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GIMNASTICA ROMANEASCA S-A IMPUS CU AUTORITATE
LA CAMPIONATELE BALCANICE DE JUNIORI

• Echipa feminină și Dorina ungureanu - pe locul !• Doina Siăiculcscu - revelația
concursului de „artistică * • Molnar levente alte trei titluri de campion

la paralele. Vorbind de fete, să 
remarcăm rezultatele foarte 
bune obținute de reprezentante
le noastre la gimnastică artis
tică, Doina Stălculescu Înche
ind concursul cu trei medalii 
de aur: individual compus,

BELGRAD, 13 (prin telefon). 
După trei zile de întreceri in
teresante, de ridicat nivel teh
nic, duminică la prinz s-a în
cheiat, în sala ,,Pionir“ din ca
pitala Iugoslaviei, cea de a pa
tra ediție a campionatelor bal
canice de gimnastică pentru
juniori, cu un strălucit succes 
al tinerilor sportivi români,
care au cucerit nu mai puțin 
de 14 medalii 
gint și 4 de 
net delegațiile 
goslaviei, care 
și ele medalii 
și bronz în această frumoasă 
competiție a gimnasticii tinere 
din țările balcanice.

Sîmbătă, a fost mai întîi rîn- 
dui fetelor noastre să-și impu
nă convingător superioritatea 
în concursul pe echipe șl la 
individual compus, cu exerciții 
care au evidențiat buna pregă
tire a tinerelor gimnaste ro
mânce. Cu deosebire Dorina 
Ungureanu a avut o evoluție 
care a îneîntat pur și simplu 
pe specialiști și spectatori, ea 
fiind de două ori notată cu 
9,90 (la sărituri și bîrnă). Cu 
note ridicate și la celelalte a- 
pârate. campioana de junioare’ 
a țării noastre a cucerit astfel 
și titlul 
compus, 
de alte 
sărituri 
pe aparate de 
marcabilă și comportarea Teo
dorei Boiangiu, situată pe locul 
doi la individual. compus și 
cîștigătoare a medaliei de aur

g g

de gimnastică, prin tinerii săi 
reprezentanți, a fost la înălți
me.

Rezultate tehnice: FEMININ, 
gimnastică sportivă — echipe: 
ROMANIA 191,80 p. Bulgaria 
187,20 p. Iugoslavia 178,65 p,

de aur, 9 de ar- 
bronz, întrecînd 
Bulgariei, și lu

au acumulai 
de aur, argint

balcanic la individual 
succes completat apoi 

două locuri întîi — la 
și bîmă — în finalele 

duminică. Re-

Molnar Levente — un veritabil colecționar de medalii de aur : 
individual compui, echipe, inele, paralele ți bard.

BRAȘOV, 13 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică, în pisci
na olimpică din localitate, au 
continuat întrecerile concursu
lui internațional de înot „Cu
pa Carpați" și ale campionate
lor naționale de JuniorL Cel 
mai bun rezultat al competiției 
l-a înregistrat tînăra sportivă 
băinfâreancă (în octombrie _ a 
împlinit 14 ani), 
trășcoiu, care a cîștigat proba 
de 100 m spate in 65,42 sec., 
timp care îmbunătățește recor
dul național al fetelor de 14 
ani, stabilit cu prilejul victo
riei sale la „Cupa Prietenia", 
cu 3 zecimi de secundă. Eleva 
fostei campioane naționale Gi- 
ca Deak și-a confirmat saltul 
valoric înregistrat în această 
toamnă, rezultatul ei reprezen- 
tînd a 20-a performanță mon
dială (pentru toate virstele) în 
proba respectivă. Una 
cele mal interesante 
ne-au oferit-o crauliștil 
tanța de 400 m. Proba 
un clștigător mai puțin 
în persoana tînărulul ploieștean 
Cristian Fonta, care a acoperit' 
cele 8 lungimi de bazin în 
4:19,8.

Dintre 
slonat în 
vele <fin 
gătoare sîmbătă după-amiază 
în trei curse. Dintre acestea 
Xu Yle (12 ani) a îneîntat prin 
tehnica fără cusur, grație că
reia a realizat 1:18,09 la 100 m 
bras.

Anca Pă-

dintre 
dispute 
pe die- 
a avut 
scontat

oaspefi ne-au impre- 
mod deosebit sporti- 
R.P. Chineză, lnvln-

coardă și cerc. în fine, să sub
liniem prestațiile bune ale 
gimnaștilor români în finalele 
pe aparate, Molnar Levente, 
cîștigătorul titlului absolut, ob- 
țlnînd alte trei medalii de aur: 
la inele, paralele și bară.

Așadar, școala românească

Grecia 161,45 p; individual 
compus: Dorina Ungureanu
(România) 39,15 p, Teodora Bo
iangiu (România) 38,05 p. Dana 
Dumitru (România) 38,00 p, 
Vellcia Nikolova (Bulgaria) 
37,90 p, Ștefania Marin (Româ
nia) 37,80 p, Raluca Bugner 
(România) 37,75 p.„ 8. Camelia 
Rencin (România) 37,65 p; flna-

Tradiționala anchetă a ziarului nostru

CEI MAI BUNI FOTBALIȘTI ROMÂNI 
Al ANULUI 1981

ILIE BĂLĂCI

I
Elena DOBINCA

(Continuare in pag a 4-a)

în reuniunea de duminică ■ 
fost așteptată cu un deosebit In
teres evoluția Ancă! Pătrășcoiu 
la 200 m spate. Șl bălmăreanca 
a dovedit tuturor că merge ca 
pași repezi pa urmele lui Car
men Bunaclu, ea reușind du
minică seara să devină a doua 
înotătoare din România care 
reușește să coboare sub 2:20,0, 
limită a consacrării pe plan 
internațional. Anca a cîștigat 
proba in 2:19,81, corectînd cu 
peste 5 secunde vechiul record 
al fetelor de 14 ani. Tot In 
reuniunea de duminică aplauze 
pentru reșițeanca Gabriela Ba- 
ka (2:24,82 — 200 m fluture), 
băimăreanul Iuiiu Pollert 

200 m br*as). și plo- 
Cristian Ponta 

200 m fluture), care 
noi recorduri națlo- 
categoriei lor de

(2:36,32 — 
ieșteanul
(2:15,10 — 
au stabilit 
naie ale 
vtrstă. „Cupa Carpați" a reve
nit in acest an ltd Anca Pă- 
trășcolu (832 p pentru 65,42 la 
100 m spate) și lui 
Ponta (717 p pentru 
400 m liber).

Cristian 
4:19,00 Ia

liber (m) :REZULTATE : 100 m
L L. Tache (C.S.Ș. Br.) 50,40, 1. 
O. Băculețl (C.S.Ș. Reș.) 56,S3
(rec. băieți 14 ani), 3. D. An- 

grejkzao (Pol.) 57,30 ; 100 m liber 
(f) i 1. M. Groza (Crișul) 62,25, 
î. A. Pătrășcoiu (C.S.M. - '
Mare) 63,75, 3. Yan Hong (R. 
Chineză) 62,30 ; 100 m bras (m) >

3.

Bala
P.

Adrion VASILIU

(Continuare in oacj 2-3)

Finala campionatului national feminin de șah

UN START SUB SEMNUL DERBY-URILOR
Sorții au vrut ca actuala e- 

diție a finalei campionatului 
național feminin de șah să-și 
programeze derbyurile în pri
mele runde ale Întrecerii. Și 

reuniunea 
> Baum- 

tripla 
Dana

a 
avea să o 

cîștigătoarea 
Byd-

astfel, după ce in 1 
inaugurală Gertrude 
stark o învingea pe 
campioană națională 
Nuțu-Terescenco, în runda 
doua timișoreanca 
întîlnească pe 
turneului zonal de ia 
goszcz. Marina Pogorevici. A 
fost o partidă interesantă, în 
care Marina n-a calculat su
ficient o combinație șl a pier
dut un turn, ceea ce — fi
rește — a decis soarta luptei. 
Un alt derby al rundei a 
doua l-a furnizat întîlnirea 
dintre vechile rivale Dana 
Nuțu-Terescenco și Elisabeta 
Polihroniade. Ultima, învingă-

toare in turneul de la Smede- 
revska Palamka. sosise la Băi
le Herculane cu cîteva minute 
înainte de a se fi pus în miș
care ceasurile de control. Ceea 
ce n-a împiedicat-o să obțină 
o prețioasă victorie, după ce 
adversara sa refuzase propu
nerea de remiză care i s-a fă
cut. Margareta Mureșan (par
ticipantă și ea la Smederevska 
Palanka) a jucat în aceleași 
condiții ca și Polihroniade, 
reușind să o învingă pe Ga
briela Olteanu. Margareta Teo- 
dorescu a cîștigat la Mariana 
Nechifor, în timp ce partidela 
Mariana Bădici —
Gogâlea, Emilia Chiș
rica Ionescu și Judita Kantor

Eleonora 
— Vio-

(Continuare in pag 2-3)

Cupele europene la volei .

PE PRIMUL LOC
deosebi ale 
Craiova, ca și 
bronz obținută 
natul mondial 
lor din Australia, am 
siderat că un clasament al 
fruntașilor fotbalului nos
tru prezintă totuși interes 
pentru iubitorii fotbalului.

Ierarhia anului 1981 a fost 
obținută din consultarea pre
ferințelor exprimate de an
trenori, arbitri 
ziarului nostru 
ții, au urmărit 
desfășurarea 
ltd, Cupei României șl jocu
rile internaționale.

Totalizarea 
dus la următoarea 
ne pentru primele 
locuri :

1.

Universității 
medalia de 
la campio
ni juniori- 

con-

și cronicarii 
care, cu to- 
îndeaproape 
campionatu-

avoturilor 
ordi- 
cinci

Publicăm azi rezultatele 
tradiționalei anchete anua
le realizată de redacția zia
rului nostru care desem
nează pe cei mai buni fot
baliști ai anului 1981, în 
funcție de comportarea și 
impresia făcută în returul 
campionatului trecut, turul 
actualului campionat și jo
curile internaționale, . in- 
ter-țări și inter-cluburi.

