată eu un 
șut, spre vinclu, al lui Augus
tin, din ce în ce mai insis
tent în atac, este rezolvată — 
și cu șansă — de portarul 
Wernersson. Și cu această în
cercare nereușită, marile oca
zii de gol încep să se înscrie 
numai la activul echipei rre- 
deze : în min. 69 prin Nils
son ; în min. 74 prin Tommy 
Holmgren ; în min. 82 prin 
Tord Holmgren ; în min. 87 din 
nou prin Nilsson și în min. 88, 
prin același Nilsson, de fie
care dată contribuind și o a- 
numită deconectare a jucăto
rilor suedezi, siguri de victorie 
șl de calificare, dar și inter
vențiile foarte inspirate ale lui 
Moraru, care au făcut ca «co
rul fntîlnirii să nu ia proporții.

Mihai IONESCU

Restanță din etapa a Vlll-a a Diviziei „A“

UN MECI DE MARE INTERES,
STEAUA - UNIVERSITATEA CRAIOVA,
ÎNCHEIE SEZONUL COMPETIȚIONAL
Ambele echipe doresc să se autodepășească, să furnizeze un 

spectacol atractiv și să-și mărească zestrea de puncte

Astăzi, „cădere de cortină" 
peste sezonul competițional de 
fotbal. Pe stadionul din Gh 
cea, începînd de la ora 14, se 
va disputa meciul Steaua — 
Universitatea Craiova, partidă 
restantă din etapa a VIII-a a 
campionatului primei divizii.

Această întîlnire are premi
sele unei confruntări de real 
interes, nw numai prin prisma 
tradiționalei rivalități dintre a- 
ceste două formații cu palma
re» în fotbalul nostru, ci și 
prin conjunctura acestui final 
de sezon. Pentru că în etapa 
de duminică ambele combatan
te au părăsit terenurile de joc 
învinse (Steaua — la Constan
ța, Universitatea — la Progre
sul, în București). Echipa mili
tară resimte acut nevoia de 
puncte în încercarea de a 
se redresa. în ‘Imp ce 
formația campioană vrea să 
rămînă lidera turului pe baza

punctelor și nu a golavera
jului.

Iubitorii fotbalului din Capi
tală și din întreaga țară (me
ciul va fi televizat) așteaptă 
să asiste la un adev'rat spec
tacol fotbalistic. Partida va fi 
arbitrată de Cristian Tcodorcs- 
cu (Buzău), ajutat la linie de 
C. Ghiță și R. Petrescu (ambii 
din Brașov).

1. UNIV. CRAIOVA 16 12 1 3 35-10 25
2. Dinamo f7 11 3 3 35-17 Z
3. Corvi nu I 17 8 4 5 36-23 20
4. F.C. Olt 17 8 3 6 22-17 19
5. SporL' stud. 17 6 6 5 19-21 18
6. S.C. Bacău 17 7 4 6 20-23 18
7. F.C.M. Brașov 17 7 4 6 14-18 18
8. U.T. Arad 17 6 4 7 20-23 16
8. ,.U- Cj.-Napoca 17 6 4 7 17-22 16

10. C.S. Tîrgovîște 17 6 4 7 17-24 16
11. „Poli- Tim. 17 6 3 8 20-21 15
12. Steaua 16 5 5 6 16-17 15
13. F.C. Constanța 17 4 7 6 19-21 15
14. Chimia Rm. V. 17 6 3 8 20-31 15
15. F.C. Argeș 17 5 4 8 14-19 14
14. Jiu! 17 4 6 7 18-24 14
17. A.S.A. Tg. M. 17 6 1 10 25-22 13
18. Prog. Vulcan 17 4 4 9 18-32 12

• AVANTAJ STEAUA I Cele două echipe s-au întîlnit întîia 
oară la București, Ia 14 martie 1965. Atunci, bucureștenii au în
vins cu 2—0, prin golurile marcate de Voînca în min. 18 și 79. 
Ultima dispută în Capitală, Ia 9 august anul trecut, cînd cra- 
iovenii au cîștigat cu 1—0, prin golul înscris de Cămătaru în 
mîn. 73, meciul fiind condus tot de arbitrul de astăzi, Cr. Teo- 
dorescu. Din 1964 (primul meci, la Craiova, 4—0 pentru mili
tari ! ; ultimul, în Bănie, 1—1 în primăvară) și pînă astăzi, 34 
de confruntări între cele două echipe pe prima scenă. Bilanțul 
este net favorabil formației bucureștene care a cîștigat 18 întîl- 
nirl, în timp ce Universitatea a învins în 9 partide. Logic, 7 
partide s-a>u încheiat Ia egalitate. Ce va fi astăzi ?...

