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Start in ediția a lll-a, etapa de iarnă,

V a marii competiții sportive naționale

DACIADA" SPRE91
încheierea celei de a Il-a e- 

diții a „Daciadei" a reliefat, 
prin numeroase realizări obți
nute în activitatea de masă și 
de performanță, rolul împor- 

' tant pe care marea competiție 
națională 11 îndeplinește, cu 
tot mai multă eficiență, in dez
voltarea multilaterală a mișcă
rii sportive din țara noastră.

O recentă analiză făcută în 
cadrul Comisiei centrale de or
ganizare sublinia, dealtfel, fap
tul că, pe baza prețioaselor in
dicații și orientări cuprinse în 

' mobilizatorul Mesaj al tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului 
nos.ru', adresat Conferinței pe 
ț^ră a mișcării sportive din 
primăvara acestui ' an, 
C.N.E.F.S., împreună cu orga
nele, organizațiile și departar- 
mentele cu atribuții în acest do
meniu au acționat, prioritar, cu 
mai multă fermitate, pentru îm
bunătățirea calitativă a com
petiției sportive naționale „Da- 
ciada". Ca urmare, etapa de 
vară a celei d& a il-a ediții 
a „Daciadei" s-a înscris, cu 
multe succese remarcabile, în 
bogatul bilanț de ansamblu pe 
care mișcarea sportivă îi de
dică, in acest final de an, ma
rilor sărbători din viața țării 
și a harnicului nostru popor — 
Conferința Națională a par
tidului, Ziua Republicii și ale
gerile de deputați în consiliile 
populare.

Sîntem acum în preajma u- 
nui nou start al „Daciadei", E- 
DIȚIA A IlI-a, în cadrul că
reia — în luna noiembrie, în 
f “ițție de condițiile specifice 
fiecărui județ — sînt progra
mate primele întreceri oficiale 
ale ETAPEI DE IARNĂ. Este, 
reamintim, ediția care, pe baza 
prevederilor regulamentului a- 
probat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., în 
anul 1977, va cuprinde acțiuni 
și întreceri cu FINALE la 
sportul de masă și de perfor
manță, atît în etapa de iarnă

0 NOUĂ CALITATE Șl EFICIENȚĂ!

/

cit și în cea de vară, ceea ce, 
firește, sporește considerabil 
cerințele și exigențele puse în 
fața activului mișcării sporti
ve.

Organele și organizațiile spor
tive, toți factorii cu atribuții 
au, acum, datoria să aducă o 
contribuție substanțială la de
plina reușită a tuturor acțiuni
lor Inițiate, pe plan central 
sau local, pentru cuprinderea 
întregului tineret, a celor mai 
largi categorii de oamenii ai 
muncii de la orașe și sate în 
practicarea organizată șl siste
matică a exercițiilor fizice, 
sportului și turismului -
biectivul fundamental pus de 
partid în fața mișcării noas
tre sportive in această perioa
dă. De aceea, așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este necesar să se acționeze cu 
fermitate pentru 
rea, 
rării 
care 
dei".
organizarea șl desfășurarea eta
pei de vară (ca să nu ne mal 
referim la cea de iarnă) a ce
lei de a Il-a ediții au scos la 
iveală incă multe neajunsuri, 
au arătat că ritmul îndepllnl-

ril obiectivelor stabilite este 
încă sub nivelul cerințelor.

Materialele prezentate în 
cadrul analizei făcute de Co-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag 2-3)

O-

perfecționa- 
in continuare, a desfășu- 

tuturor manifestărilor 
au loc in cadrul „Dacia- 
Cu atît mai mult, cu cît

M
începe campionatul masculin de volei

La acest sfîrșit de săptămî- 
nă se dă startul și în campio
natul masculin al primei di
vizii de volei, ediția a 34-a. 
Cele 12 echipe de „A“ se reîn- 
tîlnesc pe scena internă cu iu
bitorii acestui sport la scurt 
timp după ce echipa națională 
a decepționat la campionatul 
mondial din Argentina 
comportare submediocră, 
momentul, deci, ca toate divi
zionarele „A“ să demonstreze 
cît mai curînd, în campionatul 
intern, că s-a înțeles exact 
contribuția lor la cel mai ustu
rător eșec internațional, la 
proba de necompetitivitate da
tă de voleiul nostru masculin, 
că antrenori șl jucători,

prin 
Este

duceri de secții și cluburi au 
trecut cu hotărîre la îndrepta
rea situației precare actuale, 
la redobîndirea creditului pu
blicului printr-o pregătire sus
ținută, completă, la un ' "
nivel tehnic, tactic și atletic. 
Și, mai ales, flecare 
să-și justifice prezența în pri
mul eșalon al țării nu doar 
prin- sextete bine sudate care 
să le asigure locul în „A“, cît 
prin ELEMENTE VALOROASE, 
cu reale calități șl perspective 
de a concura cu succes la tri-

înalt

echipă

Aurelian BREBEANU

con- (Continuare In pag. 2-3)
PROGRAMUL -----------------------------
Masculin, etapa 1

- STEAUA BUCUREȘTI (sîmbâtâ)
- UNIVERSITATEA CRAIOVA ✓
- EXPLORAȘI BAIA MARE
- C.S.U. ORADEA 

Olimpia, ora 11.30)
- CARPAȚI RM. VILCEA

Baia Mare : MOTORUL 
Suceava : C.S.M.
Șimleu -Silvanioi : SILVANIA
București : CALCULATORUL

(Sala
Galati : C.S.U. OȚELUL ___________  _____
Meciul Dinamo — Tractorul Brașov a fost aminat pentru jof 

Feminin, etapa a 9-a
București : FLACĂRA ROȘIE - ----- ----- ----------------

(Sala Lie.
CALCULATORUL

(Sala
RAPID

(Sala

- CHIMPEX CONSTANTA 
ind. M.I.U., ora 10,30)
- ȘTIINȚA BACĂU 
Olimpia, ora 10)
- MARATEX BAIA MARE 
Rapid, ora 10,30)
- „U“ CLUJ-NAPOCA
- C.S.M. LIBERTATEA SIBIU

lofl : pen:cilina
Galați: C.S.U. OȚELUL _____ _________________
Meciul Farul — Dinamo a fost aminat pentru 17 noiembrie.

0 ETAPĂ CU MULTE NECUNOSCUTE
• La Timișoara, „duelul 
zona retrogradării" © 
dionul Steaua, un nou 
greu pentru „lanterna 
O S.C. Bacău, la al 
med consecutiv acasă, și tot cu 
o nou promovată - Petrolul © 
La Oradea se anunță un meci... 
deschis. • Va reuși A.S.A. să 
se pună la adăpost de contra
atacurile Sportului studențesc T
• Se mai poate susține că. In 
Copou, Politehnica este favori
tă 1 © C.S. Tîrgoviște nu e 
Aston Villa, iar liderul e... lider. 
Deci— © Și Universitatea e

din 
sta-Pe 

obstacol 
roșie" 
doilea
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CLASAMENTUL
DINAMO 
Sportul stud. 
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Steaua 
Univ. Craiova 
F. G Argeș 
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A.S.A. Tg. Mureș 
Chimia Rm. V.

13
13
13
13
13

14. PoH. Iași
15. C. S. Tîrgoviște 

F.C.M. Brașov 
„Poli" Timișoara

18. F. G Constanta

14.
17.
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13
13
13
13
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3
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1
1
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20-15
22-10 
17-13 
19-16 
13-16
17- 13 
28-27
18- 26
11- 15
12- 16 
11-16

6
8
6
6
7

13 6
13 6
13 4

6
6
6
4
5

13 2 6 5
13 2 5 6 11-17
13 4 1 8 14-24
13 3 2 8 13-26
13 2 2 9 13-29
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II 
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11 
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mare favorită. Cit ii va fi de ușor (sau greu) o știe doar- Jiul 
• Chimia a văzut la televizor meciul de la Sarajevo și speră. Dar 

la noi meciurile nu prea seamănă unul cu altul

5

Sîmbâtâ
Timișoara : „POLI" - F.C.M. BRAȘOV
București l STEAUA - F.C. CONSTANȚA

(stadionul Steaua)
Bacău i SPORT CLUB - PETROLUL
Oradea : F.C. BIHOR - F.C. ARGEȘ
Tg. Mureș : Â.S.A. - SPORTUL STUDENȚESC
lași:
Duminică

POLITEHNICA - F.C. OLT

București : DINAMO - C.S. TÎRGOVIȘTE
(stadionul Dinamo)

Craiova : UNIVERSITATEA - JIUL
Rm. Vîlcea : CHIMIA - CORVINUL
Toate întîlnirile vor începe la ora 14I1x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\X\\\\^^^

în optimile * de finală ale Cupei U.E.F.A.

UNIVERSITATEA CRAIOVA - GIRONDINS DE BORDEAUX
» Primul meci la BORDEAUX (24 noiembrie), 

returul la CRAIOVA (8 decembrie)
In pag. a 4-a, programul complet al optimilor fi prezentarea 

adversarei echipei noastre

..Triunghiularul" de scrimă (tineret) *

România - Bulgaria — R.D.G.

„Triunghiularul" internațional 
de scrimă, care reunește la 
București reprezentativele de 
tineret ale României, Bulgariei 
și Republicii Democrate Ger
mane, la toate cele patru arme, 
a debutat Ieri, în sala Floreas- 
ca, cu proba individuală de flo
retă masculin și sabie.

La ambele arme, în grupele 
semifinale (cîte două a cîte 6 
scrimeri) au evoluat numai re
prezentanți ai loturilor R.D.G. 
șl României, tinerii scrimeri 
bulgari fiind eliminați în fazele 
anterioare. Și pentru ca simi
litudinea să se păstreze și în 
continuare, pentru cele două fi
nale individuale — a cîte 6 
sportivi, disputate după vechiul 
sistem, turneu — s-au calificat 
la fiecare armă cîte 3 repre
zentanți ai floretei și săbiei din 
R.D.G. și România. Surprinză
toare ni s-a părut doar ratarea 
calificării in finală a sătmăre
nilor File și Costa, depășiți net 
de plutonul concurenților din 
R.D.G., chiar ținînd cont de 
handicapul vîrstei (aceștia din 
urmă mai aproape de limita de 
vîrstă a concursului, 19 ani).

ÎNVINGĂTORI, SABRERUL ROMAN W. SZABO
Șl FLORETISTUL O
Finalele au prilejuit, cum 

și normal într-o competiție 
tineret, dispute avîntate, dar și 
de bun nivel tehnic, plusul în 
acest sens, de partea sabrerilor 
români și a floretiștilor din 
R.D.G., fiind determinant în 
stabilirea ierarhiilor finale. 
Dacă ultimul act al întrecerii 
sabrerilor, însă, s-a consumat 
fără prelungiri, revenind, ne
învins, recentului campion bal
canic de juniori, brașoveanul 
Wilmoș Szabo (18 ani, antre
nor L. Rohony), cel al floretiș
tilor a necesitat un asalt de ba
raj între Livius Buzan și Udo

era 
de

WAGNER (R.D.G.)
Wagner, tînărul sportiv oaspete 
conducînd lupta și încheind-o 
cu scorul de 5—2.