Pentru fotbalul românesc 
anul 1981 este anul ratării 
prezentei echipei naționale 
la turneul final al unui 
nou campionat mondial. De 
această absență a echipei 
României se fac, desigur, 
vinovați și fotbaliștii noștri 
fruntași. Apreciind totuși 
unele evoluții satisfăcătoa
re, ca și cele cîteva suc
cese ale cluburilor în în- 
tîlnirîle Internationale. în-

2.

3.

Iile BĂLĂCI (Univer
sitatea Craiova) 225,5 p 
Costică ȘTEFANESCU 
(Universitatea Craiova) 

182,5 p 
Ștefan ȘAMEȘ (Steaua) 

81 p
4. Vasile IORDACHE

(Steaua) 71 p
5. Romulus GABOR (Cor- 

vinul Hunedoara) 64 p 
Cum s-a ajuns Ia acest 

clasament general, care au 
fost opiniile fiecăruia din
tre cel.54 de participanți la 
ancheta ziarului nostru, 
cum se prezintă în conți 
nflare clasamentul general, 
precum și clasamentele 
parțiale ale celor trei gru
puri de solicitați (antre
nori. arbitri, ziariști) a- 
flați în pag. 2—3 ale nu
mărului de față, unde este 
prezentată, pe larg întreaga 
anchetă.

I

I
I

$

DINAMO BUCUREȘTI Șl FARUL CONSTANTA, LA FETE,■» 1

STEAUA, LA BĂIEȚI, ÎNVINGĂTOARE ÎN PARTIDELE TUR
Simbătă și duminică, patru echipe de volei românești au 

evoluat în cadrul cupelor europene. Trei dintre ele — forma
țiile feminine DINAMO BUCUREȘTI, în Cupa campionilor eu
ropeni, și FARUL CONSTANȚA, în Cupa cupelor, precum și 
STEAUA, în Cupa cupelor (în deplasare !) — au obținut vic
torii și speranțe pentru calificare, după desfășurarea meciurilor 
retur, în etapa următoare a cupelor europene.

Iată relatări de la desfășurarea

și Speranța Găman. care s-a 
legat mai greu, ceea ce a per
mis oaspetelor să realizeze 8 
puncte — prin jocul bun al LI- 
diei Kourmouzi (cea mai bu
nă din echipa oaspete) și al 
Măriei Chrisantou. Scor final 
3—0 (0, 4, 8) pentru Dinamo.

In echipa oaspete au evo-

DINAMO BUCUREȘTI -
ZIRINOS A.O.N. ATENA 3-0

Meciul dintre echipele femi
nine Dinamo și Zirinos A.O.N. 
Atena, din Cupa cupelor, a În
ceput în nota de evidentă su
perioritate a voleibalistelor 
antrenate de maestra emerită 
a sportului Doina Ivănescu. 
Formația trimisă în teren (Ma
riana Ionescu, Irina Petculeț, 
Doina Moroșan, Mirela Pa
vel, Victoria Georgescu-Nicu- 
lescu, Victoria Banciu) a com
binat 
bine uneori, reușind să 
ge primul set le -zero. în 
tul următor, antrenoarea 
namovistelor a schimbat 
mătate din echipă, introdu
ci nd în sextet pe Carmen Bo
be, Speranța Găman și 
rina Crivăț, care le-au 
cult pe Irina Petculeț,_ 
Moroșan și Victoria __
cu-Niculescu. în noua sa 
cătuire, echipa n-a mai avut 
forța din primul set, ceea ce 
a permis sextetului atenian 
să egaleze la 2. După acest 
egal însă, voleibalistele noas
tre au preluat conducerea, da-

frumos și s-a apărat 
cîști- 

se- 
dl- 
ju-

Co- 
inlo- 

Doina 
Georges- 

al-

întilnirilor :

Un nou atac al dinamovistelor : Mirela Pavel a ridicat excelent, 
ceea ce a permis Victoriei Georgescu-Niculescu să tragă impa- 

rabil. Fază din meciul Dinamo — Zirinos A O.N. Atena 
Foto : V. BAGEAC

luat : Maria Chrisantou, Lidia 
Kourmouzi, Anna Koyvarî, 
Triantafilia Garifaltdou, Pa- 
nagiota Mponovia (Anna Po- 
lichroni), Mcognosia Stavria-

torită îndeosebi frumoaselor 
combinații ale Marianei Io- 
nescu, Victoriei Banciu și Mi- 
relei Pavel, cîștigînd setul la 
4. în cel de-al treilea set, 
care avea să fie și ultimul, 
dlnamovistele au avut un sex
tet format din Carmen Puia, 
Irina Petculeț, Mirela Pavel, 
Corina Crivăț, Carmen Bobe

Sever NORAN

(Continuare în pa® 2-3)



Divizia „A“ la volei

ECHIPELE FEMININE UNIVERSITA TEA CRAIOVA LA BliCURfȘII

ȘIC.S.U. GALAȚI VICTORIOASE IN DEPLASARE
Divizia „A" de 

lin 
etape 
zenței 
cupele 
nunte 
tate.

volei mascu- 
a programat 
datorită pre- 
românești in

Iată amă-

și feminin,
Incomplete 
echipelor 
europene, 
de la jocurile dispu-

FEMININ, seria I
DINAMO — FLACĂRA ROȘIE 

3—0 (11, 13, 5). După cum arată 
și scorul, primele două seturi 
au fost echilibrate. Am asistat 
la atacuri puternice — Victoria 
Banciu, Mariana 
Daniela Drăghici 
cu pase precise și 
Georgeta Zaharie 
Mirela Pavel ( 
peste toate acestea s-au evi
dențiat blocajele Luciei Ettz 
(Fl. R.). In setul al III-Iea, 
parcă speriate de jocul bun din 
primele două, elevele lui S. 
Chiriță greșesc nepermis de 
multe preluări, fapt care faci
litează succesul, meritat dealt
fel. al echipei antrenate de 
Doina Ivănescu. Menită sub
liniat debutul în prima divizie 
a foarte tinerelor Petruța Bonu 
(17 ani) și Cristina Anton (14 
ani !), ambele de la Flacăra 
roșie. Arbitrii bucureșteni G. 
Șimulescu și A. Dinicu au con
dus bine-

Duminică dimineață, ta sala 
Giulești, RAPID BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA CRAIO
VA 2—3 (12, —7, 8, —8, —9). 
Rezultat, poate, surprinzător, 
dar care oglindește fidel situ
ația din teren. începuturile se
turilor au aparținut studente
lor, după care rapidistele au 
echilibrat, de fiecare dată, si
tuația și cînd au greșit mai pu
țin au și cîștigat (seturile I și 
III). In setul IV, după 7—2, 
rapidistele pierd cu 8—15, ta 
special din cauza preluărilor I 
în ultimul set, studentele joa
că din ce în ce mai bine 5i 
produc surpriza etapei. De la 
Învingătoare s-au remarcat : 
Constanța Militarii, Marilena 
Dubinciuc, Carmen Anghel și 
Maria Buzatu, iar de la gazde, 
neana Tîrnovean și, parțial. 
Mariana Ivanov. Arbitrajul cu
plului V. Szakacs (Baia Mare) 
și M. Nicoiae (București), ta 
general bun.

ȘTIINȚA BACĂU — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 3—0 
(7, 3, 10). Timișorencele, ve
nite la Bacău fără trei titula
re, nu au pus probleme ju
cătoarelor de la Știința decit 
ta setul III cînd au și condus 
cu 7—6. In rest, băcăuancele 
au avut permanent inițiativa, 
obținind o victorie meritată, în

numai 49 de minute- De la 
gazde s-au evidențiat : Nicu- 
lina Cuciureanu, Margareta 
Pescaru. Lucica Zoia și Stela 
Evlanpie. Arbitri : V. Ranghei 
(București) și M. Constantines- 
cu (Ploiești).

L IANCU — coresp

MASCULIN

Ionescu (D), 
(FI. R-)

i derutante — 
! (Fl. R.) și 
(D) — dar

Seria a II-a : MARATEX
BAIA MARE — C.S.U. GA
LATI 2—3 (—2, —6, 15, 9, —10). 
Gazdele au jucat cu mai multă 
hotărîre doar în seturile 3 și 
4. Studentele gălățence s-au im
pus relativ ușor in primele 
două seturi, cînd au jucat ex
celent și au profitat de greșe
lile băimărencelor. în ultimul 
set studentele atacă dezlăn
țuit și obțin o victorie meri
tată. S-au remarcat : 
Dobrovolschi, Mihaela 
Mariana Dăscăiău (M), Maria 
Muscă, IleaDa Dobroschi, Crina 
Răuță, Lia Catarig (CSU). Ar
bitri : D. Baba (Tg. Mureș) și 
M. Marian (Oradea).

A. CRIȘAN — coresp.

Silvia 
Pinta,

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
C.S.U. ALUMINA ORADEA 
3—0 (5, 11, 11). Partidă intere
santă. Din punct de vedere al 
evoluției scorului și al dispu
tei dîrze la fileu. De notat că 
gazdelor le-au fost necesare 12 
minute pentru ultimul punct 
al meciului- S-au evidențiat : 
Mihalca, Covacin, Mîțu (E), 
Manoîe, Băgăian, Dragoș (CSU). 
Partida a fost condusă de I. 
Maier (Sibiu) și D. Baba (Tg. 
Mureș). A. CRTȘAN — coresp.

TRACTORUL BRAȘOV — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
3—0 (7, 2, 11). Brașovenii au 
evoluat foarte bine în acest 
meci si au realizat. In numai o 
oră de joc, o victorie aplauda
tă. Ei s-au Impus datorită blo
cajului foarte bun șl preluă
rilor fără greșeală. Partida a 
fost arbitrată de Ov. Fierea 
(București) și Fi. Scorțaru (Ga
lați). (C. GRUIA — coresp.).

Reprezentativa de juniori a 
Cehoslovaciei, țară ca/re deține 
o poziție fruntașă în hocheiul 
internațional, și-a început tur
neul in România, întâlnind 
ieri, la București, reprezentati
va noastră de juniori. Onorînd 
pe deplin frumoasa carte de 
vizită pe care o dețin, tinerii 
hocheiști oaspeți s-au arătat 
— așa cum era de așteptat — 
superiori, obținând o victorie 
clară cu scorul de 11—2 (5—1, 
6—1, 0—0).