DE CE MINIFOTBAL?
Răspunde Mircea Lucescu

— De ce minifotbal, la numai cîteva zile de la încheierea 
turului 7

Mircea Lucescu explică :
„Din mai multe motive, dar in primul rind pentru faptul 

ci e mai bine să joci, decit să nu joci, fotbal, indiferent 
de condiții. In al doilea rind, vacanțele de iarnă ale fotba
liștilor noștri au fost deseori prea mult scutite de orice 
obligații de odihnă activă, ele soldindu-se cu surplusuri de 
greutate, pentru eliminarea cărora jucătorii au fost nevoiți 
să ducă o luptă intensă in primele zile de antrenament, in 
ianuarie, ceea ce a aminat atacarea procesului de pregătire. 
Aceste turnee de sală au menirea de a menține jucătorii in
tr-o priză fizică — pe plan psihic se obține de asemenea 
o realizare activă — și ii creează jucătorului o anume obli
gație in fața publicului, care vrea spectacol. In aceste 
condiții, jucătorul iți prelungește — și in vacanță — „viața 
sportivă". Dacă vreți, aceste turnee de sală au și menirea 
de a face să se împuțineze paharele pe care jucătorii le 
ciocnesc, deseori intr-un ritm prea intens, in perspectiva 
Anului nou".

— Două vorbe despre trialurile de la Oradea și Arad.
— Ele urmăresc un scop similar, dar acesta nu e singu

rul. Cred că organizarea acestor două jocuri nu e deloc 
prematură, mai ales că unul din dușmanii fotbalului este 
aminarea. In afară de asta, nu cred că e bine ca un antre
nor să conteze doar pe informațiile apropiaților săi, oricit 
ar fi ei de experimentați. Intre propunerea pe hârtie și rea
litatea de pe gazon e deseori o mare distanță, pe care tre
buie să o verifici.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
DUMINICĂ

tragere

BOURILOR
IRURI IN VITRINE 
IRURI IN MAGA-

EȚI I

tulul de stat tâ
u o mare diverși-
re, în funcție de
fi cadouri fru-
cei dragi.

E - LUNA CA-

)R PENTRU CEI

PESTE 100.000 LEI REPORT LA CATEGORIA II 
Cu suma de numai 10 lei vă puteți număra fi 
dv. printre marii cîștigători de autoturisme fi 
bani la ULTIMA TRAGERE LOTO 2 DIN ACEST 
AN I Agențiile Loto-Pronosport vă stau la dis
poziție pînă sîmbătâ 12 decembrie inclusiv. 
PROCURAȚI DIN VREME BILETE CU NUMERELE

PREFERATE I

• Este regretabil (am spune 
chiar: DE NEÎNȚELES) faptul 
că unii jucători de fotbal nu 
cunosc bine nici regulamentul 
de joc și nld Instrucțiunile fe
derației în legătură cu desfă
șurarea meciurilor de fotbal. 
Situația este cu atit mai inad
misibilă, țu dt în necunoștin- 
ță de cauză se află persoane 
ofidale. cum slnt arbitrii sau 
observatorii federației! Un •- 
xemplu în această direcție ni 
l-au oferit arbitrul Venus Cio- 
cîlteu și observatorul federal 
Cristian Popescu la medul 
dintre divizionarele „B“ Olim
pia Satu Mare și F.C. Baia 
Mare. După cum se știe, divi
zionarele „B“ care au un jucă
tor la lotul Reprezentativ de 
juniori (respectiv la dubul Lu
ceafărul București) nu mai sînt 
obligate să aibă In formație un 
junior. Era cazul și cu F. C. 
Baia Mare la medul amintit 
Numai că, NECUNOSClND 
REGLEMENTĂRILE IN VI
GOARE, observatorul federal 
și arbitrul s-au influențat unul 
pe altul și l-au obligat pe eei 
de la Baia Mare să alinieze in 
teren numai 10 jucători. In 
felul acesta, evident, sarcina 
gazdelor a fost ușurată, ele 
dștigînd întîlnirea cu 1—0.