Iată clasamentele finale : flo
retă masculin — L U. Wagner 
(R.D.G.) 4v. d.b. 2. L. Buzan 
(România) 4v.d.b. 3. U. Heido- 
ker (R.D.G.) 3v. 4. A. Enkeî- 
mann (R.D.G.) 3v. 5. R. Molea 
(România) Iv. 8. Z. Eder (Ro
mânia) Ov. ; sabie — 1. W. Sza
bo (România) 5v. 2. O. Rissmann 
(R.D.G.) 4v. 3. H. Schuneke 
(R.D.G.) 3v. 4. O. Feind (R.D.G.) 
2v. 5. M. Fiorca (România) lv. 
6. M. Opriță 0 v.

Paul SLAVESCU

3 TITLURI BALCANICE
PENTRU SCRIMERn ROMANI

ANKARA, 5 (prin telefon). îrrainjec 
ultimei zjile de concurs a Balcania
dei de scrimâ, reprezentanții Româ
niei au cîștlgat 3 titluri (floretista 
O Hochdorfer — urmata de coechi
pierele ei R. Oros, R. Lazar, spa
dasinul F. Nicolae — urmat de R. 
Szabo, echipa masculinâ de floretâ).

In proba Individua'â masculi nâ de 
floretâ (cîștigatâ de bulgarul lakov) 
F. Bucur s-a clasai pe locul 3, în 
cea de sabie (învingător, bulgarul V. 
Etropolskl), Al. Chiculițâ pe locui 2. 
G Marin pe 3, ia<r îr proba de sa
bie echipe, formația României s-a 
clcfsat a doua, in urma Bulgariei.

Tinerii judoka de azi — seniorii de mîine

CE ANTRENAMENTE NECORESPUNZĂTOARE 
NU EXISTĂ ACCES SPRE PODIUMUL OLIMPIC!

Semigreul Emil Conchi nu i-a lăsat austriacului Manfred Rei
ter nici o speranță... Foto : Ion MIHĂICĂ

Campionatele europene de 
judo ale juniorilor (17—19 ani), 
care au avut loc pentru prima 
oară ' _ ‘
viște — gazdă excelentă des
pre care oaspeții au avut una
nim frumoase aprecieri — au 
reunit, cum se știe, un număr 
record de țări participante (23), 
pînă la această ediție totalul 
nedepășind 20 de națiuni. O a- 
semenea participare însă era 
de așteptat deoarece competi
ția a fost programată la ju
mătatea ciclului -olimpic și, cu 
certitudine, mulți dintre ju
niorii care și-au încercat șan
sele acum, se vor număra 
printre olimpici la Los Ange
les, în 1984, cînd vor împlini 
19—21 de ani. vîrsta pe care

Costin CHIRIAC

tn România, la Tîrgo-

(Continuare in pag. 2-3)



DE LA ETAPELE DE MASĂ
LA FINALELE PE TARĂ...

Ieri, In cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc la 
sediul C.N.E.F.S., s-a anunțat că In cursul lunii noiembrie va 
avea loc. In toate județele țării, deschiderea oficială a întrece
rilor din cadrul celei de a III-a ediții a .Daciadei", care va 
programa in perioada imediat următoare acțiuni si competiții In 
etapa de iarnă a marii competiții sportive naționale.

Noua ediție a „Daciadei" va cuprinde, atit la sportul de masă 
cit și la cel de performanță, etape pe asociații, organizate In 
întreprinderi fi instituții școli, facultăți, unități militare, pe co
mune. localități, municipii județe fi FINALE PE ȚARA (in pe
rioada 15 ianuarie — 20 martie și. respectiv, 15 niai — 22 august 
1983).

Competițiile sportive de masă organizate de factorii cu atri
buții la alte ramuri decii cele prevăzute In regulament, se vor 
desfășura la date diferite de cele la care sînt programate finalele 
„Daciadei**.

Handbalul românesc, angajat în 
luna noiembrie într-o bogată ac
tivitate, se confruntă In acest 
sfîrșit de săptămână pe mai mul
te planuri.
• Mîine, în Sala sporturilor 

din Alexandria va avea loc fi
nala „Cupei de toamnă" la 
handbal feminin. Cîștigătoarele 
celor două serii, TEROM IAȘI și 
A.E.M. Timișoara, se vor întrece 
pentru primul loc, meciul lor ur- 
mînd să înceapă la ora 11. Au 
mai cîștigat pînă acum „Cupa 
de toamnă “ : Universitatea Timi
șoara (1973), Confecția București 
(1977) și Hidrotehnica Constanța 
(1978).

© Selecționata masculină de 
seniori a țării a plecat ieri In 
Bulgaria pentru a susține astăzi 
și mîine două noi partide cu re
prezentativa similară a țării 
gazdă. După cum se știe, cele 
două formații au jucat marți și
miercuri în sala Floreasca din 
Capitală, în ambele întîlnlri victo
ria revenind la scor handbaliști- 
lor români. Partidele de astăzi și 
mîine, programate în sala din 
Loveci, au același caracter de 
verificare în condiții de com
petiție. Au făcut deplasarea,
între alții, Nicolae Muntea-
nu, Alexandru Buligan, Va- 
sile Stingă, Cezar Drăgăniță,
Mircea Bedivan, Măricel Volnea, 
Iosif Boroș. Echipa este condusă 
de antrenorii Nlcolae Nedef și 
Lascăr Pană.

© Selecționatele de Juniori șl 
Junioare ale României vor evolua

Ghie (31 — 1,92), loan Țerbea 
(29 — 1,96), Valentin Tastaman 
(26 — 1,90), Ionel Colceag (24 —
1,84), loan Popa (21 — 1,86), A- 
lexandru Suciu (23 — 1,86), Cris
tian Strauff (21 — 1,91), Vasile 
Ciontoș (20 — 1,90), Dan Popes
cu (21 — 1,82). Cu dublă legiti
mare : Vasile Martin (17 — 1,82). 
Medie de vîrstă : 24,6 ani ; me
die de înălțime : 188,5 cm.

TRACTORUL BRAȘOV (antre
nor Tănase Tănase) : Constan
tin Zamfir (27 — 1,90), Constan
tin Sterea (31 — 1,86), Cristian 
Bujilă (29 — 1,94), loan Hînda 
(30 — 1,87), Petrică Stancu (31 —
1,92), Ștefan Crișan (27 — 1,94), 
Petiu Schiau (22 — 1,90), Fran- 
clsc Szombaty (30 — 1,83), Viorel 
Crăciun (22 —- 1,86). Medie de 
vîrstă : 27,6 ani ; medie de înăl
țime : 189 cm. »

EXPLORĂRI BAIA MARE (an
trenor Ion Agirbiceanu): Adrian 
Arbuzov (32 — 1,82), Sandu Co- 
vaclu (24 — 1,94), loan Staicu (26 — 
1,91), Traian Corcheș (27 — 1,96), 
Adrian Urzică (24 — 1,91), Cris
tian Ignișka (27 — 1,97), Iosif 
Strauff (24 — 1,93), Valentin Pa- 
raschivescu (32 — 1,88), Marian 
Mîțu (24 — 1,98), Mircea Tutelea 
(21 — 1,90), Viorel Bujor (21 —
1.83) , Adrian Morolanu (20 —
1,80), Istvan Reissfeld (19 — 1,90) ; 
cu dublă legitimare : Cornel
Morfircț (18 — 1,81). Medie de 
vîrstă : 24,2 ani ; medie de înăl
țime : 189,6 cm.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(antrenor Radu Zamfirescu): Nl
colae Braun (32 — 1,92), Nicu 
Stoian (25 — 1,96), Virgil Hrinco 
(29 — 1,91), Iulică Băloi (24 —
1.84) , Augustin Dalia (20 — 1,88), 
Adrian Dumitru (23 — 1,92), Iu
lian Păun (27 — 1,80), Tudor

La sportul de performanță. In scopul verificării potențialului 
sportiv național și selecționării celor mai valoroase elemente in 
loturile reprezentative pentru marile competiții internaționale, 
finalele , Daciadei" se vor disputa la datele prevăzute si asigure 
modelarea pregătirii, verificării in practică a formei sportive 
maxime care va trebui atinsă In perioadele respective.

Programul finalelor marii competiții naționale va cuprinde, de 
asemenea, pentru etapa de vară, și o serie de importante ac
țiuni, cum slnt : „Serile Daciadei", Simpozionul național „Da- 
ciada", o amplă expoziție cu caracter propagandistic, „Săptă- 
mîna filmului sportiv".

SPRE 0 HOUĂ CALITATE Șl EFICIENȚA!
(Urmare din pag I)

misia centrală de organizare a 
„Daciadei", intervențiile și dez
baterile la care au luat parte 
cadre cu munci de răspundere 
In cadrul C.N.E.F.S. și al unor 
organizații centrale, ministere 
șl departamente, au atras a- 
tenția, printre altele, că nu
mărul oamenilor muncii din 
întreprinderile economice, care 
practică diferite forme ale ac
tivității sportive și turistice, 
este încă redus, că el nu de
pășește proporția de 20 la sută 
In multe județe, cum sînt : 
Caraș-Sevcrin, Brăila, Gcrj, 
Prahova, Argeș, Brașov etc., că 
lipsuri asemănătoare au fost 
înregistrate în unele comune 
și sate din județele Sălaj, Ia
lomița, Botoșani, Covasna, Că
lărași, sau că activitatea des
fășurată în rindul copiilor, ele
vilor, al juniorilor va trebui 
fundamentată pe un sistem 
competițional mai judicios, 
care să asigure o creștere con
siderabilă a numărului de par
ticipant, , dar — în același 
timp — și o eficiență mal ma
re. o mai bună calitate a a- 
cestei activități. Alte carențe 
importante s-au manifestat în 
domeniul sportului de perfor
manță. Poate fi amintit, spre 
exemplu, faptul că în acest an 
numai 12 județe au contribuit 
cu medalii și puncte la rezul
tatele bune obținute pe plan

INVITAȚII BUCUREȘTENE
Duminică dimineață — după cum nl ae comunică de la Con

siliul municipal București pentru educație fizică șl sport — In 
Capitală se vor organiza diferite acțiuni sportive pentru a 
marca deschiderea festivă a celei de a III-a ediții a „Daciadei"
— etapa de lamă. Astfel de manifestări slnt prevăzute In toate 
cele 6 sectoare ale Capitalei, după cum urmează : sectorul 1
— la baza „Clreșarll" (ora 9,30) ; sectorul 2 — baza „Cuteză
torii" (ora 10) ; sectorul 3 — baza „Voinicelul" (ora 8,30) ; sec
torul 4 — Parcul tineretului (ora 10) ; sectorul 5 — complexul 
sportiv „Progresul" (ora 10),; sectorul 6 — Parcul din calea 
Plevnei (ora 9,30.) Dealtfel, în acest din urmă sector (S) s-a 
stabilit inițierea principalei acțiuni din municipiul București.

Sînt prevăzute, de asemenea, crosuri de masă în comunele 
Brăi.eștl, Cernlca, Gllna, Voluntari, Buftea, Măgurele, Găneasa, 
Snagov ș.a.