Am admirat la învingători o 
excelentă tehnică a patinajului, 
viteza și subtilitatea unor com
binații. atuuri în fața cărora 
formația noastră a cedat, nu 
fără a opune însă în multe 
momente o rezistență dîrză, cu
rajoasă. Astfel, după primele 
16 minute de joc, formația ce
hoslovacă conducea doar cu 
2—1, scorul lutad proporții abia 

finalul primei reprize, cînd 
ta numai 4 minute — echi- 
noastră a primit trei goluri 

la începutul reprizei seeun- 
ctad, la fel, ta trei minute.

In

pa
51 
de

a primit 3 
la 2—1 s-a 
ta partidei 
asistat 
meci . ........  ___ , _ _____
tinerii hocheiști români s-au 
ridicat deseori la valoarea pu
ternicilor lor advSrsari. în spe
cial în ultima treime, jocul a 
purtat somnul echilibrului, cele 
20 de minute încheindu-șe cu 
un scor alb. Merită subliniată 
prestația excelentă, în această 
parte a meciului, a portarului 
nostru J. Stanciu.

Au marcat pentru oaspeți : 
Blaha, Havelka. Zavoral, Sev- 
cik — cite 2, Kucera, Nitka și 
Praisler. Cele două puncte ale 
formației noastre au fost rea
lizate de Caval.

Partida a fost condusă la 
centru de FL Gubernu, ajutat 
la cele două linii de I. Becze 
și M. Dinu.

Astăzi, de Ia ora 17, pe pa
tinoarul artificial „23 August" 
din Capitală are loc partida-re- 
vanșă.

♦

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
(Urmare din pag- I)

nldou, Maria Vornovu. Arbitra] 
bun : Ismail Hagi Essen (Tur
cia) si N. Ionescu (România).

FARUL CONSTANTA
SLAVI* S.K. BBATISLAVA 3-1

CONSTANTA, 13 (prin tele
fon). Circa 2 000 de apectatori 
au urmărit în Sala sporturilor 
din localitate meciul de vo
lei din cadrul Cupei Cupelor, 
susținut de formațiile femini
ne Farul Constanța (antrenor 
Dorin Jitom) și Slavia S. K. 
Bratislava (antrenor Iosef Ti- 
leș).

O întilnire plăcută, 
putată. de bun nivel 
la capătul căreia 
constănțeană a învins 
rul de 3—1 (3, —12, 6, 
rezultat bun în perspectiva re
turului, care va avea loc sim- 

19 decembrie, la Bra-
E1 putea fi însă și

viu dis- 
tehnic, 
echipa 

cu sco
li). Un

bâtă, 
tislava. .... 
mai bun dacă reprezentantele 
noastre n-ar fi cedat, surprin
zător, setul al doilea.

In primul, de pildă, Farul 
s-a dovedit net superioară, 
cîștigînd cu ușurință, în nu
mai 11 minute, cu 15—3.’Apoi, 
în al doilea, deși conduceau

Ia un moment dat cu 12—7, 
constănțencele au intrat tatr-o 
degringoladă de neînțeles. N-au 
mai dublat atent, în teren au 
rămas suprafețe mari neaco
perite și jucătoarele ceho
slovace n-au ezitat In ■ pre
lua inițiativa, reușind să-și 
adjudece setui cu 15—12 (!). 
Următoarele două seturi au 
revenit din nou jucătoarelor 
de la Farul, la 6 și 11.

Din rîndul echipei învingă
toare dorim să notăm în mod 
special pe Marinela Turlea 
— cea mai bună de pe teren. 
Au mai jucat bine : Maria E- 
nache și Gulniza Gelil.

De la Slavia S. K. Bratislava 
ne-a plăcut întreaga echipă, 
tînără, cu jucătoare înalte, 
din rindul cărora s-au remar
cat trăgătoarele Tana Rohovska, 
Lubica Vargova și Tatiana Ur- 
baskova, primele două 
re în reprezentativa 
slovaciei.

Bun arbitrajul prestat de 
Antal Szille (Ungaria)' și Cos- 
tin Mușat (România).

Modesta S-RRARINI

tîtula- 
Ceho-

A FI STĂRUITOR...
Afirmația că munca stărui

toare învinge orice greutăți Iși 
găsește șl In sport o temetni" 
cie deplină...

Au demonstrat-o * recent, 
Cîțlva dintre foștii purtători 
al cravatei roșii cu tricolor 
din comuna Pantelimon, cel 
care cu cinci ani In urmă se 
lnițlau în hochei pe gheață 
la „clasa1 
nor Remus Blanu, 
clubul sportiv școlar 
reștean din 
Avrig. Acum, 
ambiție, talent 
muncă, cei 
mulți dintre 
dl sportivi din Pantelimon 
au ajuns component al echi
pei de juniori a clubului 
Dinamo București ; Iar patru 
dintre ei, Marian Constantl- 
nescu, Nlcolae Grigore, Mihai 
S&vastru și Marius Spătaru 
au fost promovați chiar In 
lotul de seniori al formației 
din șoseaua ștefan cel Mare, 
campioană națională 1 Alți 
colegi de promoție al acestor 
hocheiști in plină devenire 
(Marian Dospin, Gabriel du
că, Mihai Ionescu șl Adrian 
Plăceanu) nutresc aceeași am
biție, să ajungă cit de au
rind in „echipa mare" a clu
bului dinamovist.

Chiar dacă s-ar tl rezumat 
la atit, performanța 
Remus Blanu merită 
10. Inimosul tehnician și pe
dagog își continuă, însă, ac
tivitatea cu aceeași pasiune șl

proles orulul-antre- 
pe Hngă 

bucu-
strada 

prin 
și 

mai 
mi-

^ubUwieri-.

praf.
NOTA

goluri. Și astfel de 
ajuns la 8—1, soar- 
fiind pecetluită. Am 

tn continuare la un 
plăcut, atractiv, în care

Călin ANTONESCU

CAMPIONATUL FEMININ DE ȘAH
(Urmare din pag. 1)

— Eugenia Ghindă s-au înche
iat remiză.

Un atractiv derby și în run
da a treia, în partida Elisabeta 
Polihroniade — Marina Pogo- 
revici. S-a jucat o „Scandi
navă" în care negrele au avut 
dificultăți cu dezvoltarea pie
selor. Pentru a se degaja, Ma
rina Pogorevici a sacrificat un 
pion, ceea ce, însă, nu i-a ușu
rat situația. Polihroniade a cîș- 
tigat cu multă siguranță fi
nalul. A treia victorie consecu
tivă a obținut Gertrude Baum-

stark întreeînd-o pe debutanta 
Mariana Bădici. Celelalte re
zultate : Viorica Ionescu — 
Mariana Nechifor 1—0, Euge
nia Ghindă — Emilia Chîș 
1—0, Eleonora Gogâlea — Li- 
gia Jicman 1—0, Gabriela Ol
teana — Dana Nuțn-Terescen» 
co și Margareta Teodorescu — 
Margareta Mureșan remize.

In clasament, după trei run
de, conduce Baumstark, cu 3 
p, urmată de Polihroniade cu 
2 p (1), Teodorescu și Ionescu 
cu 2 p.

Runda a patra Programează 
drept partidă centrală întâl
nirea Baumstark — Polihro
niade.

„CUPA CARPAȚI" LA ÎNOT
(Urmare din nag D
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• La

stăruință pentru a descoperi 
șl modela noi talente, pen
tru a aduoe în performanță 
— din rindul copiilor șl ti
neretului — alte valori au
tentice.

Așa se face că în... spatele 
celor sus-amintlțl se află as
tăzi • nouă echipă, in frun
te cu Cristian Verban, Mihal 
Mărculescu și Cristian Balan- 
clue, care activează în ca
drul Clubului sportiv școlar 
nr. 2. In același timp, o altă 
echipă (de pitici) reprezintă 

al treilea eșalon 
aflat In plin proces 
de formare, cu Ga
briel Marica, Sorin 
Popescu si Robert 

drept modele efe 
șl dăruire.
competente,

Glooanu 
hărnicie

Muncii ----- .---------
ta șl stăruitoare desfășurată 
de prof. Remus Blanu se cu
vine să-I asociem cîțlva fac
tori care contribuie la reușita 
ambițiilor elevilor săi : înțe
legerea școlilor din sectorul 3 
al Capitalei (Șl în special a 
Liceului „Alexandru SaMa") 
din care sini selecționați co
piii șl elevii ; Îndrumarea 
metodică a conducerii clubu
lui sportiv școlar nr. S și — 
ca un corolar — sprijinul 
conducerii clubului sportiv 
Dinamo București, care consi
deră — cum ni s-a dat Bă 
înțelegem — experimentul pro
fesorului Blanu un 
pentru activitatea cu 
șl juniorii.

Tiberiu STAMA

erdona-

model 
copiii

AOniMSTPATIA or STAI LOTO PPONOSPOP1 INTORMEAZl
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO Z" DIN 13 DE

CEMBRIE 1981
EXTRAGEREA I : 27 63 69 14
EXTRAGEREA a II-a : 15 45 « 7
EXTRAGEREA a Hl-a : 57 65 3 50 
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

746.834 LEI, dîn rare 100.434 lei, 
report la categoria 1. 
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 13 DECEM

BRIE 1981
I. Ascoil — Juventus 

IL Bologna — Fiorentina
1
1

m. Cagliari — Cesena X
IV. Catanzaro — Roma ANULAT

3
X
1

X
>
X
1

X
1

V. Como — Udinese
VI. Milan — Genoa

VIL Napoli — Intemazlonale 
VUL Torino — Avellino

IX. Brescia — Palermo
X. Lazio — Pisa

XI. Pistolese — Verona 
XII. Rimini — Spăl 

XIIL Varese — Perugia

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :
1.063.723 LEL

★

Duipă cum se știe, 
formații masculine 
angajate ta cupele 
au evoluat — în prima manșă 
a inifâlniritar din acest tur — 
ta deplasare.

Jucînd, în cadrul Cupei cu- 
lor, la Doetinchem cu formația 
olandeză Ubbink Orion, Steaua 
a reușit, la capătul unui meci 
maraton, o victorie care-i dă 
dreptul să spere în calificare. 
Rezultat final : Ubbink Orion 
Doetinchem — Steana București 
2—3 (13, —8, 6, —10, —6).