In altă ordine de idei tre

buie să spunem că și atund 
cînd o echipă încalcă regula
mentul in ceea ce privește fo
losirea juniorilor, nici obser
vatorul federal și nid arbitrul
nu au dreptul să nu dea dru
mul la joc, echipei adverse ră- 
minindu-i posibilitatea de a 
contesta și de a cîștiga medul 
pe baza contestației. Desigur, 
că nid un dub sau asociație 
sportivă nu-și asumă un ase
menea risc.

Pentru greșeala comisă la 
meciul mai sus amintit, arbi
trul Venus Ciocilteu a fost 
suspendat pe trei etape, iar 
observatorul Cristian Popcscu 
va sta și el un timp pe tușă, 
dîndu-li-se răgazul să mai răs
foiască regulamentele.
• In schimb, nu putem de- 

dt să-1 apreciem pe arbitrul 
Ion Vițelaru din Botoșani, care, 
conducînd partida dintre divi
zionarele „C“ C.S.M. Borzești 
și Victoria Bacău, deși a fost 
amenințat în timpul jocului și 
pînă la urmă bruscat de unii 
jucători ai echipei gazdă, n-a 
vrut să încalce regulamentul 
dînd deciziile neconforme cu 
realitatea pe care Ie cercau 
aceștia. In busculada de la 
sfîrșitul meciului, arbitrul Ion 
Vițelaru nu i-a putut identifi
ca pe cei care l-au lovit. I-a

venit în ajutor observatorul 
local Ion Vîrlan din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej. Urmarea? 
Jucătorii cu apucături de huli
gani l-au TÎRÎT pe Ion Vîrlan 
în cabina lor, unde nu mai 
trebuie să spunem ce s-a în- 
tîmplat.

Comisia de disciplină a luat 
in discuție aceste fapte de ne
crezut, sancționînd drastic pe 
cei vinovați. Astfel, jucătorii 
Gruber și Căpraru au fost sus
pendați pe cîte un an, iar 
echipa a fost amendată cu 5000 
de lei. Nici președintele secției 
de fotbal C.S.M. Borzești, 
Nicolae Iordan, n-a fost străin 
de cele întîmplatc. Motiv pen
tru care i s-a luat dreptul de 
a mai reprezenta clubul din 
Borzești, propunîndu-se în ace
lași timp C.J.E.F.S. Bacău în
locuirea sa. Să sperăm că ea
a și avut loc.

Jack BERARIU
Fompiliu VINTILA

• Eliminați de pe teren în 
meciul Universitatea Cra’ova 
— Progresul Vulcan București, 
Grigore (Progresul Vulcan) și 
Donose (Universitatea Craiova) 
au fost sancționați de Comisia 
de disciplină a F.R.F., Grigore 
a primit un avertisment, iar 
Donose (care nici nu s-a pre
zentat în fața Comisiei, comi- 
țînd în acest fel o a doua aba
tere) a fost suspendat pe o 
etapă.



ELISABETA POLIHRONIADE 
SE MENȚINE LIDERĂ CAMPIONATELE BALCANICE ARIF NUSRET SAN (Turcia):

BELGRAD 3 (Agerpres). — 
bl turneul international femi
nin de sah de la Smederevska 
Palanka. dună 9 runde conduce 
maestra româncă Elisabeta Po- 
lihroniade. cu 6 ouncte, urma
tă de Markovici (Iugoslavia) — 
B puncte (1), Maksimovid si 
Cejici (Iugoslavia) — 4 ouncte 
(2). Mitlvojevici si Stadler (Iu
goslavia) — 4 puncte. Marga
reta Muresan (România) — 3.5 
puncte (2) etc. în runda a 9-a, 
Polihroniade a remizat cu Mill- 
vojevicl. iar Stadler a cistlgat 
la Cejici. Restul partidelor s-au 
întrerupt

JENISMANII NOȘTRI 
LA SALGOTARJAN
BUDAPESTA. 3 (Agerpres). 