ÎNCEPE CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI
(Urmare din pag 1)

courile unei reprezentative 
realmente puternică, • competi
tivă, care să fie capabilă să 
înscrie din nou voleiul mas
culin românesc pe orbita eli
tei, să-i îndrepte cartea de 
vizită serios șifonată. Prin a- 
ceastă prismă trebuie privită 
de-acum activitatea echipelor, 
în campionat. Este, totodată, 
cazul să atragem atenția teh
nicienilor primului eșalon că 
fără căutări neobosite în rîn- 
dul celorlalte eșaloane („B“, 
de tineret șl juniori), că fără 
a renunța la elemente plafo
nate, cu deprinderi greșite și

LOTURILE ECHIPELOR DIVIZIEI „A" [n>]
DINAMO BUCUREȘTI (antre

nor Wiliam Schreiber) : Corneliu 
Oros (32 ani — 1,90 m), Lauren- 
țiu Dumănoiu (31 — 1,94),
GQnther Enescu (27 — 2,02),
Marius Căta-Chlțiga (22 — 1,96), 
Marian Păușescu (29 — 1,89), O- 
Vidiu Gizdavu (21 — 1,95), E-
nailian Vrîncuț (25 — 1,96), Dan 
Girleanu (28 — 1,96), Mihal Sla- 
bu (21 — 1,90), Zamfir Gheorghe 
{21 — 1,94), Florin Oltean (20 — 
,97), Sorin Pop (19 — 1,94), Mi- 

hfiiță Nlcolae (21 — 1,96). Me
die de vîrstă : 24,4 ani ; medie 
de înălțime : 194,5 cm.

STEAUA BUCUREȘTI (antre
nori Aure! Drăgan și Octavian 
Crețu): Corneliu Cin fu (29 

internațional de sportivii noș
tri și că — de asemenea — 
numai 24 din cele peste 300 
de unități de performanță 
existente în întreaga țară au 
ajutat la pregătirea elemente
lor selecționate pentru loturile 
reprezentative. Cum s-a mun
cit, deci, în celelalte județe și 
unități de performanță ?

Se desprinde lesne concluzia 
că în multe locuri, la diferite 
niveluri, se. acționează încă ne
corespunzător, ceea ce face să 
se mențină fesțivismul în orga
nizarea multor întreceri, să 
fie deseori „sărite" tocmai eta
pele de masă prin care pot fi 
realizate, în primul rind, sar
cinile „Daciadei", să nu se a- 
sigure acea necesară continui
tate în practicarea exercițiilor 
fizice și sportului, să se mani
feste o neingăduilă stare de 
mulțumire față de rezultatele 
mediocre, nesatisfăcătoare.
— Este de dorit ca cea de a 
III-a ediție a „Daciadei”, în- 
cepmd cu apropiatele întreceri 
ale etapei de iarnă, să deter
mine, în toate județele, elimi
narea unor asemenea neajun
suri și rămîneri in urmă, să 
ridice marea competiție sporti
vă națională pe noi trepte de 
vigoare și calitate, să-i îmbo
gățească conținutul educativ, 
să-i sporească și mal mult di
mensiunile și eficiența, pentru 
un nou avînt al mișcării spor
tive din țara noastră.

necorijabile sau fără totalita
tea deprinderilor necesare jo
cului în toate compartimen
tele, că fără promovarea unor 
tineri cu calități de perspec
tivă, că fără o sporire simți
toare a volumului de lucru, a 
calității instruirii și a muncii 
de educație, situația se va 
menține mereu deficitară, chiar 
dacă la lotul național se va 
munci mai bine decît în acest 
an. Așteptăm, prin urmare, 
răspunsul FAPTELOR menite 
să ducă la realizarea unei cali
tăți superioare 1 Bucuroși să-1 
consemnăm oriunde se va da 
astfel și să-l condamnăm un
de va fi altfeL

1,92),  Florin Mina (23 — 1,94),
Constantin Bădiță (28 — 1,94),
Sorin Macavei (26 — 1,90), Pe
tre Ionescu (28 — 1,91), Valeriu 
Spînu (22 — 1,98), Marian Săniu
ță (22 — 1,94), Aurel Cazacu (21 
— 1,90), Pompiliu Dascălu (20 — 
2,02), Florin Popescu (19 — 1,94), 
Dorin Antonescu (19 — 1,90),
Cristian Pentelescu (19 — 1,94), 
Adi Pralca (19 — 1,94). Ultimii 
5 jucători figurează și în echi
pa de „B“, Steaua II. Medie de 
vîrstă : 22,7 ani ; medie de înăl
țime : 193.7 cm.

SILVANIA ȘIMLEU SILVANIEI 
(antrenor Vasile Mășcășan): 
Mircea Tutovan (30 — 1,99), Va
cile Mășcășan (32 — 1,84), loan

Camț
N

„CROSUL TIPOGRAFILOR" 
IȘI DESEMNEAZĂ. MIINE, CIȘTIGĂTORI1

Ajuns Ia cea de a 11-a edi
ție, „Crosul tipografilor" Iși 
va desfășura mîine finala pe 
țară, la care vor participa lu
crători din poligrafie, câștigă
tori ai fazelor zonale, precum 
și elevi ai Liceului industrial 
de poligrafie din București, In-

SE REIA CAMPIONATUL
Campionatul Diviziei „A" de 

rugby se reia odată cu meciuri
le din cadrul etapei a 8-a. In 
perspectivă, o consolidare a po
ziției de lider a Farului (care 
joacă acasă cu Grlvița Roșie), 
urmărit strîns — la esaveraj — 
de Steaua (în mod normal XV-le 
militar nu poate pierde la Timi
șoara). Aceasta, In timp ce Di
namo (favorită în partida cu 
Știința CEMIN Baia Mare) s-a 
fixat, deocamdată, pe locul 3.

Interesantă se anunță disputa 
de pe ultimele locuri ; în caz de 
victorie, Sportul studențesc — 
care va căuta să valorifice a- 
vantaiul terenului, în fața Iul 
„Poli" Iași — are toate șansele 
să părăsească poziția a 14-a, în 
dauna lui „Poli" — 16 Februarie 
sau a Gloriei P.T.T., ambele for
mații avînd de înfruntat adversari 
puternici, în deplasare, pe C.S.M. 

București R. C. SPORTUL STUDENȚESC — „POLI" IAȘI 
(compl. Tel, ora 10 ; arb. Th. Witting, Buc.)

București DINAMO — ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
(stad. Olimpia, ora 10,30 ; arb. Dragoș Grlgorescu, Buc.) 

Timișoara UNIVERSITATEA — STEAUA
(teren „1 Mal", ora 9,30 ; arb. Gh. Huștlu, Buc.) 

Petroșani ȘTIINȚA — GLORIA PTT ARAD
(teren Știința, ora 10 ; arb. I. Vasilică, Buc.)

Birlad RULMENTUL — RAPID BUCUREȘTI
(teren Rulmentul, ora 9,30 ; arb. V. Chlrondojan, Constanța) 
Sibiu CSM — „POLI"-16 FEBR. CLUJ-NAPOCA
(teren „Valea Aurie", ora 10 ; arb. C. Crlstăchescu, Buc.) 
Constanța FARUL — R.C. GRIVIȚA ROȘIE

(stad. Farul, ora 10 ; arb. M. Vătul, Buc.)

HANDBALUL ROMANESC - CONFRUNTĂRI 
PE MAI MULTE PLANURI

trecerea, care va avea loc la 
patru categorii (senioare, se
niori, junioare, juniori) va fi 
inaugurată la ora 8 și se va 
disputa pe un traseu din jurul 
Combinatului poligrafic „Casa 
Scînteii".

DIVIZIEI „A” DE RUGBY
Sibiu șl, respectiv, pe Știința 
Petroșani.

înaintea etapei a VIII-a clasa
mentul are următoarea înfățișare:

1. Farul noi 204- 26 21
2. Steaua 7 7 0 0 195- 63 21
3. Dlnamo 7 6 0 1 194- 40 19
4. Grlvița Roșie 7 4 0 3 74- 62 15
5. Știința Petroș. 6 3 2 1 72- 61 14
6. Rapid 7 3 1 3 54- «1 14
7. Știința B. M. 7 3 0 4 74- 99 13
8. Rulmentul 7 3 0 4 33- 89 13
9. C.S.M. Sibiu 7 2 1 4 72-135 12

10. Universitatea 7 1 2 4 66-111 11
11. „Poli** Iași 6 2 0 4 50- 93 10
12. Gloria P'I'T 7 1 1 5 66-127 10
13. „Poli**  16 Febr. 7 1 1 5 28-130 10
14. Sportul stud. 7 0 15 53-108 9

Meciul-restanță „Poli" lași — 
Știința Petroșani (etapa a nt-a) 
a fost programat pentru 5 de
cembrie.

astăzi și mîine la Debrețin în 
compania reprezentativelor simi
lare ale Ungariei. Atît băieții (an
trenori — Valentin Samungl și 
Florin Voiculescu, cît șl fetele — 
antrenori Gheorghe Bădeanu 
și Mircea Anton) încep ast
fel un program care va 
cuprinde în această lună 
confruntări cu selecționatele 
Poloniei (partidele vor avea loc 
la Alexandria și București) șl 
R.D. Germane (meciurile vor fi 
găzduite de sălile din Ploiești șl 
București).

© Echipele noastre, participan
te la cupele europene, au propus 
următoarele date pentru meciuri
le din optimi : Steaua, care joa
că în Cupa campionilor europeni 
cu Metal oplastika (Iugoslavia), 
5 decembrie — meciul de La 
București și 11 decembrie — par
tida de la Sabac ; Dinamo Bucu
rești, care evoluează în Cupa cu
pelor în compania formației 
Bondsspaarbank de Gazellen (O- 
landa), 4 decembrie la București 
și 11 sau 12 decembrie la Doetin- 
chen ; H. C. Minaur Baia Mare, 
participantă la „Cupa I.H.F.* *,  în 
cadrul căreia se confruntă cu 
Empor Rostock (R. D. Germană), 
I decembrie la Rostock șl 11 de
cembrie la Baia Mare»
• Reprezentativa de tineret a 

României (antrenori Eugen Tro- 
fin și Cezar Nica) va Juca în 
R. D. Germană două partide, la 
13 șl 14 noiembrie, cu selecțio
nata similară a țării gazdă.

Molea (26 — 1,93), Marian Păun 
(28 — 1,89), Li viu Riza (26 —
1.89) , Adrian Vasile (22 — 1,92), 
Paul Kim (23 — 1,30). Medie de 
vîrstă : 25,4 ani ; medie de înăl
țime : 188,8 cm.

CALCULATORUL LI.R.U.C. 
BUCUREȘTI (antrenor Constan
tin Cfaițigoi): Constantin Steriade 
(29 — 1,90), Alexandru Jubăsz 
(29 — 1,97), Traian Marinescu 
(23 — 1,90), Dumitru Șchiopescu 
(28 — 1,96), Ștefan Băroiu (27 —
1.90) , Aurel Ionlță (22 — 1,90),
Mihal Alexandru (22 — 1,87), A- 
lexandru Bulacu (25 — 1,90), 
Aurelian Ion (27 — 1,90), Valen
tin Ștefănescu (22 — 1,87) Că
tălin Popescu (24 — 1,91), Adrian 
Cacaracl (20 — 1,90), Mircea
Goia (21 — 1,94). Medie de vîrs
tă : ani; medie de înălțime :
191 cm.

C.S.U. OȚELUL GALAȚI (an
trenor Alexandru Păcuraru): 
Toader Feodorov (28 — 1,88),
Marius Țig (26 — 1,87), Adrian 
Pustiu (24 — 1,90), Florin Sîrbu 
(24 — 1,95), Silviu Geană (23 —
1,85),  Sever Osman (23 — 1.81), 
Eugen Cojocaru (22 — 1,87), Mi- 
rel Zaharescu (22 — 1,55), Dan 
Manolache (21 — 1,87), Lucian
Radu (21 — 1,97), loan Dobro- 
schi (21 — 1,86), Marius Popes
cu (20 — 1,84), Ioan Răzvan (19
— 1,83), Alexandru Stan (19 — 
1,84), Săndel Mahim (19 — 1,90). 
Medie de vîrstă : 22,1 ani ; me
die de înălțime : 188 cm.