Dinamo București a susținut 
la Sofia, în Cupa campionilor 
europeni, o dificilă partidă cu 
ȚJS.K.A. Deși a fost un meci 
echilibrat, 
lea < ' 
foarte 
meciul 
O, 13. 
llștilor

Partidele retur, din Cupa 
campionilor europeni și Cupa 
cupelor, la fete și la băieți, se 
vor desfășura la sfîrșitul aces
tei săptămâni.

cele două 
românești, 
europene.

în setul al doi- 
dinamoviștii s-au aflat 

aproape de a-1 cîștiga. 
I s-a încheiat, cu 3—0 
, 9) în favoarea voleiba- 
• bulgari.

retur, din

L L FoUert (CJS.M. B. Mare) 
1:11,43 frec, băieți M ani), 2. L 
Lapctnschl (U.R.S.S.) 1:12,64, 
M. Liptak (C.S.Ș. Arad) 
100 m bras (f) : Xu Vie 
Chineză) 1:18,09, 2. s.
(R.D.G.) 1:19,20, 3. S.
(R.D.G.) 1:19,35, 4. D.
(Lie. 2 Buc.) 1:20,35 ; 100 
ture (m) : 1. ’
61,34, 2. G.
-----  3.

2. 
1:13,67 ;
(R. P. 
Klitta 

Freund 
Puțanu 
in flu- 

T. KCrber (R.D.G.) 
Lebedev (U.R.S.S.) 

61,40, 3. M. Petrea (C.S.Ș. Br.) 
62,49 ; 100 m fluture (f) î 1. O. 
Mladin (C.S.M. Cluj-Napoca) 67,34,
2. Yan Hong (R.
67,90 ; 3. G. “ ' 
68,74 ; 100 m spate
Tache 63,80, 
(U.R.S.S.) 64,07,
(C.S.Ș. Br.) 65,19 ;
(f) î 1. ‘ — -
fete 14 
70,00 ; : 
71,16 ; <
Ponta 
Pinter
3. E. Nan (C.S.Ș.
400 m liber (f) : I. 
(C.S.M. B. Mare) 4:33.00, 2. 
Klitta (R.D.G.) 4:39,78, 3. A.
Richly (R.D.G.) 4:42.40 ; 4x100 m 
mixt (m) î 1. C.S.Ș. Brăila 4:27,73, 
2. C.S.Ș. Arad 4:33,71 (rec. bă
ieți 14 ani), 3. R. D. Germană 
4:37,64 ; 4x100 m mixt (f) : 1.
R. P. Chineză 4:44,00, 2. Llc. î 
Buc. 4:46,87 (rec. junioare), 3. 
C.S.M.. Baia Mare 4:48.14 (rec. 
fete 14 ani) ; 200 m lîber (f> s 1. 
A. Pătrășcoiu 2:11,51, 2. T. Haup
tricht 2:13,23, 3. M. Groza 2:14,78 ;
200 m liber (m) t 1. R. Pinter 2:04,50

P. Chineză)
(C.S.Ș. Reș.) 

i (m) : 1. L.
I. Voz mitei 
I. Dumitrof

100 m spate 
, A. Pătrășcoiu 65,42 (rec. 
ani), 2. T. Cohigny (Cuba) 
3. L. Vineș-------- “ ' ‘
400 m liber
(C.S.Ș. PI.)
(C.S.M. B.

3. Baka

2.
3.

(C.S.Ș. C-ța.) 
(m) : 1. Cr.

4:19,00, 2. R.
Mare) 4:20,33,

Pl.) 4:22.51.: 
T. Hauptricht 

-------- S.

REȚINEȚI I 
ÎMBRĂCĂMINTEA SPORT

DE ORAȘ, 
noutatea 

acestui sezon I 
• COMODA 

Q CĂLDUROASA 
9 PRACTICA 

ÎNLOCUIEȘTE cu succes 
CLASICUL PALTON I

Aceste creații de ultima 
orâ ale întreprinderilor de 
confecții sint executate din 
diferite țesături tip tercot sau 
relon, matlasate, câptuș'te 
cu materiale textile termo- 
izolante, voluminoase.

PENTRU TOATE 
GUSTURILE Șl VÎRSTELE i 

O GAMĂ VARIATĂ 
DE CULORI Șl MODELE 
închise cu fermoar, nasturi 

sau capse, cu gluga fixa sau 
detașabila, se întrețin ușor.

IN CURIND în magazinele de confecții
ÎMBRĂCĂMINTEA SPORT DE ORAȘ !

(rec. băieți 13—14 ani), 2. A. Ma- 
rencicl (B-ulg.) 2:05,67, 3. O. Bă- 
cuieți 2:06,65 ; 200 m bras (f) :
1. S. Klitta (R.D.G.) 2:51,19, 2.
Xu Yle CR. P. Chineză) 2:52,32,
2. D. Hechaca (Cuba) 2:53,31... 5.
D. Puțanu (Lie. 2 Buc.) 2:58,30 ; 
200 m bras (m) î L I. Follert 
2 -.36,32 (rec. băieți 14 ani), 2. 
L Lapcinschl (U.R-S.S.) 2:38,20,
3. B. Gdansk! (Pol.) 2:40,67 ; 200
m fluture (f) : 1. G. Baka 2:24,82 
(rec. fete 14 ani), 2. Yan Hong 
CR. P. Chineză) 2:27,19, 3. V.
Grzybowska (Pol.) 2:28,03 ; 200 m 
fluture (m) : 1„ T. Kdrber (R.D.G.) 
2:13,60, 2. C. Ponta 2:15,10, 3. D. 
Lebedev (U.R.S.S.) 2:16,40 ; 200 m 
spate (f) : 1. A. Pătrășcoiu 2:19,81 
(rec. fete 14 ani), 2. T. Cohigny 
(Cuba) 2:29,10, 3. T. Petrova (Bul
garia) 2:29,23.

I
I
I
I
I
I

ÎNTRECERI
Săptămâna trecută au avut 

loc în mai multe orașe turnee 
amicale de handbal, menite să 
contribuie la pregătirea si ve
rificarea divizionarelor noastre.

știința, învingătoare 
IN TURNEUL de la bacău.

Așa cum ne informează co
respondentul nostru E. Teirău, 
în Sala sporturilor din Bacău 
s-a desfășurat competiția inter
națională de handbal masculin 
dotată cu „Cupa Știința". Ma- 
nifestînd o bună formă spor
tivă. divizionara „A" Știința 
Bacău a cîșiigat întrecerea, ob- 
tinlnd trei victorii în tot atîtea 
meciuri susținute. Știința Ba
cău a Întrecut pe Relon Săvi- 
nești cu 22—15, pe Universita-

• SUGESTII 
DARURI IN 
TRINE
• SUGESTII 

DARURI IN 
GAZINE

© INTRAT1 
ALEGEȚI

Magazinele
merțului de stat vă 
stau kt dispoziție 
cu o mare diversi
tate de mărfuri, 
care, in funcție de 
preferințe, pot de
veni cadouri fru
moase, utile, pen
tru cei dragi.

ARAD
Antrenoi 

| crezut î 
vremea 

1 dărimat 
. lecționat 

două de
Sîmbă 

I treia zi 
teren de 
notabil 
deoarece 
trenorul 
bat fața, 
rat, a ți 
lideră ai 
la șl l-a 
bill, chi; 
sezon.

Deci, 
Ploaie, î 
dionului 
spectator 
țări date 
fundat, < 
calității 
porților, 
lâ s-a < 
Petcu și 
(min. 10) 
nabilii a 
că nu-i 
singur;" ; 
ieșit la l 
pău, ami 
promisiur 
trei adve 
lui Ducai 
min. 35, 
ționabilllc 
o fază fi 
poziție e: 
care a îi 
rul Albu. 
care I-a 
a fost pu 
mul cont; 
tul lui Pi 
min. 57 t 
difice: fu 
în careu, 
picior, l-i 
nalty-ul 
format d 
(min. 64), 
cabilă a 1 
singur la 
să preia 1 
unde... vr 
chilibrat, 
modifiSst.

Arbitrul 
Napoca) a

SELECT 
TȘfÂȚtA: E 
vai) — C 
Marian),

tea Craio 
Post Schv 
mană cu 
formația I 
pus de c 
20—17 ct> 
23—21 cu

Clasame 
fel : 1. Șl 
2. Relon f 
Schwerin 
Craiova» 0

„CUPA ) 
FORMAȚII 
Desfășurat 
Capitală, 
de handh- 
reunit 4 
„A“ știința 
biu si di'

LUNA CAD

LUNA DECEMBRIE LUNA CA
LUNA BUCURIILOR PENTRU CE



Ancheta ziarului nostru
selecționatei divizionare

CARE A ÎNCEPUT TOAMNA
A ÎNCHEIAT... IARNA

și Arad, același scor, 1-1
□ telefon).

Lucescu a 
tlrzle, dar 
'esta si i-a 
Turneul se
re a avut 
diferite.

ea, era a 
Normal, un 
ir — fapt 

interesant, 
, căreia an
i-a schim- 
și la figu- 

>liul ei de 
seriei a tre- 
i selecțlona- 
i final de

ORADEA, 
bunele sta- 

5 000 de 
jant, solici- 
enului des- 
i gi dăunat 
1 preajma 
une notabi- 
îedoreanului 
il Șt. Popa 
17, selecțio- 
le convingă 
cînd Grosu, 
t Ducadam, 
nin. 30, Du
că a fost o 
ut pe drum 
tot reflexul 
at golul. In 
îndul selec- 
>raș a făcut 

l-a pus în 
3 I. PETCU 
lingă porta- 
uză. Cavai 
e Ducadam, 
ltate la pri- 
onul de șu- 
. 47), dar în 
i să se mo- 
>s a pătruns 

lovit peste 
ibrat și pe- 
fost trans- 

AN. Apoi 
trare impe- 
rian, Gabor, 
luftat în loc 
să-1 plaseze 

11 a fost e- 
11 nu s-a 

omit (âluj- 
cfiipele:

DIVIZIO- 
min. 48—Că
min. 53 M. 
□done, Bog

dan — St. Petcu (min. 65 Pe- 
nof), Avădanei, Șt. Popa, L 
Petcu (min. 79 Șoiman) — Ga
bor, Coraș (min. 57 Gîngu);

F.C. BIHOR: Albu — Kiss, 
Zare, Rozs®, Mureșan — Naom, 
Grosu, Pușcaș — Dianu, Geor
gescu, Lupău. Au mai jucat: 
Ivașcu, Dozsa, Bisoc, David, 
Pop.