în primul tur al turneului in
ternational de tenis care are 
loc pe teren acoperit Ia Salgo- 
tarjan. Liviu Mancas (Româ
nia) l-a învins cu 6—7, 6—1 
6—3 pe Siksai (Ungaria). Pen
tru turul doi s-a calificat si 
Cristinel Stefănescu. învingător 
eu 4—6. 6—1. 6—4 în Dartida 
cu Mladshii (Ungaria).

TENISUL REVINE PRINTRE
Intr-un recent interviu, dr. 

Theodor Zech, președintele Fe
derației de tenis din Austria 
|t președintele Asociației eu
ropene de tenis, a declarat, in
tre altele: „Recenta hotărîre a 
Congresului CIO de a include 
din nou tenisul în familia dis
ciplinelor olimpice a produs 
satisfacție în rindurile Iubitori
lor «Sportului alb” și, proba
bil, că turneul olimpic din 1988 
”a atrage mulți lenismani a- 
maiori. Deși pînă atunci mai 
sini șapte ani, noi trebuie încă 
de pe acum să ne gîndim la 
participarea sportivilor noștri

DE GIMNASTICĂ
începind de vineri si oină 

duminică, la Belgrad se va des
fășura tradiționala întrecere a 
gimnaștilor juniori din țările 
balcanice, competiție care s-e 
bucurat pînă acum de un real 
succes si a lansat de fiecare 
dată noi nume în arena spor
tivă internațională.

Loturile sportivilor români ae 
află de miercuri dimineață in 
capitala Iugoslaviei,- gata de a 
lua startul în acest concurs de 
real prestigiu international. An 
făcut deplasarea : Dana Dumi
tru. Camelia Renclu. Ștefani*  
Marin, porina Ungureanu, Tee- 
dora Boiangiu, Raluea Bugner,

*b * Conl° ’* «. i* eedraiâ 11.70.7» șl 11.S0.50; locțlo comp. 11.51 »0 > mtsrvrtxm «7 | M<
•ntru rtrdlnStot, t abonament, prin tlEMM - departamentul npart Import pmd, 7 0 Boi 135-137. Iele, 11320, București, rtr. 15 Decembrie — (,

A TOST STABILIT TRASEUL
PRAGA, 9 (Agerpres). — 

Cea de-a 35-a ediție, jubiliară, 
a tradiționalei competiții ciclis
te Internationale „Cursa Păcii” 
se va desfășura anul viitor în
tre 9 si 23 mai. pe traseul 
Praga—Varșovia—Berlin. în 12 
etape. însumînd circa 2 000 ki-

DISCIPLINELE OLIMPICE
la J.O. In fața noastră stă 
veșnica problemă a delimitării 
profesioniștilor și amatorilor ta 
acest sport, felul cum trebuie 
să-I ajutăm pe tinerii Jucători 
să-și mențină statutul de ama
tor. La noi în țară, una din 
căile de rezolvare a acestei 
chestiuni ar fi încheierea de 
contracte între federație șl ju
cători, Iar sumele realizată din 
încasări să fie vărsate cluburi
lor. Un astfel de acord ar 
constitui o Ieșire din situația 
existentă. Probleme mal sint 
multe. Pentru noi este foarf0 
plăcut să ne aflăm din nm> ' 
J.O:-

PENTRU JUNIORI
Angela Sandu (gimnastică spor
tivă). Doina Stăiculeseu, Miha- 
ela Tănase, Simona Iliescu șl 
Oana Stănescu (gimnastică rit
mică). precum si Levente Mol
nar, Marius Radar, Marina 
Gherman. Marius Tobă, Petri- 
eă Pătăluță, Marian Teodoren- 
eu si Radu Bora.