C.S.M. SUCEAVA (antrenor 
Traian Căldare); Livlan Șteflea 
(23 — 1,98), Gigl Dumitru (23 —
1,94),  Dorel Mindru (22 — 1,94), 
Aurel Enuca (30 — 1,88), Victor 
Pancu (23 — 1,86), Sergiu Dumi
tru (22 — 1,90), Cristian Bosîn- 
ceanu (24 — 1,95), Daniel Banu 
(26 — 1,83), Gheorghe Palade
(29 — 1,82), Cornel Capverde (21
— 1,90), Traian Mărieș (25 —
1.90) ; cu dublă legitimare : A-

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
A CUCERIT

„CUPA ROMÂNIEI" LA 
TENIS DE MASĂ

ARAD, 5 (prin telefon). „Cu
pa României" la tenis de 
masă a revenit, In concursul 
masculin, pentru a doua oară, 
echipei Universitatea Craiova, 
care a învins, în finală, «u 
10—5 pe C.S.M. Cluj-Napoca. 
Profesorul Virgil Bălan a ali
niat, așa cum ne așteptam, de
altfel, cea mai omogenă for
mație la toate cele trei cate
gorii de vîrstă — seniori, ju
niori, cădeți — furnizînd. In 
compaina clujenilor (antrenor 
emerit Farkas Paneth), un 
meci interesant, cu multe mo
mente de calitate. Pentru locu
rile 3—4, înfrățirea Tg. Mureș 
a întrecut echipa C.S.Ș. Odor- 
heiu Secuiesc cu 10—3,

Iată cum s-a desfășurat fi
nala pentru prețiosul trofeu : 
S. Crișan — S. Doboși 1—2 ; 
E. Florescu — E. Borca 2—0; 
P. Haldan — F. Ferenczi 2—0 ; 
C. Bădoi — Șt. Nagy 2—0 ; Cr. 
Tiugan — C. Ignat 2—0 ; V. 
Florea — G. Gogu 2—0 ; Flo
rescu, Crișan — Doboși, Borca 
2—0 ; Haldan, Bădoi — Nagy, 
Ferenczi 2—1 ; Florea, Tiugan
— Ignat, Gogu 1—2 ; Haldan
— Borca 1—2 ; Crișan — Nagy 
2—0 ; Florea — Ferenczi 2—0; 
Bădoi — Ignat 1—2 ; Florescu
— Doboși 0—2 ; Crișan — Bor
ca 2—1.

Locurile următoare în clasa
ment au fost ocupate de : 
C.S.Ș. 1 București, C.S.Ș. Con
stanța — ambele formații fără 
echipe participante la Divizia 
„A“ (locurile 5—6), Voința Satu 
Mare, Tractorul Brașov (7—?), 
C.S.Ș. Bistrița, C.S.Ș. Rm. sal. 
cea, Constructorul Tg. MureșJ 
C.S.M. Buzău (9—12), STIROM 
București, A.S.A. Muntenia Bu
zău, Progresul IIRUC Bucu
rești și Mecanică Fină Bucu
rești (13—16).

Alte rezultate : C.S.M. Cluj- 
Napoca — Tractorul Brașov 
10—0, C.S.Ș. Odorheiu Secu
iesc — C.S.Ș. Bistrița 10—7, U- 
niversitatea Craiova — înfră
țirea Tg. Mureș 10—0, C.S.M. 
Cluj-Napoca — C.S.Ș. Odor
heiu Secuiesc 10—4 și C.S.Ș. 
1 București — Voința Satu 
Mare . 10—9. In recalificări, 
pentru partea inferioară a cla
samentului, Constructorul Tg. 
Mureș — Progresul IIRUC 
București 10—9, C.S.M. Buzău
— Mecanică Fină București 
10—6, C.S.Ș. Constanța — Trac
torul Brașov 10—3.

Sîmbătă și duminică are loc 
concursul feminin.

Mircea COSTEA 

CAMPIONATUL * 
DE HOCHEI

Ultimele două etape ale ce
lui de-al patrulea turneu al 
campionatului de hochei, pro
gramează pe patinoarul „23 
August" următoarele jocuri : 

AZI, ora 15,30 : Steaua — 
Dunărea Galați, ora 18 : S.C. 
Miercurea Clue — Dinamo;

MÎINE, ora 9,30 : Dinamo —- 
Dunărea, ora 12 ; Steaua — 
S.C. Miercurea Ciuc.
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drian Banilevici (18 — 1,86), Paul 
Costiniuc (17 — 1,91), Dan Se- 
menciuc (18 — 1,82). Medie de 
vîrstă : 23 ani; medie de înălți
me ; 139 cm.

C.S.U. ORADEA (antrenor A- 
lexandru Manț): Viorel Manole 
(26 — 1,94), Dumitru Dragoș 
(30 —. 1,89), Emil Băgăian (33 —
1,94),  Nicolae Todoran (26 —
1,94),  Nicolae Răduță (25 — 1,93), 
Marius Năsăudean (20 — 1,90), 
loan Dragoș (26 — 1,94), Lucian 
Horje (20 — 1,90), Liviu Ursa 
(22 — 1,80), Cornel Pîntea (21 —
1,93),  Sabin Popa (20 — 1,93). 
Medie de vîrstă : 24,5 ani ; me
die de Înălțime : 191,7 cm.

CARPAȚI RM. VILCEA (antre
nor Mihai Chezan): Radu Du
mitrescu (31 — 1,93), Cristian
Iaiicu (32 — 1,93), Cristian Zu-
gravu (30 — 1,88), Nicolae Ro-
deanu (25 — 1,90), Cristian Po-
pescu (25 - 1,87), Bogdan Ca-
lița (23 — 1,90), Adrian Cotora- 
nu (25 — 1,83), Marcel Zlotea 
(27 — 1,86), Ferenc Kozma (24 —

1,90),  Zaharia Dumitru (20 —
1,90),  Adrian Dumitrescu (20 —
1.92) , Vasile Blâgan (24 — 1,87), 
Vasile Prisecaru (24 — 1,88), Me
dia de vîrstă : 25,4 ani; media 
de Înălțime : 189,5 cm.

MOTORUL BAIA MARE (an
trenor Vaier Cozmuța); Ionel 
Bara (20 — 1,85), Vasile Sighiar- 
tău (23 — 1,83), Victor Chezan 
(27 — 1,83), loan Marc (28 — 1,90), 
Zoltan Kovăcs (31 — 1,84), A- 
drian Pascu (25 — 1,90), Dan 
Dinu (24 — 1,79), Vasile Ștreang 
(22 — 1,75), Iuliu Codrea (23 —
1.93) , Gheorghe Mihalca (29 — 
1,81), Tamas Treitly (25 — 1,90), 
Martin Roncsik (23 — 1,87), So
rin Șuvagău (21 — 1,85), Marius 
Plop (19 — 1,94). Media de vîrs
tă : 24,3 ani ; media de' înălți
me : 185,6 cm.
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Pătăluță a obținut 8,85 la cal cu 
minere, iar lobă 9,75 la sărituri. 
Astfel, titlul de campion a re
venit sportivului reșlțean, care 
șl-a confirmat încă o dată va
loarea.

Cu un plus de interes a fost 
urmărită joi (exercițlUe Impuse) 
șl vineri (liber alese) întrecerea 
gimnastelor de la categoria maes
tre. A fost plăcut să constatăm 
că la cele patru aparate s-au a- 
linlat un număr record de con
curente (26), a căror dispută a 
avut deseori valențe de mare 
Întrecere. In absența unei lidere 
autoritare, disputa a purtat am
prenta 
leuca,- 
Păucă 
du-se 
planul 
cele din urmă 
după o luptă de un rar drama
tism, cu mult prea multe ratări, 
titlul a fost cîștigat de Mirela 
Iordoc.

echilibrului, Cristina Ze- 
Mirela Iordoc, Simona 
și Irina Gheorghiu aflîn- 
în permanență în prim- 
disputei pentru titlu. In 

la liber alese,

I
I
I
I
I
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ULTIMELE VEȘTI 
DE LA CELE 18 DIVIZIONARE „A"

UN SINGUR MECI BUN PE ETAPA 
NU SALVEAZĂ CALITATEA MEDIOCRĂ 

A CELORLALTE JOCURI
O Note mici pentru faza de atac $ „Recordul" Politehnicii Iași
• Cum să cîștigi dacă nu înscrii goluri 1 • Nu mai credeți in... 

remiza salvatoare, cu orice preț. Ea nu ajută fotbalul !

i de-
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titlu 
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eureș- 
ratare 

iu-a 
strins 
Tobă 
Pătă- 

ireștl), 
domi

nare. 
jCă in 
finală.

REZULTATE TEHNICE : mas
culin — cat. IV : 1. O. Oprișan 
55,75 p, 2. C. Mirean 55,45 p, 3. 
M. Păun- (C.S.Ș. Reșița) 54,60 p ; 
cat. III : 1. E. Tobă 56,30 p, 2. 
P. Pătăluță 56,10 p, 3. R. Bora 
(C.S.Ș. Arad) 55,40 p ; feminin — 
cat. IV : 1. Gabriela Botoroacă 
(F. C. Bacău) 37,45 p, 2. Marine- 
Ill Cimpoieru (Cetate Deva) 37,05 
p, 3. Mariana Tudor (C.S.Ș. Foc
șani) 37,00 p ; cat. maestre : 
1. Mirela Iordoc (C.S.Ș. Triumf) 
74,55 ‘ _ '
(C.S.Ș. 
haela 
73,50 p.

p ; 2. Cristina
Dinamo) 74,10 p 
Popa (C.S.Ș.

Zelenca 
3. Mi- 
Onești)

Constantin MACOVE1
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La POLITEHNICA TIMI
ȘOARA continuă să fie indis
ponibili Moise, Vlătănescu și 
Anghel. Este posibil să reintre 
Circiumaru. F.C.M. BRAȘOV 
nu poate conta pe aportul lui 
Batacliu, accidentat. STEAUA 
îl are accidentat pe Fodor (din 
meciul cu Beroe Stara Zagora) 
șl folosirea lui este incertă. La 
F.C. CONSTANȚA este posi
bilă modificarea U-lui din e- 
tapa precedentă. S. C. BA
CĂU îl are pe Cărpuci indis
ponibil în continuare, iar folo
sirea lui Chitaru stă sub sem
nul întrebării. PETROLUL 
PLOIEȘTI nu anunță indis
ponibilități în lot. F.C. BIHOR 
anunță reintrarea lui Grosu ca 
titular. La F.C. ARGEȘ, antre
norul Nicolae Dobrin va înce
pe partida cu același „11“ care 
a obținut victoria asupra Uni
versității Craiova. DINAMO a 
revenit joi dimineață de la 
Birmingham. în afara lui D. 
Georgescu, accidentat, toți cei
lalți jucători sînt valizi. Dinu 
va efectua ultima etapă de 
suspendare. C.S. TÎRGOVIȘTE 
are întreg efectivul apt de joc. 
La UNIVERSITATEA CRAIO
VA este posibilă reintrarea lui 
Cămătaru în centrul liniei de 
atac. JIUL nu anunță indispo-

nibilități. CHIMIA RM. VÎL
CEA a susținut joi un meci a- 
mical cu divizionara „B“ Car- 
pați Mîrșa. Toți componenții 
lotului sînt apți de joc. COR
VINUL HUNEDOARA s-a re
întors joi de la Sarajevo. 
Singurul indisponibil este Nic- 
șa. A.S.A. TG. MUREȘ a- 
nunță posibila reintrare a lui 
Fanici și Szabo. Este incertă 
folosirea lui Jenei. SPORTUL 
STUDENȚESC s-a reîntors joi 
din Irak. Este posibilă rein
trarea lui O. Ionescu. Folosirea 
lui Munteanu II, accidentat, 
este incertă. POLITEHNICA 
IAȘI nu are indisponibilități 
în lot ca dealtfel, nici 
OLT.