După meci, selecționabilii 
s-au îndreptat spre Arad. 120 
km. parcurși pe o ploaie... tro
picală. Dar, ce avea să fie—

Deci, ARAD. Duminică, la 
ora 10, ningea. La- ora 11 me
ciul a început. Min. 1. La pri
mul impact cu fundașul Giur
giu. Șoiman a dispărut în... 
tunelul de intrare la vestiare. 
Din fericire, a revenit fără să 
i se fi întîmplat ceva grav. 
Ninsoarea a început să se în
tețească. Terenul era acoperit 
cu un strat de zăpadă. Scorul 
l-a deschis U.T.A. Pentru a 
nu juca împotriva echipei sale 
(cum s-a procedat și cu Zare), 
CORAȘ (ca dealtfel și Duca
dam) a îmbrăcat tricoul echi
pei sale de club și. la el aca
să, și-a intrat in rol și după o 
combinație cu Urs, cn un șui 
sec, a înscris în min. 16. Peste 
două minute, însă, combativul 
M. Marian a ajuns pe extrema 
dreaptă, a centrat -și TURCU 
a reluat în plasă. Peste cîteva 
minute, nu se mai putea nota 
nimic, nu se mai vedea nimic 
și arbitrul timișorean I. Igna 
a fost nevoit să facă repriza 
de... 36 de minute.

După pauză, meciul (dacă 
putea fi vorba de meci) a mai 
durat 10 minute, după care ju
cătorii s-au îndreptat spre ves
tiare. Iar cei 4 000 de specta
tori, care merită toată lauda, 
s-au dus la... căldura sobei. 
Aradul, după trei zile de ploi 
torențiale, era bătut de un vis
col la care meteorologii nu se 
așteptau.

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARĂ: Cavai — M. Marian, 
Zare, FI. Pop. Rednic — Șt. ' 
Petcu, Klein, Penof — Șoiman, 
Turcu, Văetuș. în cele 10 mi
nute. după pauză, au mai_ ju
cat Andone, Avădanei, Gîngu, 
St. Popa și Nucă.

U.T.A.: Ducadam (Lovaș) — 
Marcu, Kukla, Bodi, Giurgiu
— Mușat (Hirmler) Coraș, Iova
— Cura. Melnic. Urs.

Constantin ALEXE

CEI MAI BUNI FOTBALIȘTI ROMÂNI Al ANULUI 1981
• Pe podium: Bălăci, Ștefănescu și Sameș • Deși multă vreme indisponibil, lordache

nu cedează • „Noul val"

Tradiționala anchetă de sfîrșit de 
an a ziarului nostru pentru desem
narea primilor 5 fotbaliști români a 

apelat pentru 1931 la opiniile următorilor 
trei factori : antrenori, arbitri ți cronicarii 
de specialitate de la „Sportul".

In urma evaluării celor 54 de voturi 
(punctajul a fost următorul : locul 1-5 
puncte, locul 2 — 4 puncte, locul 3-3 
puncte, locul 4-2 puncte ; locul 5-1

și reprezentantul său 
punct), ILIE BĂLĂCI devine fotbalistul nr. 1 
al anului 1931, el reușind performanța de 
a domina cu autoritate toate cele trei cla
samente.

îl urmează colegul său de club și de re
prezentativă naționala, Costică Ștefănescu, 
care este nevoit să se mulțumească cu... 
titlul de cel mai constant fotbalist român 
din ultimele trei „topuri* anuale, cînd s-a 
situat pe podium, pe locul II In anii 1979

merituos — Cabor
și 1981 și pe locul III anul trecut. Pe 
treapta de bronz a acestui an, un alt fun
daș central,. Ștefan Sameș, perechea „li- 
bero-ului" craiovean în echipa națională, 
care revine după „eclipsa“ de anul trecut 
cînd nu s-a clasat în primii 10 jucători.

Dar, pentru alte comentarii și aprecieri; 
iată „materia primă” oferită de opțiunile 
celor trei grupe chestionate :

ȘTEFĂNESCU SAMEȘ IORDACHE GAEOR

OPȚIUNILE ANTRENORILOR DIVIZIONARI „A“-

E DE
—21 si pe 
R. D. Ger- 

a rindul ei. 
in ești a dis- 

partenere :
Schwerin și 
ițea Craiova. 
I arată ast- 
5ACĂU 6 p, 
4 p, 3. Post 
Jniversitatea

HANDBAL
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versitatea București si Rapid. 
Prezent la întreceri, corespon
dentul nostru O. Guțu a notat 
cîteva rezultate : Rapid Bucu
rești—C.S.M. Sibiu 14-14, Știința 
Bacău — Universitatea Bucu
rești 30—22. Universitatea Bucu
rești — C.S.M. Sibiu 33—31, 
Rapid — Universitatea Bucu
rești 19—22.

întrecerea a fost cîștigată de 
Știința Bacău, urmată în clasa
ment de C.S.M. Sibiu. Rapid 
București și Universitatea 
București.

MECI INTERNAȚIONAL LA 
ORADEA. Reprezentativa mas
culină de handbal a Bulgariei, 
care va lua miercuri startul In 
cea de a IlI-a ediție a Cam
pionatului Balcanic (Baia Ma
re. 16—20 decembrie), a susți
nut duminică — ne relatează 
corespondentul nostru I. Ghișa 
— o întîlnire amicală cu divi
zionara .,A" din localitate 
Constructorul C.S.U. Meciul a 
plăcut publicului datorită nu
meroaselor faze dinamice si go
lurilor înscrise din execuții 
tehnice spectaculoase. Mai fermi 
în apărare, oaspeții au reu
șit să obțină victoria : Bulga
ria — Constructorul C.S.U. Ora
dea 30—24 (16—13). Golurile au 
fost înscrise de Titdor 4. Croi
torii 4. Oprea 4. Vranău 3, 
Zamfirescu 3. Tîrniceru 2. Da- 
cău 1. Mîrza 1. Crîstache 1, 
Kapolnay 1 — pentru Construc
torul. Apostolov 12. Gheorghiev 
6. Nikolov 5, Pioinov 4 si Ma
rino? 3. Meciul a fost con
dus de arbitrii Th. Curelea si 
I. Păunescu.

Astăzi la ora 17. tot în Sala 
sporturilor din Oradea, are loc 
o nouă întîlnire amicală între 
cele două formații.

Constantin CERNĂIANU
(Steaua): 1. Balad, 2. Iorda- 
Che, 3. Sameș, 4. Ștefănescu, 5. 
Gabor;

Alexandru CONSTANTINES- 
CU (F.C. Argeș): 1. Moraru, 2. 
Ștefănescu, 3. Bălăci, 4. Sameș, 
5. Iordănescu;

Robert COSMOC (Progresul 
Vulcan): 1. Bălăci, 2. Ștefănes
cu, 3. Cămătaru, 4. Augustin, 
5. Gabor;

Ioan CZAKO (A.S.A. Tg. 
Mureș): 1. Ștefănescu, 2. Bă
lăci, 3. Bâloni, 4. Crișan, 5. 
Augustin.

Petre GAVRILĂ (Chimia 
Rm. Vilcea): 1. Ștefănescu, 2. 
Bălăci. 3. Sameș, 4. Țicleanu. 
5. Geolgău;

Florin HAI.AGIAN (F. C. 
Olt): 1. Bălăci, 2. Iordache. 3. 
Ștefănescu, 4. Iordănescu, 5. 
Klein;

Emanoil HASOTI (F.C. Con
stanța) : 1. Bălăci, 2. Iordache, 
3. Moraru, 4. Ștefănescu. 5. 
Iordănescu;

Emerich JENEI (C.S. Tîrgo- 
viște): 1. Ștefănescu, 2. Balad, 
3. Iordache, 4. Iordănescu, 5. 
Augustin;

Petre LIBARDI (Jiul): 1. 
Ștefănescu, 2. Bălăci, 3. Iorda
che, 4. Sameș, 5. Rednic;

Mircea LUCESCU (Corvinul): 
1. Ștefănescu, 2. Balad, 1 Sa
meș, 4. Iordache, 5. Klein;

Angelo NICULESCU G.U* 
Cluj-Napoca): 1. Balad, 2. 
Iordănescu, 3. B<518ni, 4. Cio
can, 5. Ștefănescu;

Ion OBLEMENCO (Universi
tatea Craiova): 1. Ștefănescu 
și Bălăci. 2. Cămătaru, 3. Geol
gău, 4. Iordache si Sameș, 5. 
Gabor și Klein;

Ioan PĂTRAȘCU (U.T.A.) : 
1. Bălăci, 2. Ștefănescu, X Sa
meș, 4. Țicleanu, 5. Iordache;

Marcel PIGULEA (Politehni
ca Timișoara): 1. Balad. „2. 
Ștefănescu, 3. Iordache și Sa
meș. 4. Cămătaru, 5. Gabor;

Nicolae PESCARU (F.C.M. 
Brașov): 1. Bălăci, 2. Ștefănes
cu, 3. Moraru, 4. Sameș, 5. 
Gabor;

Valentin STĂNESCU (Dina
mo): 1. Ștefănescu; 2. Balad, 
3. Iordache, 4. Augustin, 5. 
Iordănescu;

Nicolae VĂTAFU (S.C. Ba
cău) : 1. Balad. 2. Sameș, 3.

Cristian TEODORESCU : L 
Balad, 2. Ștefănescu, 3. Gabor, 
4. Iordănescu, 5. Iordache.

Ștefănescu, 4. Iordache, 5. Au
gustin și Gabor;

Ioan VOICA (Sportul stu
dențesc): 1. Bălăci, 2. Moraru, 
3. Rednic, 4. Ștefănescu, 5. M. 
Marian.

CLASAMENT
L BĂLĂCI 79,5 P
2. Ștefănese ■■ 65,5
3. Iordache 28,5
4. Sameș 24,5
5. Moraru 15
6. Iordănescu 11, 7. Cămătaru
9. 8. Augustin 6,5. 9. Boloni 6,
10, Gabor 5, 11-13. Țicleanu,
Geolgău și Rednic 4, 14. Klein
2,5, 15-16. Ciocan și Crișan 2.
17. M. Marian 1.