Vineri. în prima zi a Balca
niadei de juniori, vor evolua 
echipele masculine, precum si 
gimnastele de la ritmică In două 
probe, sîmbătă slnt programate 
Întrecerile feminine, precum si 
două probe de ritmică, iar du
minică — finalele pe aparate.

„CURSEI PĂCII- 1982
lometri. întrecerea va debuta 
la 9 mai. cu un prolog contra- 
eronometru individual, pe dis
tanta de 5,700 km. după care 
cele 12 etape se vor desfășura 
astfel : etapa I : Praga—Hradec 
Kralove (184 km) ; etapa a 2-a; 
Hradec Kralove—Olomouc (149 
km) ; etapa a 3-a î Olomouc— 
Dubnica (185 km) f etapa a 4-a: 
Dubnica—Ostrava (161 km) : e- 
tapa a 5-a : Opava—Czestocho
wa (188 km) ; etapa a 6-a l 
Czestochowa—Piotrkow (155
km) ; etapa a 7-a : Piotrkow— 
Varșovia (151 km) | etapa a 
8-a i Kutno—Poznan (180 km) t 
etapa a 9-a: Szamotuly—Frank
furt De Oder (171 km) t etapa 
a 10-a i Frankfurt pe Oder— 
Neubrandenburg (198 km) t *-  
tapa a 11-a: contraeronometru 
individual, pe distanta . de 21 
km. la Neubrandenburg; eta
pa a 12-a : Neubrandenburg— 
Berlin (190 km). Slnt prevăzute 
două zîle de renaus. la Oștrava 
si Pnzrnr?

JOCURILE BALCANICE CONTRIBUIE 
LA CREȘTEREA NIVELULUI SPORTIV 
In această regiune a europei

Cu ocazia Balcaniadei de haltere, ne-a vizitat țara președin
tele Comisiei balcanice de haltere, Arif Nusret San (Turcia).

— In calitatea pe care o a- 
veți, ea ne puteți spune despre 
cea de a 12-a ediție a Bafca- 
niadei, pe care a găzdult-o 
Municipiul Bistrița 7

— Nu am decît calificativa 
excelente pentru tot ceea ce am 
văzut aici l o ooM de «port 
splendidă, o organizare la ai- 
oei internațional și tprtjinsi 
neprecupețit al gazdelor pentru 
o reușită deplini.

— Cum considerați manifes
tarea sportivă a țărilor din a- 
ceastă parte a Europei, sub di
feritele ei aspecte 1

— Pot spune că primul scop 
al acestei frumoate compe
tiții, cere te ține anual in di
ferite țări din sudul Europei, 
este aceia al stringerii relați
ilor da prietenie Intre sportivii 
din Balcani, Este un succes 

ul ci la aproape toate edi- 
au participat selecționatele 

țărilor din Balcani : Albania, 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România fi Turcia. în al doi
lea rtnd aș vrea si subliniez ed 
întrecerea dintre sportivi foar
te bine pregătiți, cum sint de 
pildd bulgarii ți românii, și 
cei de sivei mai tlab

CEI MAI BUNI SPORTIVI Al AFRICII
Ia arma unei anchete Inițiată 

de revista de sport Jeux d’A- 
friqus*.  care apare la Alger, 
fotbalistul algeria*  Lakdar Bel 
louni a fost desemnat cel mal 
bun sportiv al Africii oe anul 

constituie un bun prilej pentru 
aceștia din urmă de a învăța, 
de a-ți îmbunătăți rezultatele. 
Voi remarca în acest sens pro
gresele sportivilor albanezi și 
turci, ca și ale celor iugoslavi.

— Ce ne puteți spune despre 
organizarea viitoarelor ediții ?

— Datorită rezultatelor foarte 
bune, Balcaniada este astăzi o 
întrecere de nivel european, și 
nu una de nivel regional. Anul 
viitor Balcaniada se va orga
niza in Turcia, la Ankara sau 
Istanbul, și sper ca și ediția 
din țara mea să fie la înălțimea 
celei asigurate la Bistrița în 
program a intervenit însă o 
modificare. La ultima confe
rință am stabilit ca întrecerile 
din fiecare an să fie devan
sate eu o lună : ele să aibă 
loc în a treia săptămină a lu
na octombrie, ți nu cu o lună 
mai tîrziu, cum au fost pînă 
scum. Aș dori însă ca și Bal
caniadele pentru juniori să fie 
organizate cu regularitate in 
fiecare an, în interesul unui 
schimb util de experiență a ti
nerilor din această parte a 
Europei.