PROGRAMUL Șl
ETAPEI DE
A DIVIZIEI

SERIA I : Gloria 
Dunărea C.S.U.

F.C.

ARBITRII
MllNE
.,B“-

SENIORII DE MIINE
Costică Sauciuc șî Constantin 
Ciolan. Am fost pur și simplu 

- surprins văzîndu-i pe juniorii 
noștri cum nu mai știau să 
folosea.că procedeele tehnice 
învățate. Comportarea lor la 
această ediție a campionatelor 
europene trebuie să fie anali
zată serios, în perspectiva 
Jocurilor Olimpice din 1984. 
Pentru că, dintre seniori, pu
țini ne dau speranțe de parti
cipare, exceptîndu-i pe Con
stantin Niculae (la semiușoară), 
Mircea Frățică (la semimijlo- 
cie) și Mihai Cioc (la grea). 
La celelalte categorii, atenția 
ne este, desigur, îndreptată 
spre juniorii de acum, presu
puși a fi în plină vigoare pes
te doi ani. Echipa pentru cam
pionatele europene de 
goviște a fost incertă 
proape de start. De 
semimijlociul Nicolae 
ușorul Ștefan Nagy și 
greul Emil Conchi n-au 
că vor concura de cit cu 
timp înainte, în locul 
fiind vizați alți juniori.
maiauzit pînă acum, Conchi a 
fost anunțat abia jcrl seara că 
va î ^a a doua zi ! Sînt mul
te cauzele prezentării necores
punzătoare a juniorilor noștri. 
Cert este, în cîteva cuvinte, că 
EI N-AU FOST BINE PREGĂ
TIȚI".

Vicepreședintele federației de 
judo, îng. Victor Mihu, di
rector al Combinatului de oțe
luri speciale Tîrgoviște, ne-a 
declarat : „întregul lot al ju
niorilor aflați în pregătire la 
Tîrgoviște a avut condiții din
tre cele mai bune. Nimeni nu 
poate reproșa ceva din acest 
punct de vedere. Părerile di
ferite ale celor trei antrenori, 
neînțelegerile 
nepriceperea 
și în ziarul 
campionatele 
acestea sînt, 
cauze ale rezultatelor nemulțu
mitoare înregistrate la aceste 
campionate europene".

la Tîr- 
pină a- 

pildă, 
Vega, 
semi- 

știut 
puțin 

lor 
Ne-

dintre ei, poate 
lor — semnalată 
«Sportul» după 
internaționale — 
cred, principalele

URMĂRILE UNEI PREGĂTIRI 
ȘUBREDE

Semnalam încă la Cnele 
campionatelor internaționale de 
la Tîrgoviște faptul că pregă
tirea juniorilor români pentru 
aceste campionate europene era 
mai mult decît îngrijorătoare. 
Era deci cazul, avînd la dispo
ziție, de atunci, încă aproape 
două luni, să se ia toate mă
surile ce se impuneau. După 
apariția articolului nostru, însă, 
la federație s-a acreditat ideea 
că am fi subminat autoritatea 
antrenorilor în fața sportivilor 
lor, în loc să se analizeze cu 
spirit de răspundere adevăra-

tele cauze ale pregătirii neco
respunzătoare, departe de ce
rințele unei competiții de an
vergură. A fost cît se poate de 
evident pentru toți tehnicienii 
noștri — prezenți la C.E. de 
la Tîrgoviște în număr mare 
— că nici unul dintre juniorii 
români nu putea să cucerească 
medalia de aur.

Ne exprimăm convingerea — 
avînd încredere în capacitatea 
multor tehnicieni de a ridica 
substanțial nivelul pregătirii 
sportivilor — că dispunem de 
cîțiva, juniori care — dincolo 
de rezultatele lor la C.E., de
sigur, departe de posibilitățile 
reale — ne dau speranțe în
dreptățite de selecție în lotul 
olimpic. Superușorul Silviu La- 
zăr este, neîndoios, foarte ta
lentat, curajos, dîrz și execută 
procedee tehnice în mare vi
teză. La semiușoară, Ilie Șer- 
ban, beneficiind de o statură 
înaltă pentru categoria sa, poa
te finaliza cu dezinvoltură 
multe procedee tehnice din pi
cioare. Bogatul său bagaj de 
cunoștințe tehnice și tactice 
sînt alte atuuri care îl reco
mandă selecției. Astfel, la 
semiușoară antrenorii lotului 
olimpic vor avea de ales între 
Niculae și Șerban. Un alt ju
nior care aspiră pe merit la 
selecție este mijlociul Attila 
Polint, un tînăr puternic, am
bițios, cu mare dorință de a- 
firmare. El mai are, totuși, 
multe lucruri de învățat. Ulti
mul asupra căruia ne expri
măm părerea că poate să facă 
parte din echipă la J.O. din 
1984 este semigreul Emil 
Conchi, un judoka tehnic, în
drăgostit de judo încă din co
pilărie și deci bun cunoscător 
al tainelor acestui sport. Re- 
nunțînd la comoditatea mani
festată în timpul pregătirii și 
sporindu-și, firește, greutatea, 
el are șanse de a deveni 
pic ’84.

în încheierea 
semnări sînt 
precizări :

1. dispunem 
trați, capabili 
Itoare și trebuie 
pentru aceasta ;

2. referitor la pregătirile ce 
s-au făcut pentru campionatele 
europene de Ia Tîrgoviște, este 
obligația Biroului federal să 
le analizeze cu deplină respon
sabilitate și să ia măsurile cu
venite ;

3. seniorii ne-au oferit sa
tisfacția de a fi cucerit în ul
timii trei ani tot atîtea titluri 
și medalii de aur ia campio
natele europene. Mîine, loctil 
multora dintre ei Ia marile 
competiții va fi luat de Ju
niorii de azi.

Bistrița 
Galați : D. 

trescu (București), C.S.M. 
zești — I.M.U. Medgidia : 
Pantea (București), C.S. Boto
șani — Gloria Buzău : M. Niclt- 
Iescu (București), Oțelul Galați 
— Unirea Dinamo Focșani : M. 
Rencea (Roșiorii de Vede), Vi
itorul Gheorgheni — Dunărea 
Călărași : P. Balaș (București), 
C.S.M. Suceava — F.C.M. Delta 
Tulcea : M. Neșu (Oradea), Mi
nerul Gura Humorului — C.S.M. 
Sf. Gheorghe : L. Jakab (Cluj- 
Napoca), F.C.M. Progresul Brăi
la — Prahova Ploiești : Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea), F.C.M. 
Ceahlăul P. Neamț — Viitorul 
mecanică Vaslui : M. Bedicl (Ca
racal).

Pe- 
Bor- 

L.

SERIA A II-a : C.S.M. Drobcta 
Tr. Severin — Mecanică fină 
Steaua București : I. Ferenczi 
(Timișoara), Dinamo Victoria 
București — Precizia Săcele : I. 
Morarii (Cîmpina) — stadionul 
Dinamo, I.P. Aluminiu Slatina — 
Luceafărul — amlnat, Pandurii 
Tg. Jiu — Automatica Bucu
rești : M Axente (Arad), Me
talul București — Minerul Mo- 
tru : C. Gheorghiță (Brăila) — 
stadionul Metalul, Gaz metan- 
Mediaș — Rapid București : N. 
Hainea (Bîrlad), Autobuzul Bucu
rești — Unirea Alexandria : R. 
Nicoară (Tulcea) — stadionul 
Autobuzul, ROVA Roșiori — Chi
mica Tirnăveni : M. Nicolau
(Bacău), F.C. Șoimii I.P.A. Si
biu — Progresul Vulcan : " " 
na (Timișoara).

I. Ig-

SERIA A III-a : c.I.L.
— Armătura Zalău : V.
(Iași), C.S.M. Reșița — _____
Timișoara : M. Ludoșan (Sibiu), 

------ ’ -..Ic — înfrățirea O- 
Fl. Popescu (Ploiești), 
Satu Mare — U.T.A. :
(Craiova), U.M. Timi- 

Olimpia Satu Mare : M.
(Iași), Metalurgistul 

Ind. slrmei C. Turzil : 
Pantelimonescu (Ploiești), 

F.C. Baia Mare — Rapid Arad : 
V. Alexandru (București) Strun
gul Arad — Gloria Reșița : J. 
Grama (București), Aurul Brad
— .,U“ Cluj-Napoca : R. Petres
cu (Brașov).

Minerul Cavnlc 
radea : 
Someșul 
I. Velea 
șoara — 
Stănescu 
Cugir — 
S.

olim-

tf STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
IMA ZI DE 

Agențiile Lo- 
oot elibera 
cu numerele 
pentru tra- 
Pronoexpres 

rie 1982. Cel 
a desfăș-ura- 
itați la ora 
sportiv Pro- 
S str. dr. 
nerele cîștigă- 
se la televi-

zlune și radio în cursul serii 0 
De asemenea, numai astăzi mai 
pot fl depuse buletinele de parti
cipare la atractivul concurs Pro-, 
nosport al acestei săptămîni — 
prilej de noi succese pentru Iu
bitorii de pronosticuri sportive. 
NU OCOLIȚI PRILEJUL DE A 
VA NUMĂRA ȘI DV. MÎINE 
PRTNTRE MĂRTI ClȘTIGĂTORI !
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 5 NO
IEMBRIE 1982. Extragerea I ț

acestor 
necesare

în- 
cîtevâ

de 
de

Juniori 
succese 
făcut

înzes- 
vi- 

totuf

55 18 5 30 11 68 32 75 64 ; Extra
gerea a II-a : 35 67 59 21 56 16 
39 26 31. Fond total de cîștlgurl : 
1.235.198 lei, din care 500.000 lei 
report la categoria 1.
0 CIȘTIGUBiUE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 3 NO
IEMBRIE 1982. Cat. 1 (13 rezulta
te) 127,25 variante a 357 lei; Cat. 2 
(12 rezultate) 6440 variante a 55 
lei. Intrucît valoarea unitară a 
câștigurilor de categoria a 3-a a 
fost sub plafonul minim de 40 
) re-nilamentulul,
fondul categoriei respective, a 
fost alocat categoriilor 1 și 2.

bighet 
Antohi
C*F.R.