★

Așadar, 10 antrenori din cel 
18 consultați l-au trecut pe Uie 
Balad pe primul loc. „Secun
dul” său, Costică Ștefănescu, a 
Întrunit adeziunile a 6 tehni- 
deni (Ion Oblemenco’ i-a In
dicat pe amîndoi pe pri
mul loc). singura apari
ție inedită fiind portarul 
dinamovist Moraru, nr. 1 1a 
antrenorul piteștean AL Con- 
Stantinescu. Acest „clasament 
al antrenorilor" oferă și o (de- 
lor întâmplătoare !) ternă de 
meditație. Pentru că, iată, da
că pe primul! loc s-a impus 
un jucător de rafinament teh
nic, remarcat atât în linia de 
mijloc, pe post de dispecer, 
dar și în atac, în postura de 
creator și realizator (e vorba, 
de Bălăci, firește) pe următoa
rele patru locuri găsim numai 
apărători, cuplul fundașilor 
centrali ai echipei reprezenta
tive, precum și doi dintre por
tarii acesteia — Iordache Și 
Moraru. O dovadă în plus —• 
dacă mai era nevoie... — că 
antrenorii din primul nostru 
eșalon (oare numai ei ? !) apre
ciază încă prea mult „cartea 
defensivei", așa cum dealtfel 
ne-a dovedit-o și fotbalul aces
tui uiltim an.

Nu putem trece de acest cla
sament, fără a sublinia obiec
tivitatea cu care marea majo
ritate a interlocutorilor noștri 
au răspuns anchetei, rezistând 
tentației de a-și plusa propriii 
jucători, din motive „diploma
tice” sau sentimentale.

CLASAMENT
L BĂLĂCI 61 1
2. Ștefănescu 54
3. Gabor 29

4—5. Iordache 22,5
Moraru 22,5

6. Augustin 14, 7. Sameș 12, 8. 
Iordănescu 9, 9. Rednic 7, 10. 
Orac 6, 11. Cazan 4. 12—13. Ți- 
oleanu și Klein 3, 14—19. Cirțu, 
Custov, Naghi, Andone, Geol
gău și Dinu 2, 20—24. Cămă-

taru, Cavai, I. Petcu, Șoiman 
și Peniu 1.

★

Dacă și în opțiunea „cavale
rilor fluierului” Bălăci și Ște- 
nescu se află pe primele locuri, 
pe poziția a treia a podiumu
lui apare elementul inedit și 
interesant : hunedoreanul Ga
bor, reprezentant de seamă al 
tinerei generații, cel mai pro
ductiv atacant al naționalei 
noastre de juniori și. totodată, 
cel mai bun jucător al „mon
dialelor" din Australia. Să re
ținem egalitatea celor doi co
legi și rivali de post, portarii 
Iordache și Moraru.

...Șl ALE CRONICARILOR ZIAROLUI NOSTRU

...ALE UNOR
Mihai ADAM : 1. Balad. 1. 

Ștefănescu, 3. Sameș 4. CSrțu, 
5. Țicleanu ;

Augustin DELEANU : L Ba
lad, 2. Ștefănescui, 3. Augustin, 
4. Gabor. 5. Moraru.

George DRAGOMIR : 1 Ior
dache, 2. Ștefănescu, 3. Rednic, 
4. Augustin, St Gabor.

Sever DRĂGULICI : 1. Bă
lăci, 2. Iordache, 3. Ștefănescu 
4. Custov, 5. Gabor ;

Constantin GHIȚĂ : 1. Mora
ru, 2. Ștefănescu, 3. Balad, 4. 
Orac, 5. Gabor ;

Ioan IGNA : 1. Bălăci ; 2.
Cazan, 3. Iordache și Moraru. 
4. Gabor, 5. Cavai ;

Alexandru IONIȚA : 1. Mo
raru, 2. Gabor, 3. Ștefănescu, 
4. Bălăci. 5. I. Petcu.

Mihai IVANCESCU : 1. Ga
bor, 2. Augustin, 3. Orac. 4. 
Naghi, 5. Andone ;

Gheorghe JUCAN : 1. Bălăci,

ARBITRI...
2. Ștefănescu, 3. Augustin, 4. 
Geolgău, 5. Șoiman ;

Alexandru MUSTAȚEA : 1. 
Ștefănescu, 2. Bălăci, 3. Iorda
che, 4. Sameș. 5. Gabor.

Radu PETRESCU : 1. Ștefă
nescu, 2. Iordache și Moraru
3. Bălăci, 4. Gabor ; 5. Ior
dănescu ;

Ion POP : 1. Balad, 2. Ște
fănescu. 3. Iordănescu. 4. Au
gustin, 5. Orac.

Nicolae RAINEA : I. Bălăci, 
2. Ștefănescu, 3. Iordănescu, 4. 
Dinu. 5. Andone.

Mircea SALOMIR : 1. Bălăci, 
2. Ștefănescu, 3. Gabor. 4. Ior
dache, 5. Sameș ;

Romeo STÎNCAN : 1. Bălăci, 
2. Gabor, 3. Moraru. 4. Ștefă
nescu, 5. Sameș.

Octavian STRENG: .1. Sameș, 
2. Iordache, 3. Bălăci, 4. Ți
cleanu. 5. Cămătaru ;

Vasile TĂTAR : 1. Moraru,, 
2. Rednic, 3. Klein. 4. Bă
lăci, 5. Peniu ;

Constantin ALEXE: 1. Bălăci, 
2. Ștefănescu, 3. Sameș. 4. Ior- 
dănescUr 5. Gabor ;

Ioan CHIRILA : 1. Balad, 2. 
Sameș, 3. Iordache, 4. Ștefă
nescu, 5. Lucescu ;

Ion CUPEN : 1. Balad, 2. 
Sameș. 3. Ștefănescu. 4. Ior
dache, 5. Moraru ;

Laurențiu DUMITRESCU:
1. Bălăci, 2. Gabor, 3. Rednic, 
4. Ștefănescu. 5. Augustin;

Constantin FIRANESCU : 1.
Bălăci, 2. Ștefănescu, 3. Sa
meș, 4. Augustin, 5. Gabor;

Eftimie IONESCU: 1. Bă
lăci, 2. Sameș, 3. Ștefănescu, 
4. Iordache, 5. Iordănescu ;

Mihai IONESCU : 1. Ștefă
nescu, 2. Iordache, 3. Gabor, 
4. Balad, 5. Sameș — Iordă
nescu ;

Mircea M. IONESCU : 1. Ga
bor. 2. Bălăci, 3. Ștefănescu. 4. 
Sameș, 5. Dobrin — Lucescu 
(In ordine alfabetică) ;

Aurel C. NEAGU : 1, Ștefă
nescu, 2. Sameș. 3. Bălăci, 4. 
Iordănescu, 5. Gabor.

Gheorghe NERTEA : 1. Ba
lad, 2. Iordache, 3. Gabor, 4. 
Ștefănescu 5. Crișan ;

Gheorghe NICOLAESCU : 1. 
Ștefănescu, 2. Balad, 3. Sa
meș. 4. Țicleanu, 5. Augustin ;

Marius POPESCU: 1. Bălăci,
2. Ștefănescu. 3. Sameș, 4. Ior
dănescu, 5. Iordache ;

Paul SLAVESCU : 1. Ștefă
nescu, 2. Bălăci, 3. Iordache, 4. 
Sames, 5. Augustin ;

Stelian TRANDAFIRESCU :
1. Ștefănescu. 2. Bălăci. 3. Ga
bor, 4. Sameș, 5. Iordache ;

Mircea TUDORAN : 1. Sa
meș. 2. Ștefănescu, 3. Bălăci, 
4. Gabor 5. Iordănescu ;

Radu URZICEANU : 1. Ba
lad, 2. Orac, 3. Ștefănescu, 4. 
Moraru, 5. Sameș.

Adrian VASILESCU : 1. Ba
lad, 2. Ștefănescu, 3. Gabor, 
4. Sameș, 5. Iordănescu.

Pompiliu VINTILA : 1. Bă
lăci, 2. Gabor, 3. Iordănescu, 
4. Sameș, 5. Augustin.. .

CLASAMENT
1. BĂLĂCI 79 p
2. Ștefănescu 63 .
3. Sameș 44,5
4. Gabor 30
5. Iordache 20
6. Iordănescu 12,5, 7. Augustin 
6 8. Orac 4, 9—10. Moraru și 
Rednic 3. 11. Țicleanu 2, 12. 
Lucescu 1,5, 13. Crișan 1. 14. 
Dobrin 0,5.

★
Ce ne spun cronicarii ? In 

linii mari, „suma" voturilor 
comentatorilor de specialitate 
a adus în prim-plan pe toți 
cei 5 laureați ai anului 1981. 
singura nepotrivire cu... clasa
mentul general o reprezintă 
inversarea ultimelor două 
locuri, Gabor figurînd înain
tea lui Iordache. Desigiir. a- 
ceastă „rocadă" se datorează 
Încrederii cu care ziariștii de 
specialitate urmăresc ascensiu
nea tinerelor talente, încer- 
cînd, și ei, alătur; de ceilalți 
factori din fotbalul românesc 
să aducă în primul plan al 
performanței „noul val", ' cel 
chemat să realizeze mult aș
teptatul salt valoric, pe plan 
Intern dar și internațional.

Acest clasament al cronica
rilor ziarului „Sportul" suge
rează și un frumos schimb de 
ștafetă între două generații de 
jucători talentați, am numit 
contingentul lui Dobrin și Lu
cescu (poate mai mult senti
mental prezenți pe această lis
tă) și cel al lui Gabor — Red
nic (mari speranțe născute de 
merituosul bronz obținut în 
Australia), Să sperăm că acest 
schimb de ștafetă imaginat de 
cronicari se va materializa nu 
într-un viitor îndepărtat.