Ion OCHSENFELD

1981. El a totalizat 32 puncte, 
fiind urmat in clasament de 
Henry Rono (Kenya) — atle
tism. cu 24 puncte si Roger 
NHla (Camerun) — fotbal, cu 
23 ouncte.

TELEX o TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Tradiționalul eres 

internațional pentru „Cupa Jean 
Bouin", desfășurat la Barcelona, 

revenit atletului spaniol Jorge 
Garcia, care a parcurs 9,775 km 
in 26:02. Pe locurile următoare 
s-au clasat englezii Eamon Mar
tin — 26:11 și Neek Leeds —
26:20. • Atletul francez Radhoua- 
ne Bouster a cîștigat tradiționa
lul cros organizat de ziarul „La 
Pelerin*  în împrejurimile locali
tății Vanves pareurgînd un tra
seu de 8 000 m în 24:10, fiind 
urmat în clasament de Emile 
Puttemans (Belgia) la 2 sec. £1 
Henry Ron© (Kenya) la 10 seo.

BASCHET ® Rezultatele înre
gistrate în „Cupa Cupelar*  la 
masculin: Sinudyne Bologna — 
Hapoel Ramat-Gan (Israel) 99—84; 
Parker Leiden (Olanda) — Strei- 
tei Kiev 69—-72; Inter Bratislava 
— Real Madrid 86—110.

BOX • Italianul, Luigl Mln- 
chill© și-a păstrat titlul de cam
pion european la categoria super- 
welter, învîngînd prin k.e. în

prima repriză, dupA numai M de 
secunde de luptă, pe francezul 
Claude Martin. Acest med, dis
putat la Rennes, a fost nmd 
dintre cele mat scurte din iste
ria boxului profesionist. • Pu- 
glllstul spaniol Carlos Hernandez 
șl-a apărat titlul de campion al 
Europei la categoria semlușoară. 
In gala care a avut loc la Val
ladolid, Hernandez a terminat la 
egalitate după 11 repriza eu com
patriotul său Roberto Castanon 
șl conform regulamentului gi-a 
păstrat centura.

HOCHEI • La Slany s-a dis
putat lntîlnirea internațională a- 
mleală dintre echipele de tine
ret ale Cehoslovaciei și U.R.S.S. 
Jocul s-a încheiat eu un rezul
tat de egalitate: S—3 (0—2, 1—0, 
3-1).

TENIS DE MASA 
Gravenchon intr-un 
tind pentru „Cupa 
Europeni- (feminin),___ ______
goslavă S.C. Zagreb a Învins cu 
5—2 formația Esso Sport (Franța).

• In erașul 
meci cen- 
Cam planller 
echipa lu

■jVLjLXIM Abiirutiju

CINCI ECHIPE VOR DEBUTA ÎN TURNEUL FINAL AL C. M
Odată eu disputarea medu

lui Franța — Cipru (4—0), ae 
cunosc 23 dintre cele 24 de 
echipe, care intre 13 iunie și 
U iulie 1982 vor participa la 
turneul final al campionatului 
mondial. Dar iată șl ultimele 
clasamente finale din zona eu
ropeană, după partida 
amintită șt cea dintre 
Luxemburg (1—0).

Grup*  * t-a:

L
2.
3.
4.
5.

BELGIA 
FRANȚA 
Irlanda 
Olanda
Cipru

8
8
8
8
8

5
5
4
4
0

1
0
2
1
•

Italia

2
3
2
3
8

12- 9
20- 8
17-11
11- 7
4-29

M 
lt 
n

9
9

Grapa a S-a:
L
I.
3.
4.
9.