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI
DE TINERET-SPERANȚE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Corvinul

10. Sportul studențesc
11. ” — ” ’
12.
13.
14. A.S.A. Tg. Mureș
15. Poll. lași
16. F. C. —
17. Dinamo
16. Chimia

Derbyul Sportul studențesc — 
Corvinul din etapa a 13-a a 
Diviziei „A“ a dat o notă de 
speranță pentru o nouă călită' 
a fotbalului practicat, a jocului 
deschis (desigur, fără a neglija 
apărarea). A fost doar o amă
gire . pentru că, iată, doar la 
cîteva zile, Corvinul a dezamă
git prin evoluția sa la Saraje
vo, unde, după vreo 30 de mi
nute în care a arătat că parcă 
știe ce vrea, a evoluat ca o 
echipă dezarticulată. Rezultate
le din cupele europene ne-au 
readus la realitățile fotbalului 
nostru, un fotbal de calitate 
mediocră.

Am notat sîmbătă trecută cu 
7 evoluția Sportului studențesc 
și a Corvinului în ceea ce pri
vește partea ofensivă, concepe
rea și susținerea fazelor de atac. 
Nota 7 pentru că a suferit fi
nalizarea șî fără o finalizare 
bună nu se poate spune că e 
vorba de un fotbal complet. 
14—12 a fost raportul șuturilor, 
dar pe spațiul porții au ni
merit doar cîte 5 șuturi de fle
care echipă I Altă carență a- 
părută, din păcate, și mai preg
nant în jocul Corvinului • în 
partida de Ia Sarajevo.

Ce a fost în celelalte parti
de ale etapei de sîmbătă ÎN 
PRIVINȚA JOCULUI ÎN A- 
TAC ? Puține constatări pozi
tive. La Bacău (Sport Club — 
F.C. Bihor), raportul șuturilor 
a fost doar 8—6, iar pe poartă, 
un adevărat record al inefica
cității : 3—0 I Ce fotbal o fi 
acela fără șuturi ? Asemenea 
„producții" au avut și Dinamo 
(5 șuturi la Rm. Vîlcea), F.C. 
Olt (7 șuturi la Petroșani, u- 
nele formale), Politehnica Iași 
(2 șuturi la Ploiești, de necre
zut), Univ. Craiova (6 șuturi 
la Pitești), iar despre calitatea 
unora dintre aceste lovituri 
la poartă, ce să mai vorbim : 
imprecise, slabe, pripite ca și 
construcția atacurilor din care 
au rezultat. Și să ținem sea
ma că patru din primele cinci 
echipe clasate au evoluat în 
deplasare, dar multe s-au dus 
să joace pentru un .0—0, pen
tru un punct și doar cînd au 
văzut că sînt conduse au ieșit 
la ofensivă. Crarovenii s-au a- 
vînitat în atac abia în min. 88, 
cînd au văzut că „le-a zburat" 
remiza din mină. Steaua, alt 
caz, A realizat egalul de la 
Brașov datorită finalului bun,

terminat in forță și putea 
învinge. Dar era tîrziu...

Cronicarii noștri au notat 
jocul în atac ai unora dintre 
divizionarele „A" în partidele 
de sîmbătă. Iată-le : PETRO
LUL — nota 6 (a avut două 
situații clare, ps care le-a 
fructificat, în ciuda raportului 
de șuturi, 11—2), POLITEHNI
CA IAȘI : 5, „POLI" TIMI
ȘOARA : 5, C.S. TÎRGOVIȘTE 
(care a jucat la Timișoara) : 6, 
F.C.M. BRAȘOV : 6, STEAUA: 
7 (mai' clară, mai periculoasă 
în faza de atac, în final, nu 
cum a jucat marți, cu Beroe 
Stara Zagora, după pauză), 
F.C. OLT : 5. Deci, cu excep
ția Stelei care a avut ca ad
versară o echipă modestă chiar 
pentru campionatul nostru, cum 
este F.C.M. Brașov, toate notate 
sub cota derbyului de la Bucu
rești, pe care toată lumea l-a vă
zut la televizor. Ne putem face, 
desigur, o părere în privința 
calității jocului pe atac al di
vizionarelor noastre „A“, aco
lo unde, de fapt, apare valoa
rea unei formații. In apărare 
e mai ușor, a construi e mai 
greu.

S-a ajuns să se facă aproa
pe o filozofie întreagă din a- 
șezarea pe teren. 1—4—2—4, 
1—4—4—2, 1—4—3—3, dar a-
ceastă „matematică" rămîne 
abstractă (deși toată lumea 
spune că joacă elastic) dacă nu 
se realizează faza de atac. 
Despre concepție, ce să mai 
vorbim ? Echipele noastre nu 
atacă sau contraatacă periculos 
și eficient ca echipele mari de 
peste hotare văzute la noi. 
Foarte puține echipe știu a- 
ceastă lecție și astfel calitatea 
campionatului suferă.

Decît apărare în disperare 
și pierderea meciului în min. 
88, cum se întîmplă de obicei 
în campionatul nostru, nu sînt 
de preferat acțiuni deschise, 
cu șanse mai mari în atac ?

Să vedem' ce va fi azi și 
mîine, la meciurile etapei a 
14-a. Tot o luptă surdă pentru 
puncte și un loc mai bun în 
clasament, pentru „remiza sal
vatoare" din deplasare, în care 
orice idee de joc cade în fața 
unei apărări disperate ? Apă
rare care, ați văzut, în confrun
tările internaționale nu are nici 
o valoare...

Constantin ALEXE

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• S-a lntîmplat, uneori — de

și n-ar fi trebuit să se întîmple 
niciodată 1 — ca unii spectatori, 
certați cu disciplina, să intre in 
terenul de joc pentru a-i cere 
socoteală arbitrului. S-a mal In- 
timplat ca un asemei.ua 
să-1 facă vreun „i 
orbit de patima pentru

ședințe de club. Analiztad fapte-' 
le, Comisia de disciplină i-a in
terzis, ptaă la- sfîrșitul turului, 
să asiste la meciurile lui F. C. 
Bihor, altfel decît ta calitate de 
simplu spectator. Iar spectatorii 
stau in tribună, și nu pe teren 1
• TREI ETAPE DE SUSPEN

DARE a primit Zahiu (F. C. 
Constanța), care a lovit un ad
versar ta meciul cu A.S.A. Tir- 
gu Mureș: Iată de ce avea nevo
ie F. C. Constanța, ta situația în 
care se află : de jucători sus
pendați 1...
• Unii jucători cred că nu co

mit nici o abatere dacă își înju
ră... coechipierii. Se înșeală. în
să I Regulamentul de organizare 
a activității fotbalistice nu admi
te asemenea Ieșiri. V-o poate 
confirma Uțu (C.S.M. Reșița), 
suspendat pe o etapă pentru o a- 
semenea faptă. Șl nu s-a mers, 
ta cazul lui, pînă la limita maxi
mă a regulamentului. Altfel...

Jack BERARIU

lucru 
,om de ordine" 

____ ___ ________ . ’ i echipa 
sa, ba șl cite un antrenor iras
cibil. Dar, oricum, încă n-a fost 
Văzut un PREȘEDINTE DE CLUB 
In această postură penibilă. Prima 
(șl să sperăm ultima I) excepție 
a făcut-o Iosif Buda, președinte
le clubului F. C. Bihor, care, la 
un moment dat, aslstlnd la me
dul de tlneret-speranțe dintre S.C. 
Bacău șl F. C. Bihor, A' INTRAT 
PE TEREN pentru a discuta nu 
știm ce cu arbitrul. El a avut o 
altercație și cu jucătorul Botez 
de la S. C. Bacău, In timp ce 
spectatorii condamnau prin fluie
rături intrarea sa ta incinta te
renului șl, ta general, atitudinea 
sa, Incredibilă pentru

3 35-17
13 8 3 2 35-12
13

C.S. TÎRGOVIȘTE 
Univ. Craiova 
F. C. Bihor 
Petrolul Ploiești 
F. C. Argeș 
F.C.M. Brașov 
F. C. Constanța 
Jiul

„Poli" Timișoara 
Steaua
S. C. Bacău

8 2

20-20

14-23

DE TOAMNAMIINE, „PREMIUL

13 5 5 3
13 7 0 6
13 6 2 5
13 5 3 5
13 6 0 7

Reuniunea hipică de mîine di
mineața are mai multe puncte 
de atracție, printre care și „Pre
miul de toamnăalergare semi- 
clasică pe distanța de 2 100 m, cu 
p participare selectă și numeroa
să, într-un handicap echilibrat ca 
șanse, ceea ce promite un spec
tacol hipic interesant? A doua 
atracție a reuniunii este „Pre-

ANUNȚ
ÎNTREPRINDEREA ECONOMI

CA DE ADMINISTRARE A BA
ZELOR SPORTIVE din Bucu
rești, bd. Muncii nr. 37—39, 
sectorul 2, telefon 20.70.40/10, 
încadrează de urgență:

® Lucratori comerciali cu 
gestiune.

miul Taunus“, o alergare de fond 
pe distanța de 2 700 m, cu partici
parea lui Perjar, care suportă 
din nou un handicap excesiv.

Amatorii de pariuri hipice au 
o mare tentație prin pariul aus
triac, care are o miză de înce
pere de 25.441 lei și o ordine tri
plă cu un fond de pornire de 
3 000 de lei. Deci toate^ motivele 
pentru publicul parlor de a veni 
la hipodrom.

Joi după-amiază, în principala 
cursă a zilei, Herlea, * frumos 
susținut de tînărul O. Dumitru, 
a obținut victoria în finalul aler
gării. Felicitări antrenorului V. 
Gheorghe pentru modul cum l-a 
prezentat în acest an pe acest a- 
lergător. (cal).

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Ibus (N. Nicolae) 1:41,5, 2. 
Pendula. Cota : cîșt. 2,40, ord. 40 
lei. Cursa a II-a ; 1. Sucă (C.

Iorga) 1:32,4, 2. Kodion,
jor. Cota : cîșt. ,1,60, ord. 20, ev. 
12, ord. triplă i62 lei. Cursa a 
Ill-a : 1. Văsălie (I.R. Nicolaie) 
1:30,8, 2. Hubert. Cota : cîșt. 4, 
ord. 20, ev. 7, triplu 1—2—3 1.208 
lei. .Cursa a IV-a : 1. Herlea (O. 
Dumitru) 1:26,7, 2. Faleza, 3. Sa- 
dău. Cota : cîșt. 2, ord. 22, ev. 
17, ord. triplă '■'585 lei. Cursa a
V- a : 1. Rodița (A. Vasile), 2. He- 
mion. Cota : cîșt. 12, ord. 22, ev. 
25, triplu 3—4—5 593 lei. Cursa a
VI- a : 1. Hematita (F. Pașcă) 
1:42,0, 2. Mantu, 3. Hazos. Cota: 
cîșt. închis, ord. închisă, ev. 52, 
ord. triplă închisă. Cursa a VH-a: 
1. Ostia (Stoian) 1:32,1, 2. In. Co
ta : cîșt. 8, ord. 35, ev. 35 lei, 
triplu 5—6—7 1 255 lei.