CLASAMENT GENERAL
Antrenori Arbitri Cronicari Total

Uie Bălăci 79,5 67 79 225,5
(Univ. Craiova) 
Costică Ștefănescu 65,5 54 63 182,5
(Univ. Craiova) 
Ștefan Sameș 24,5 12 44,5 81
(Steaua)
Vasile Iordache 28,5 22,5 20 71
(Steaua) 
Romulus Gabor 5 29 30 64
(Corvinul Hunedoara)

Au mai primit voturi : 6. Dumitru Moraru (Dinamo) 40,5 
p, 7. Anghel Iordănescu (Steaua) 32,5 p, 8. Ionel Augustin 
(Dinamo) 26,5 p, 9. Mircea Rednic (Corvinul) 14 p 10—11. 
Rodion Cămătaru (Univ. Craiova) și Costel Orac (Dinamo) 
10 p etc.



GIMNASTICA ROMANEASCA S-A IMPUS
CU AUTORITATE LA CAMPIONATELE

BALCANICE DE JUNIORI
(Urmare din pag. I)

le pc aparate — sărituri: Do
rina Ungureanu 19,225 p, Da
na Dumitru 19,125 p, Boriana 
Stoianova (Bulgaria) 19,00 p; 
paralele: Teodora Boiangiu
19.30 p, Boriana Stoinova 19,00
p, Stela Kar'akova (Bulgaria) 
18,80 p; bîrnă: Dorina Ungu
reanu 19,80 p, Teodora Boian
giu 19,55 p. Mirela Manolova 
(Bulgaria) 18,40 p; sol: Mirela 
Manolova 19,43 p, Diana Di- 
deva (Bulgaria) 19,35 p. Dana 
Dumitru 19,30 p; gimnastică 
artistică, echipe: Bulgaria
113.30 p, România 112,60 p. Iu
goslavia 111,40 p, Grecia 102,00 
p; individual compus: Doina 
Stăiculescu (România) și Mile
na Reljin (Iugoslavia) 38,00 p, 
Paulina Krestevâ (Bulgaria) 
37,95 p, Maia Taskova (Bulga

ria) 37,85 p, Mihaela
(România) și Viktoria 
trova (Bulgaria) 37,35;
pe obiecte: cerc — Doina Stăi
culescu 19,15 p. Maia Taskova 
și Paulina Krestevâ 19,05 p; 
coardă — Doina Stăiculescu 
19,10 p. Maia Taskova 19,05 p, 
Paulina Krestevâ 18,925 p; mă
ciuci — Milena Reljin 19,35 p,

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂa a

• La Piancavallo (Italia) s-a 
disputat primul slalom special 
feminin al actualului sezon con- 
tînd pentru „Cupa Mondială* 
la schi alpin. După două man
șe victoria a revenit dublei 
campioane olimpice, Hanni 
Wenzel (Liechtenstein), cu 
Timpul de 1:45,17, urmată de 
elvetianca Erika Hess — 1:45,55 
și de Ursula Konzett (Liech
tenstein) 1:46,03.

• Proba feminină de slalom 
uriaș din cadrul concursului in
ternațional de schi de la Bre
ckenridge (Colorado) a fost cîș- 
tigată de sportiva norvegiană 
Toril Forland. în excelentl 
formă, Toril Forland a termi
nat învingătoare și în proba 
de slalom special Competiția a 
contat pentru campionatul mon
dial rezervat profesioniștilor.

In finala „Cupei Davis'

Tănase
Dimi- 
finale

PATINATOîlll SOVIETICI ÎNAINTEA
ONOR NOI STARTURI

Intr-un interviu acordat cores
pondentului sportiv al agenției 
„TASS", antrenorul lotului so
vietic de patinaj viteză, Boris 
Barișev, a declarat că princi
palul obiectiv al sportivilor pe 
care-i pregătește este partici
parea cu succes la 
Olimpice de iarnă de la 
jevo-1984. „Dorim — a 
Barișev — să continuăm 
ția în această disciplină spor
tivă, să reedităm victoriile ob
ținute cu ani în urmă la Olim
piadele Albe de campioni ce
lebri ca Lidia Skoblikova, Ev- 
gheni Grișin și Tatiana Ave
rina".

în sezonul trecut patinatorii 
sovietici și-au îmbunătățit con
stant performanțele, dintre cei 
13 participanți la campionatele 

/ mondiale și europene, 7 cuce
rind medalii. S-a evidențiat în 
mod deosebit, ca și în 1980, 
Natalia Petrușeva (în vîrstă de 
26 de ani), campioană absolută 
mondială și europeană, spor
tiva care și în prezent este li
deră incontestabilă a lotului 
U.R.S.S. Din lotul masculin se 
remarcă tînărul Serghei Be
rezin (22 de ani), campion 
mondial și european la 10 090 
m. probă care de regulă con
stituie apanajul unor maeștri 
cu mare experiență competi- 
țională.

I rimele competiții oficiale 
ale lotului unional de patinaj 
viteză sînt prevăzute pentru a 
doua jumătate a lunii decem
brie.

DORINA VNGUREANU
Doina Stăiculescu 19,10 p, Mala 
Taskova 19,05 p; panglică — 
Paulina Krestevâ 19,35 p, Doina 
Stăiculescu 19,10 p, Mihaela Tă
nase și Milena Reljin 19,00 p;

MASCULIN, finale pe apara
te: sol — Gheorghl Strumin 
(Bulgaria) 19,65 p, Molnar Le
vente și Marius Tobă (Româ
nia) 19,45 p; cal — Ivan Gheor- 
ghiev (Bulgaria) 18,70 p, Ma
rius Gherman (România) 18,65 
p, Ivko Iakovacici (Iugoslavia) 
18,60 p; inele — Molnar Le
vente 19,20 p, Stoian Gopcev 
(Bulgaria) și Vlasta Kolman 
(Iugoslavia) 18,75 p; sărituri — 
Dragan Besster (Iugoslavia) 
19,20 p, Gheorghi Strumin 18,90 
p, Marius Tobă și Ivan Gheor- 
ghiev 18,85 p; paralele — Mol
nar Levente 18,60 p, Bejan Ko- 
lev (Bulgaria) 18,50 p, Țvetan 
Stoicev (Bulgaria) 18,20 p; ba
ră — Molnar Levente 19,40 p, 
Marius Kadar (România) 19,35 
p, Bejan Kolev 19,30 p.

• In cadrul competiției pen
tru („Cupa federației interna-

IRENE EPPLE,
CEL MAI BUM START
IN,.CUPA MONDIALĂ-

Cine 
ceda 
Marie 
Nadig 
activitatea compe- 
tițională) in pal
maresul „Cupei 
Mondiale* la schi 
alpin 1 Startul cel 
mai bun l-a luat 
vest-germana Ire
ne Epple, învin
gătoare in probele 
de slalom uriaș la 
Val d’Is&re (Fran
ța) și Pila (Italia), 
imaginea alătura
tă infățișind-o ta 
timpul cursei din 
stațiunea italiană.

îi va suc-. 
elvețiencei 

Thcr&se 
(retrasă din

Jocurile 
Sara- 
spus 

tradi-

tionale de schi" in stațiunea de 
sporturi de iarnă de la Morgins 
(Elveția) s-a disputat o probă 
de slalom special care a reve
nit elvețianului Fabian Kum
mer — 1:26,93 (timp realizat 
in două manșe).

• Proba feminină din cadrul 
concursului internațional de 
patinaj artistic de la Moscova 
a fost ciștigată de tinăra ca
nadiană Kay Thompson în vir- 
stă de 17 ani. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Kira Ivano
va (U.R.S.S.) si Kerstin Wolf 
(R. D. Germană).

• La Tabor, s-a 
ciul internațional 
hochei pe gheață 
pele Cehoslovaciei șl R. D. 
Germane. Jocul s-a încheiat cu 
scorul de 7—0 (3—0, 2—0, 2—0) 
in favoarea hocheiștilor ceho
slovaci.

S.U.A. - ARGtNTINA 2-1

disputat me- 
amical de 

dintre echi- 
șl ra

NEW YORK, 13 (Agerpres). 
în finala „Cupei Davis" pe ca
re și-o dispută în orașul Cin
cinnati (Ohio) selecționatele 
S.U.A. și Argentinei, după 
două zile de întreceri scorul 
este de 2—1 în favoarea tenis- 
manilor americani. In prima 
partidă John McEnroe l-a în
trecut clar pe Guillermo Vila» 1
6— 3, 6—2, 6—2. In întilnirea
următoare, jucând remarcabil, 
argentinianul Jose-Luis Clera 
l-a întrecut tot în trei seturi,
7— 5, 6—3, 8—6 pe Roscoe Tan
ner. In partida de dublu, pe-, 
rechea americană Peter Fle
ming, John McEnroe a învins 
cu 6—3, 4—6, 6—4 4—6, 11—9 
după un meci de . mare ten
siune cuplul Jose-Luis ClercV 
Guillermo Vilas.

--

NELSON PIQUET, AL 32-lea CAMPION
MONDIAL AL AUTOMOBILIȘTILOR

Unul dintre anualele campio
nate mondiale, urmărite cu un 
extraordinar interes, este și 
cel al piloților de formula I, 
la automobilism, competiție i- 
naugurată în anul 1950. De fapt, 
acest campionat este un su- 
mum de campionate, piloții — 
la volanul bolizilor lor — con- 
curlnd, din primăvară pină 
toamna, la mai multe curse, 
devenite „clasice", în diferite 
colțuri ale lumii. Amintim, în
tre acestea. „grand-prix“-urfl« 
din Argentina și Brazilia, din 
Monaco, Italia, R. F. Germania, 
Olanda, Canada și Statele Uni
te etc. In total, sînt 15 aseme
nea curse.

Primul campion mondial a 
fost italianul Farina, în 1950, 
ultimul, cel de anul acesta, 
brazilianul Nelson Piquet între 
aceștia au strălucit argentinia
nul Fangio, recordmanul titlu
rilor cucerite — 5 (1951, 1954,
1955, 1956 și 1957), australianul

TURUL FRANȚEI '82
Recent a fost prezentată 

macheta „Turului Franței" — 
1982, competiție aflată la edi
ția nr. 69. Față de 1981, ctad

încălecarea eu o altă compe
tiție de rezonanță, turneul fi
nal al C.M. de fotbal, pro
gramat în Spania între 13 iu- 
nt-i și 11 iulie 1982. De la Ba-

cursa a numărat 24 de etape
cu un total de 3 749 km, dls-
tanța și durata au fost re-
duse.