IUGOSLAVIA 
ITALIA 
Danemarca 
Grecia 
Luxemburg

8 8 11
8
8
8
I

5 2 1
4 0 4
3 1 4
0 0 8

22- 7
12- 5
14-11
10-13
1-23

13
12

8
7
0

care

I

I

Intr-un an fârâ Jocuri Olimpica, 
un atlet nu poate spera sâ fite 
desemnat primai sportiv ai h»> 
mK decît daca bate unul sau 
mai multe recorduri mondiale. 
Topul masculin 1931 confbmâ 
tradiția prin încununarea M 
Sebastian Coe, In schimb spor
tivele au o laureată care n-a 
stabilit nici an record mondial 
nici în trecutul sezon nfci In 
întreaga cariera: sprintera ame
ricană Evelyn Ashford. Opțiunea 
pârtiei pa nți lor la ancheta agen
ției I.S.K. are la bază cele două 
victorii categorice ale americancei 
!a „Cupa Mondială" de Ia Ro
ma, la 100 m în fața .■ecordma- 
nei mondiale Mariies GShr ți kj 
200 m în fața campioanei oiîm- 
pice de la Montrecî șl Moscova 
Barbel Woka! (aceasta întrecută 
șl gj Jarmila Kratochviîova, ma
rea revelație a anului).

5â ne reamintim că Ashford 
reușise o Herformanțâ similară tn 
1979, la ediția precedentă a Cu
pei Mondiale, la Montreal, unde 
învinsele au fost aceleațl OShr ta 
100 m și Marita. Koch, iecordma
na mondială, io 200 m. Acest 
dublu event apioape ImposibM de 
egalat îl aduce alergătoarei de 
culoare nu numai titlul de ,,spor
tiva anului" d și p« acela, mal 
puț>n oficial, sâ spunem, dar ta 
Fel de important șl, oricum, ev|. 
dent, de cea maî bună sprinteră

a lumii ta ultimii trai ani. Ash- 
fcxd este Ndera celor două pro
be In 1931 yl In efosamenteb 
performanțelor, cu timpi apro- 
prâțl de recordurile mondiale : 
10,90 la 100 m, ta 2 sutfavf de 
OShr. ttfit la 200 ■, la 13 «v 
tfrel de Koch. lată cum au evo- 
kxrt rezultatele «ale ta ceilalți 6 
ani de carieră: 1975 - 11^5 ț| 
24,2; 1974 - M.21 (ș| fccuî 5 ta 
J.O.), 1977 - >1,25 *l  22,63 (1o- 
curtfe 5 șl 4 ta prima ediție a 
Cupei Mondiale ta Dusseldorf);

- 11,1*  yl 22,66; 197» 
1097 p 21,83; 1980 - 11,22 (în- 
tr-un sezon terminat înainte... de 
0-4 începe I).

Ashford nu este o „gazetă" de 
tipul Wilma Rudolph sau Wyomta 
Tyus d un „buldozer" tn genul 
tal Bob Hayes (păstrind propor- 
țlHe...), alergînd ta forță, cHar 
dezordonat; dar atît de repede... 
Are 1,65 m înălțime, 32 kg, s-a 
rjăscut ta 15 aprilie 1957 ta 
Shreveport (Louisicna), dar s-a 
format oa atletă ta CaHfomta, 
pe ptajo de ta Santa Monica. 
Locuiește ta Hollywood, este că
sătorită cu baschetbalistul pm- 
fes-ionfst Ray Washington; ta 
1980 o absolvit Universitatea Ca
lifornia din Los Angeles (U.C.LA.), 
diplomata ta sociologie. Este on- 

ConnoHy (soția 
fostului recordman mondial la th 
nmcarea ciocanului Harold Con-

I 1

./

nolly), care i-a fixat, ca limite 
alo carierei, rezultatele de... 10,75 
jl 21,50 I Mal poate progresa 
Ashford la 26 de ani î Oricum, 
de ta Tyu® încoace atletismul fe
minin de peste Ocean n-a mal 
avut în sprint un talent atft de 
mare șl atft de Longeviv. N-ar fi 
exclus s-o vedem în 1952 „or- 
dnd*  și la 400 m, unde a rw- 
fft 51 fi In 1979 într-o încercare 
fârâ ambiții șl fârd 
speciald. Un rezultat
99 de secunde, sau 
preajma recordului 
(48,60) n-a*-  trebui sfl

pregătire 
ta Jur do 
chior In 

mondial 
surprindă...