A. MOSCU

asemei.ua


OLIMPIADA DE ȘAH C. M. DE T1R
LUCERNA, 5. — A 5-a run

dă a Olimpiadei de șah a a- 
dus importante clarificări în 
ambele turnee, masculin și fe
minin. Echipele Uniunii Sovie
tice și-au consolidat 
fruntașe în cele două 
mente, în special la 
unde avansul luat pare de pe 
acum decisiv. în schimb, lupta 
pentru celelalte locuri pe po
dium continuă să fie strînsă și 
în aceasta prezența echipiere
lor Rdmâniei râmîne notabilă. 
Formația țării noastre a obți
nut o nouă victorie, dispunînd 
de cea a Ungariei cu scorul

La primele f mese,
Mureșan și Marina

i au făcute remize 
și Porubszki, res- 
la ultima Dana 

a cîștigat,

pozițiile 
clasa- 

feminin.

de 2—1. 1 
Margareta 
Pegorevici 
cu Verâczi 
pectiv, iar 
Nuțu-Teresccnco 
după întrerupere, în fața Tun
de! Csonkics. Viitoarele adver
sare ale româncelor vor fi ju
cătoarele echipei Angliei, rea
lizatoare a unei mari surprize, 
ele învingînd reputata formație 
a Iugoslaviei cu 3—0 I Cu ace
lași scor categoric (3—0) a cîș- 
tigat U.R.S.S. meciul cu Bul
garia. în alte întîlniri : 
dia — R. P. Chineză

Sue-
2,5—1,5.

Polonia — R.F.G. 2—1, Spania
— Olanda 2—1, Argentina — 
Scoția 2—1, Islanda — Colum
bia 2—1, Franța — Norvegia 
3—0. Conduce U.R.S.S., cu 13 
puncte, urmată de România, 
Anglia și Suedia 11 p, Polonia 
10 p. Ungaria și Spania 9,5 p, 
Bulgaria, R.P. Chineză, Olan
da, Argentina, Franța, S.U.A., 
Italia și R.F.G. — toate cu 
cîte 9 p.

Surprize au fost înregistrate 
și în turneul masculin, din pă
cate una din acestea fiind în 
detrimentul echipei noastre : 
România — R.P. Chineză 1—3! 
(Gheorghiu — Liu 0—1, Ghia- 
dă — Liang 0.5—0,5, Stoica — 
Li 0—1, Foișor — Ye 0,5—0,5). 
Alte rezultate : U.R.S.S. 
hoslovacia 2,5—1,5, 
—Iugoslavia 2,5—1,5
— Austria 3,5—0,5, 
Bulgaria 2,5—1,5 !, 
Danemarca 2,5—1,5, 
India 3—1. Ordinea 
locuri : U R.S.S, 15,5 p, 
da '15 p. Cehoslovacia și R.F.G. 
14,5 p. Argentina 14 p, Elveția 
Islanda și S.U.A. 13,5 p. E- 
chipa României are 11,5 p și 
ocupă locul 26—28 în clasa
ment.

CARACAS. Proba 
60 f poziția culcat 
campionatelor mondiale de tir 
a fost cîștigată de Viktor Da- 
nilcenko (U.R.S.S.) cu 599 p. 
Pe locurile următoare : 2. Wil
liam Beard (S.U.A.) 597 p, 3. 
Viktor Vlasov (U.R.S.S.) 596 p. 
4. Andreas Wolfram 
596 p, 5. Jonny Nyen 
gia) 596 p. La 
comprimat (10 
mul s-a clasat 
(U.R.S.S.) 590

de pușcă 
din cadrul

(R.F.G.) 
(Norve- 
cu aer 
f) pri-

A 65-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

0 MIȘCARE SPORTIVA»

DIVIZIA ,,A“

Ce-
Argentina 

!, Olanda 
Islanda — 
S.U.A. — 
Suedia — 

primelor 
Olan-

DE BASCHET MASCULIN
telefon).BRAȘOV, 5 (prin

în ziua a doua a celui de al 
treilea turneu al campionatului 
de baschet masculin, au fost în
registrate următoarele rezultate: 

C.S.U. SIBIU — FARUL 
CONSTANȚA 89—87 (41—45).
Echipa de pe Litoral, pornită 
favorită, s-a văzut contraca
rată de elanul studenților, 
care, in min. 10, conduceau cu 
24—19. A urmat o perioadă de 
10 minute în care valoarea și 
experiența lui Pașca, Băiccanu, 
Mănăilă, Spinu și Radu și-au 

■ spus cuvintul și Farul condu
cea, la pauză, cu 45—41. în 
partea a doua, am urmărit o 
partidă de bun nivel tehnic, în 
care jucătorii ambelor echipe 
au etalat multe din frumuseți
le baschetului modern : joc în 
viteză, fantezie, precizie în a- 
runcări, procedee eficiente de 
apărare etc. în min. 30, con- 
stânțenii conduceau cu 67—52 
și, după felul cum evoluau, se 
părea că se indreaptă spre o 
victorie sigură. în continuare, 
însă, antrenorul sibienilor a 
făcut cîteva mutații inspirate 
în formația sa și aspectul me
ciului s-a schimbat evident în 
favoarea sibienilor care, în

cînd 
de 

Stu- 
atac 
vic-

PARTIDE DECISIVE

Ieri a fost o nouă „zi plină” 
In întrecerea pololștilor. In cele 
două reuniuni — peste 8 ore de 
joo — am urmărit, la bazinul 
Floreasca, mal multe partide in
teresante, la care și-au adus 
contribuția, tn egală măsură, attt 
favoritele în lupta pentru titlu, 
cît șl cele din partea inferioară 
a clasamentului.

Progresul șl Voința au furnizat, 
dimineață, una dintre cele mal 
palpitante întîlniri ale competi
ției. Exoîicnt conduși de Al. Sza
bo, bucureștenii au dovedit că 
au reale posibilități de a atunge 
alături de formațiile fruntașe. Ei 
au atacat dezinvolt, concretizînd 
spectaculos prin Florincescu șl 
Dingu: 4—1, 5—4 șl 6—5 De fie
care dată, însă pololștil clujeni, 
mai experimentați, au revenit, 
egalînd mal întîi (6—6 în min. 19) 
t>i trecînd, apoi, la conducere • 
(8—6 în min. 24). th ultimul mi
nut, pe tabela de scor era ega
litate: 9—9. ȘL cînd mal erau 
doar 30 de secunde de joc, 
Gycrfas a adus clujenilor o vic
torie (10—9) ce putea reveni la 
fel de bine celor de la Progresul.

Extrem de atractivă a fost în
trecerea dintre Rapid București 
și echipa Lie. 37. Lotul de ju
niori, pregătit de V. Medianu și 
E. Georgescu a jucat, practic, de 
la egal, timp de trei reprize, cu 
redutabila formație feroviară. In 
ultimele 7 minute, gluleștenll, mal 
robuști și cu experiență mult su
perioară, s-au impus net, cîștl- 
gîpd cu 16—10. Scorul nu reflec- 

din

min. 36, conduceau cu 81—74 
și meciul părea jucat. în. ul
timele două minute, însă spor
tivii de la Farul au avut o 
revenire extraordinară și, 
mai erau cîteva secunde 
joc, au egalat : 87—87.
denții au mingea, revin în 
Și Copăcian înscrie coșul
toriei cind mai erau doar 2 se
cunde ! Au marcat : Chirilă 
37, Dăian 16, Copăcian 14, A- 
postu 9, Takacs 5, — 
Tonca 4 pentru 
respectiv .Băiceanu 33, Pașca 18, 
Mănăilă 18, Radu 10, Spînu 8.

RAPID BUCUREȘTI 
LITEHNICA IAȘI “ 
31). Feroviarii, cu 
gen, au abordat 
ușurință, crezînd 
numele sportivilor 
ciștiga. Pe parcursul intîînirii, 
și-au dat seama că adversarul 
luptă fără complexe, că se a- 
pără cu dîrzenie și puțin a lip
sit să asistăm la o surpriză. Au 
marcat: Dumitru 14, Caraion 11, 
Fluturaș 10, Bulancea 8, Vin- 
tilă 8, Sipoș 6, Mihuță 4, Su- 
ciu 4, Plamadă 4 pentru în
vingători, respectiv Moisescu 
24, Măgurean 19, Mihăilescu 12, 
Boiștcanu 8, Matei 4.

STEAUA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 108—78 (55—36), 
I.C.E.D. — *IMUAS  BAIA MA
RE 70—64 (26—27), C.S.U.

•BRAȘOV — DINAMO’ ORA
DEA 77—72 (41—38), DINAMO 
BUCUREȘTI — „U“ CLUJ-NA
POCA 85—70 (39—35).

Paul IOVAN

Brrțz 4,
învingători,

PO-
69—67 (35— 

un lot omo- 
meciul cu 

că doar cu 
se poate

tă însă, raportul de forțe 
teren.

Dinamo a obținut noi 
cese, partida eu Crișul, 
astă seară, fiind așteptată

suc- 
de 

___  _____ ____ ___ cu 
mare interes. In meciul codașe
lor. Rapid ‘
7—7.

Rezultate:
15—9 (4—2, 
ȘUl 
4—2,

Arad C.N. A.S.E.

Dinamo — Lie. 37 
3—2, 5—1, 3—4), Cri- 

- Rapid Arad 18—6 (6—1,
5—0, 3—3), Rapid București 

— C.N. A.S.E. 14—9 (5—2, 3—3,
3—2, 3—2), Voința Cluj-Napoca — 
Progresul 10—9 (1—3, 2—1, 4—2.
3— 3), Rapid București — Lie. 37 
16—10 (2—2, 5—3, 2—3, 7—2), Ra
pid Arad — C.N. A.S.E. 7—7 (2—0, 
2—o, 2—3. 1—4), Dinamo — Pro
gresul 13—6 (4—1, 8—3, 1—1, 2—1), 
Crișul — Voința 9—10 (1—3, 2—3,
4— 2, 2—2)!

Adrian VASILIU

pistol 
m, 60

Vladas Turla 
p — record 

mondial, 2. Aleksandr Melen- 
tiev (U.R.S.S.) 580 p, 3. Ana
toli Egrișin (U.R.S.S.) 579 p, 4. 
Beny Ostlund (Suedia) 579 p, 
5. Robinson Geoffresy (M. Bri- 
tanie) 579 p ; 
U.R.S.S. 2327 p, 2. 
p, 3. Suedia 2281 
Chineză 2278 p, 5. 
p, 6. Bulgaria 2273

echipe : 1.
S.U.A. 2284

p, 4. R. P.
Austria 2277
P.

C.C.E. LA BASCHET
Optimile de finală în C.C.E. 

la baschet : bărbați : Fribourg 
(Elveția) — Ford Cantu (Ita
lia) 75—112, Honved Budapesta
— Cibona Zagreb 89—87, Donar 
Groningen (Olanda) — Maccabi 
Tel Aviv'76—69, Crystal Palace 
Londra — Real Madrid 89—91, 
Turun Turku — ȚSKA Mosco
va 79—89, SCM Le Mans — 
Billy Milano 64—85 ; femei ; 
Real Vigo — BBC Koksyde 
(Belgia) 81—72, Heliolido Cairo
— BS Budapesta 36—109, Univ.
Ankara — Monting Zagreb 
86—52, CAVP Atena — Vicene 
(Italia) -- ---
Mersch 
32—128,
Agon Dusseldorf 67—129, South 
Gate Londra — Asnieres (Fran
ța) se va juca la 10 noiembrie.