Startul se va da la 2 iulie,
cu opt zile mai tîrziu decât
ta mod obișnuit, și asta pen-
tru a se evita cît mai mult

sel (Elveția), locul plecării, 
caravana va ajunge la Paris 
(sosirea este prevăzută tot pe 

Champs Elisăes, 
dițiel 
ani) la 25 iulie, după ce 
atinge și Belgia (în 
localitatea Mouscron. 
traseului : 3 600 km, 
fi acoperiți in 22 
zece dintre ele de 
km. cea mai lungă 
Provence — Orcieres 
măsurând 259 km. Sînt 
totodată, si sase transbordări. 
două cu autocarul, două cu tre
nul si două cu avionul.

Brabham și britanicul Stewart, 
cu cite 3 victorii în 1959, 1960, 
1966 și, respectiv, în 1969, 1971, 
1973. Pină acum au obținut ti
tluri piloți din 9 țări : Marea 
Britanle 10, Argentina 5, Aus
tralia 4. Italia, Austria șl Bra
zilia cite 3, S.U.A. 2, Noua 
Zeelandă și Africa de Sud cite 
L în 1970, titlul de campion a 
revenit pilotului austriac Jo
chen Rindt, care însă, la ora 
ultimei curse, nu se mai afla 
ta viață, el murind în urma u- 
nui accident în timpul uneia 
dintre ultimele curse, dar a- 
vansul de puncte pe care-1 de
ținea asigurîndu-i totuși suc
cesul final. Dealtfel, această 
competiție are in bilanțul său 
numeroase asemenea victime !

Anul acesta, titlul a fost de
cis abia la ultima cursă, cea 
de la Las Vegas, unde brazi
lianul Piquet (clasat al 5-lea) a 
obținut, totuși, cîștig de cauză 
în fața argentinianului Carlos 
Reutemann, principalul favorit 
al campionatului ’81, multă vre
me lidăr autoritar în clasamen- 

Dealtfel, punctajele 
clasați (Piquet 50, 

49, Jones 46) de- 
elocvent lupta 

s-a dat în acest

CASSIUS CLAY ÎNVINS
LA REINTRARE

NASSAU, 13 (Agcrpres). — 
Fostul campion al lumii la 
categoria grea, Cassius Clay, 
în vîrstă de 40 de ani, și-a fă
cut reintrarea, la Nassau (Ba
hamas), cu prilejul unei reu
niuni internaționale profesio
niste de box, întîlnindu-1 pe 
Trevor Berbick (Canada). Bo
xerul canadian, de origină ja- 
maicană, a obținut victoria la 
puncte, după 10 reprize. Cel 
trei oficiali i-au acordat ver
dictul lui Trevor Berbick, fost 
șalanger la titlul mondial deți
nut de americanul de culoare 
Larry Holmes. Aceasta a fost 
cea de-a 5-a înfrîngere suferi
tă de Clay, care în cursul ca
rierei sale â repurtat 56 da 
victorii.

OMȘIIl JAPONCZ KOBE Vi OBCMIZA IfNIVEItSHBA ÎN 1985
Consiliul Federației Interna

ționale a Sportului Universitar 
(FJ.S.U.) reunit la Roma a de
cis, în unanimitate, atribuirea 
organizării Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară, ediția 
1985, orașului japonez Kobe 
(celelalte candidate au fost 
Rio de Janeiro și Zagreb).

Duipă cum se știe, 
din 1983 vor avea loc lă Sofia 
(Jocurile de iarnă) și Edmon
ton (ediția de vară). Organiza
torii canadieni au anunțat că 
s-au oprit, ca disciplină .,1a a- 
legere", asupra ciclismului (pe 
șosea și pe pistă).

edițiile

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

conform tra- 
înscăunate de cîțiva

i va 
et 8), In 
Lungimea 
care vor 
de etape, 
peste 200 

(Dix en 
Merlelte) 

prevăzute.

tul C.M. 
primilor 3 
Reutemann 
monstrează 
cerbă care
pentru cucerirea titlului 
prem al automobiliștilor 
formula I.

a- 
an 
su-
de

BOX. * La Kragnjevaț s-a 
disputat al doilea meci dintre 
echipele Iugoslaviei și S.UA. 
Pugiliștll Iugoslavi au obținut 
victoria eu 14—10. Prima întilnira 
se încheiase la egalitate : 10—10. 
• Mexicanul Salvador Sanchea 
șl-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria pană (ver
siunea W.B.C.), învingînd la punc
te tn ÎS reprize pe englezul Pa» 
Cowdell in meciul desfășurat la 
Houston (Texas). • La Atlantic 
City (S.U.A.), campionul mondial 
la categoria cocoș, americanul 
Jeff Chandler și-a păstrat titlul, 
tavlngtadu-I prin KO in repriza 
a 13-a pe șalangerul său, japo
nezul Eljlro Murata.

GIMNASTICA. • In concursul in
ternațional de la Londra, la in
dividual compus feminin pe pri
mul loc s-a situat Elena Brajnl- 
kova (U.R.S.S.) cu 38,40 p, ur
mată de Kalieva (U.R.S.S.) cu 
37,00 p șl Xlnplng (R.P. Chineză) 
cu 36,50 p. La masculin a ciști- 
gat Japonezul Morlsue.

HANDBAL. • în prima zi a tur
neului internațional masculin de 
la Mulhouse (Franța) : Polonia
— Japonia 26—22 (15—12), Elveția
— Franța 22-21 (12—11).

ȘAH. o In campionatul unional 
masculin care se desfășoară tn 
orașul Frunze, după 12 runde se 
menține lider marele maestru 
Garl Kasparov cu 8,5 p, urmat 
da Psahls cu 7 p șl două partide 
Întrerupte. Q După disputarea a 
9 runde, In turneul Internațional 
masculin de la Ljubljana condu
ce Iugoslavul Djurlci cu 7 p, se
cundat de islandezul Petursson I 
p (1) șl polonezul Sznapik 5,5 
p. ta runda a 9-a Djurici a 
câștigat la Wittman. • In turneul 
feminin de la Novl Sad, după 
două runde conduce Klimova 
(Cehoslovacia) cu 2 p.

TENIS. • In finala de simplu fe
mei a turneului de la Brisbane : 
Chris O’Neil (Australia) — 
Kerryn Pratt (Australia) 8—3, 
7—5. In sferurile de finală ala 
turneului masculin : Letcher
(Australia) — Andrews (S.U.A.)
6— 2, 6—3, Johnstone (Australia)
— Mustard (Noua Zeelandă)
7— 6, 6—0, Mitchel (S.U.A.) —
Meister (S.U.A.) 6—3, 6—4, Dent
(Australia) — Derlln (Noua Ze
elandă) 6—3. 6—2. • Turneul da 
la Sydney a fost cîștlgat de 
francezul Henry Leconte care I-a 
Întrecut tn finală cu 6—1, 6—1 
pe suedezul Tomas Hogsted.

A

AGENDA SĂPTĂMlNII
14—15 Schi alpin : Cupa Mondială la Cortina D’Ampezze (sla

lom și slalom uriaș mas-suUn).
14— 20 Tenis : Turneu de Grand
15— 17 Elation : Cupa Alpilor la

16 Tenia de masă : meciuri
16— 20 Hochei : Trofeul Izvestia.
18—19 înot ; Cupa Europei, la Londra (bazin de 25 m).
18—19

Prix ta Sydney.
Passarole (Halta).
in cadrul Llgtl Europene, 
la Moseeva.

* 
Schi alpin : Cupa Mendială la Bad Kletnkirchhelm (Aus
tria) — coborâre femei.
Fotbal : Arabia Saudltâ — Noua Zeelandă la Riad (tn 
preliminariile C.M.).
Schi alpin ; Cupa Mondială la Crans Montana (Elveția) 
— coborâre bărbați.

FLAMENGO A CÎȘTIGAT 
„CUPA 

INTERCONTINENTALA"

Peste 60 000 de spectatori au 
asistat pe stadionul Național 
din Tokio la finala „Cupei in
tercontinentale" la fotbal, in 
care s-au întîlnit echipa brazi
liană Flamengo Rio de Janei
ro Șl formația engleză FC Li
verpool. Net superiori, la toate 
capitolele de joc, fotbaliștii 
brazilieni au repurtat victoria 
cu scorul de 3—0 (3—0), prin 
golurile înscrise de Nunes (2) 
și Adillo. Cel mai bun jucător 
de pe teren a fost brazilianul 
Zico, căruia i s-a acordat un 
premiu special de către orga
nizatorii japonezi

s-au înregistrat 
rezultate : 
Ferrocaril 
pendiente 
Meciurile
19 decembrie.

următoarele 
Sarsfield —Velez

Ceste 1—2 ; Inde- 
— River Plata 1—1. 
retur vr avea loc la

rupt în min. 37 din cauza vîn- 
tuiui. Clasament : Juventus,

p. Roma
Clasament :

Inter si Florentina 15 
14 etc.

TURNEUL FINAL AL C.E. 1984

ANGLIA • anunțat, 
Uniunii

CAMPIONATE... 
ARGENTINA ;

In semifinalele campionatu
lui Argentinei (meciuri tur)

Din cauza timpului nefavo
rabil, 7 partide au fost aminate 
și numai trei s-au putut dispu
ta : Conventry — Manchester 
City 0—1 ț Leeds — Tottenham 
0—0 ; Swansea — Notingham 
1—1 în clasament continuă 
conducă Manchester City.

să

ITALIA (et 19) : Aacoli — 
Juventus 1—0, Bologna — Fio
rentina 0—2, Cagliari — Cese
na 1—1, Como — Udinese 0—2, 
Milan — Genoa 0—0, Napoli — 
Inter 2—6, Torino — Avellino 
1—1, Catanzaro — Roma tntre-

După cum s-a mai 
Comitetul Executiv al 
europene de fotbal a decis, în 
unanimitate, atribuirea organi
zării tureului final al campio
natului european de fotbal fe
derației franceze de specialita
te- Alegerea a fost făcută la 
sediul din Zurich al organis 
mului fotbalistic continental, in 
afară de Franța candidînd fe
derațiile din Anglia și R. F. 
Germania.

Turneul final va avea loc în 
luna iunie 1984, cele 15 meciuri 
ale acestei faze urmînd a fi 
găzduite de șapte stadioane, din 
orașele Lens. Strassbourg, fiy- 
on, Nantes, Marsilia. Saint-Eti
enne și Paris.
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