Vladimir MORARU

• Ultima echipă
califica pentru turneul 
va fi cunoscută la 19 _____
brie, dnd ae vor încheia preli
minariile zonei Asia — Ocea
nia. In acest turneu a promo
vat Kuweitul, iar pentru al 
doilea loc candidează R. P. 
Chineză și Noua Zee Ian dă. Nid 
una dintre aceste trei nu a-e 
mal calificat vreodată la vreun 
turneu final.
• Prellminariila celui de al 

XII-lea C.M. in care se înre
gistrează o premieră — pentru 
prima dată va fi organizat 
turneu cu 24 de echipe — 
avut momente interesante, 
neori pline de dramatism, 
registrîndu-se surprize de pro
porții- Din 
vor lipsi in 
echipe de 
este cea a 
ultimelor două ediții, sau cea 
a Portugaliei, medaliată la edi
ția engleză a C.M. Alte selec
ționate, la un moment dat fa
vorite la calificare, n-au reu
șit să-și valorifice șansa ca 
România, Suedia. Bulgaria șl 
R.D. Germană, ultima elimina
tă fără drept de apel de Po
lonia.

se va 
final 

decem-

un 
au

in-

Europa, de pildă, 
turneul din Spania 

certă valoare cum 
Olandei, finalistă a

9 Din America de Sud a 
ratat prezența la turneul final 
una dintre formațiile care a 
cucerit de două ori titlul mon
dial in cele 11 ediții de pînă 
acum. Este vorba de reprezen
tativa Uruguayului, echipa ce 
se anunțase în ascensiune, du
pă ce cîștigase chiar in acest 
an un turneu de certă forță. - 
„EI Mundialito”. De 
Mexicul nu va face 
in Spania.

• Iată formațiile 
pînă in prezent: 
(deținătoarea titlului), 
(țară gazdă) — calificate 
drept, R.F. Germania, Austria, 
Belgia, Franța, U.R.S.S., Ceho
slovacia, Ungaria, Anglia, Iu
goslavia, Italia, Scoția, Irlanda 
de Nord, Polonia, Brazilia, 
Chile, Peru, Algeria, Camerun, 
Honduras, Kuweit si Salvador, 
Dintre acestea, singura echipă 
prezentă la toate cele 12 ediții 
va fi Brazilia, iar alte cinci 
vor debuta în turneul final: 
Algeria, Camerun, Honduras. 
Kuweit si încă una din zon» 
Asia — Oceania.
• Tragerea la sorți a celor 

șase grupe preliminare ale tur
neului final va avea Ioc la U 
ianuarie 1982, la Madrid.

• După ce se vor cunoaște 
toate cele 24 de finaliste vom 
prezenta — pentru iubitorii da 
statistici — rezultatele și cla
samentele complete ale tuturor 
grupelor preliminare.

asemenea, 
deplasarea

calificate 
Argentina 

Spania 
de

SE

Iată 
retur

DE FINALĂ ALE
rezultatele meciurilor 

ale optimilor de finală 
ale Cupel U.K.F.A. ' 
ranteze, rezultatele 
din tur). Echipele

Feyenoord
Real Madrid 
Dinamo Buc.
F. C. Kaiserslautern 
Hamburger S.V.
Hajduk Split
Neuchfttei
Dundee United

Alte amănunte

(Intre pa- 
jocurUoi 

subliniate

de finală, care 
primăvară (3 M 
preonA eu cele
Cupa cupelor.

— RadnleiU__ .
— Rapid Vlen*
— I.F.K. Gatebora
— S.G. Lokerea
— F.C. Aberdeen
— C.F. Valencia
— Sporting Lisabona
— Winterslag

Nh (0—2) 
a—o) 
(1—3) 
(0—1) 
(2—3) 
(1—W 
(0—0) 
(o-m

ftn 
mfl ne. Reamintim eA 
la torțj a meciurilor

zdarul dta 
tragerea 

din «fer-
ta cele tredturtle de filiali ____ ______

competiții va ave*  loc vineri, 
la Znrich.