43—110, Black Star 
(Lux:) — VS Praga 
Elitsour Tel Aviv —

ACTUALITATEA LA TENIS
• La Londra are'loc întîlni- 

rea dintre echipele feminine de 
tenis ale Marii Britanii și Sta
telor Unite. După prima zi 
scorul este de 2—0 în favoarea 
oaspetelor : Barbara Potter — 
Sue Barker 6—2, 6—2, Anne 
Smith — Virginia Wade 3—6, 
7—5 6—3 • în același timp, la 
Gand, in Belgia, se desfășoară 
partida,din cadrul Cupei inter
continentale, dintre o selecțio
nată europeană și S.U.A. După 
2 zile europencele conduc cu 
3—2. în ziua a doua, Catherine 
Tanvier — Betsy Nagelsen 6—0, 
6—3, Sylvia Hanika — Martina 
Navratilova 4—6, 5—7 • Tur
neul de la Stockholm : Panatta 
— H. Simonson 7—5, 6—3, Vi- 
lander 
6—3, 
6-7, 
Palin
Bathmann 6—2. 6—2, Rahnasto — 
Stan Smith 6—4, 3—6, 6—3.

— Hogstedt 6—4, 3—6, 
Lapidus — S. Simonson 
6—3, 7—6, Glikstein —
6—2, 6—3, Leconte —

STANDARDURILE DE PARTICIPARE 
C. E. DE SALĂA ATLEȚI LOR LA

La 
pesta 
campionatelor 
atletism în sală. Pentru parti
ciparea la competiție se cer 
realizate următoarele standar- 
duri : bărbați : 200 m — 22,3 
sau 22,44, 400 m — 47,9 sau 
48,04, 800 m — 1:50,0, 1500 m
— 3:47,0, 3 000 m — 7:58,0,
lungime — 7,80 m, triplu — 
16,10 m, înălțime — 2,20 m, 
prăjină — 5,30 m, greutate — 
18.00 m : femei : 200 m — 25,0 
sau 25,14, 400 m — 54,6 sau 
54-,74, 800 m — 2:07,0, 1500 m
— 4:20,0, 3 000 m — 9:20,0, lun-

5 și 6 martie 1983, Buda- 
va găzdui întrecerile 

europene de
m, înălțime — 1,88
— 16,00 m. Pen-

gime — 6,25 
m, greutate 
tru cîte un concurent de probă 
înscrierea nu este condiționată 
de nici un fel de standard, 
care se cer numai atunci cînd 
se dorește participarea a doi 
sau trei atleți ! La cursele de 
60 m și 60 mg nu există stan- 
darduri, așa că o țară poate 
înscrie, la aceste probe, cîte 
3 atleți sau atlete. Performan
țele standard pentru C.E. de Ia
Budapesta trebuie realizate în 
perioada 1 noiembrie 1982 —
23 februarie 1983.

PROGRAMUL MECIURILOR
Ieri, la ZUrich, a avut loc 

tragerea la sorți a meciurilor 
din optimile de finală 
a IlI-a) ale 
Reprezentanta
Universitatea Craiova, 
tîlni la 24 noiembrie 
franceză Girondins de

deaux. Primul 
la Bordeaux.

Cupei 
țării

(etapa 
U.E.F.A. 
noastre, 
va în- 

echipa 
Bor-

înființat cu mai bine de un se
col în urmă, mal precis în 1881. 
clubul din marele oraș francez 
are o istorie bogată, dar mai pu
ține rezultate de prestigiu în 
fotbalul francez tn 1937 cucerește 
titlul de campioană a Franței la 
amatori, iar ’n 1950 notăm singu
ra victorie a echipei în campio
natul național. In schimb, Giron
dins este o abonată la locul 
II : vicecampioataă a Franței în

DE DIMENSIUNI URIAȘE
noiembrie, popoarele Uniunii Sovietice, împreunăLa 7

cu forfele progresiste de pretutindeni, aniversează împli
nirea a 65 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, eveniment crucial in Istoria omenirii, care a dus 
la întemeierea primului stat al muncitorilor și țăranilor, a 
statului sovietic socialist, inaugurînd o eră nouă, era so
cialismului și comunismului. Deceniile care au trecut de la 
acest memorabil eveniment au scos pregnant in evidentă 
trăinicia și vitalitatea noii orinduiri, atestate prin succesele 
de seamă dobindite pe calea dezvoltării multilaterale a 
țării.

tn ansamblul marilor realizări obținute de U.R.S.S., 
tot acest răstimp, se inscriu și acelea din domeniul 
tului și educației fizice, mișcarea sportivă sovietică 
pind astăzi un loc fruntaș in lume.

în 
spor- 
ocu-

Conform statisticilor, în 
întreaga Uniune Sovietică 
aproape 100 milioane de lo
cuitori, dintre care 32 mi
lioane femei, sînt angre- 
'nați în practicarea cu regu
laritate a exercițiilor fizice 
și sportului. Această tyiașă 
mișcare sportivă dispune de 
o puternică bază organiza
torică, tehnică și materială. 
Activitatea de cultură fizică 
se desfășoară, în totalitatea 
sa, în cadrul a două direcții 
principale : obligatorie — 
în toate unitățile școlare 
conform programei de învă- 
țămînt și voluntară 
colective 
secții și 
prinderi, 
hozuri, 
universități, ființează apro
ximativ 2200 de colective 
sportive șl peste 7 000 de 
cluburi sportive și tehnice. 
Iar în cadrul tuturor 
tora activează 318 000 
salariați (profesori de 
cație fizică, antrenori, 
cialiști), precum și aproape 
9 milioane de instructori 
voluntari și 6 milioane de 
arbitri, care-și consacră 
timpul liber acestei activi
tăți. Baza materială este 

. asigurată din bugetul de 
stat și cel al sindicatelor, 
fondurile cooperației și ve
niturile organizațiilor spor
tive. în sfîrșit, trebuie men
ționat că mijloacele de care 
dispune mișcarea sportivă 
din U.R.S.S. asigură prac
ticarea exercițiilor fizice de 
către 20 de milioane de oa
meni. în fiecare zi.

în actualul plan cincinal, 
tn cadrul mișcării spor
tive sovietice, o atenție de
osebită este acordată prac
ticării exercițiilor fizice la 
domiciliul fiecărui 
Pentru aceasta în 
localități și raioane de 
întinsul țării sovietice 
fost create aproximativ 
84 000 de centre de cultură 
fizică, tehnico-sportive și 
pentru copii preșcolari, care 
grupează un număr de pes
te 40 milioane de oameni 
de diferite vîrste. Aseme
nea centre oferă iubitorilor 
sportului posibilitatea de a 
practica disciplina prefera
tă, în condiții superioare, 
contra unor taxe modice. 
Ele sînt deosebit de răspîn- 
dite actualmente în 
Bielorusă, unde au și 
ființă pentru prima 
în orașele și satele 
niei și Ucrainei, ca și 
Leningrad, au devenit tradi
ționale festivalurile sportive 
organizate pe străzi, car
tiere si în microraioane. în 
Estonia este foarte popular

în 
sportive, cluburi, 
cercuri. în între- 
colhozuri și sov- 
iristituții, școjli și

aces- 
de 

edu- 
spe-

locuitor, 
diferite 

pe 
au

R.S.S. 
luat 

oară. 
Litua- 

la

„Ki-un joc colectiv numit 
lometrul Trimm", la care ia 
parte fiecare al 
cetățean al acestei 
blici. Locuitorii 
Magnitogorsk, Orenburg și 
Kohtla-Jarva participă, în 
număr mare, la „crosurile 
sănătății" în parcurile și 
pădurile din împrejurimi. O 
foarte 
poartă 
treaga 
și ea 
populară. îneît Comitetul 
unional de cultură fizică și 
sport, împreună cu redac

ția ziarului „Izvestia", au 
notărît să organizeze a- 
nul trecut o competiție de 
masă cu finale pe întreaga 
țară. Au luat parte fanțilii 
de sportivi din peșțe -de 
orașe și raioane. " >

Nu este un secret pentru 
nimeni că forța 
sportive sovietice, 
prin înaltele 
ale sportivilor săi de 
rezidă în deosebita 
ploare a activității de masă. 
Iar pe prima treaptă a aces
tei activități stă munca de
dicată cadrelor celor mai ti
nere, copiii și școlarii. Exis
tă astăzi în Uniunea Sovie
tică peste 6 200 de școli 
sportivei cu un program a 
cărui diversitate crește me
reu. Milioane de școlari, din 
diferite unități de învăță- 
mînt. iau parte anual la 
diferite competiții ce le sînt 
dedicate în mod special. Ele 
sînt sugestiv intitulate 
„Startul speranțelor", „Pati
na de argint",. „Mingea de 
piele", „Pucul de aur" șl 
cîștigătoril lor se bucură de 
o notorietate apropiată de 
aceea a campionilor din ț>\- 
tegoriile de seniori. TotoOZ 
tă, cei mai buni din rîndtU 
micuților competitori sînt 
selecționați pentru partici
parea la taberele sportive 
școlare, amplasate de obicei 
în localități pitorești, la li
ziera pădurilor, în stațiunile 
maritime sau de munte, un
de aceștia au posibilitatea 
să-și cizeleze talentul sub 
supravegherea unor sportivi 
de renume și specialiști, 
care le împărtășesc cu ge
nerozitate din vastele lor 
cunoștințe. în mijlocul 
cestor fragede vlăstare ale 
sportului, campionii de mîi- 
ne, au putut fi văzuți ade
sea asemenea celebrități ale 
stadioanelor ca yaleri Bor
zov, Ludmila Turisceva, Ta
tiana Kazankina, Viktor Sa- 
neev, Anatoli Tarasov. Din 
mîinile tuturor acestora, 
„ștafeta generațiilor" por
nește către viitiarele mari 
performanțe.

patrulea 
repu- 

orașelor

recentă inițiativă 
titulatura „Cu în- 
familie — la start !“ 
s-a dovedit atît de 

îneît

mișcării 
probată 

performanțe 
vîrf, 
am-

a-

DIN OPTIMILE DE FINALA ALE CUPEI U.E.F.A
joc va avea loc

Returul este 
decembrie la Craiova.

programat la 8

Iată programul complet (pri
mele’ echipe sînt gazde la 24 
noiembrie) :

Servette Geneva 
R.S.C. Anderlecht 
F.C. Sevilla 
F.C. Zurich 
Girondins Bordeaux 
F.C. Koln
Dundee United 
Spartak Moscova

- Bohemians Praga
- F.C. Sarajevo
- F.C. Kaiserslautern-
- Benfica Lisabona
- Universitatea Craiova
- A.S. Roma
- Werder Bremen
- F.C. Valencia

GIRONDINS DE BORDEAUX
1965, 1966 și 1969 ; a disputat cinci 
finale ale Cupei Franței (1952, 
1955, 1964, 1968, 1969) și... le-a
pierdut pe toate ! Dar azi, Gi
rondins este o echipă puternică, 
aflată pe locul secund în clasa
ment (17 p), după Nantes (20 p). 
Ca exemplificare lată „H“-le o- 
blșnuit, în care au fost trecuți

cu majuscule jucătorii Internațio
nali, unii dintre el participant! 
la C.M. din Spania : Ruffier — 
Rohr, Specii. TRESOR, BOM8- 
NECH — ȚIGANA, GIRARD, GI- 
RESSE, Memcring — LA
COMBE, D. Miiller. Antre
norul echipei, un antrenor se
rios șl pasionat de munca sa,

este Aimă Jacquet, fost interna
țional la vremea sa. Forța ac
tuală a echipei reiese și din re
zultatele înregistrate în primele 
două tururi ale Cupel U.E.F.A., 
tn care jocurile disputate pe te
ren propriu au constituit tot atl- 
tea victorii la scor, care au hotă- 
cît calificarea : F. C. Carl Zeiss 
— Girondins 3—1, șl 0—5 ; Haj- 
duk Split — Girondins 4—1 șl 
0—4.


