
la 21 nolck&rlc, deferi in consiliile populare
PROCETAIB QIN TOATt ȚAItltg. ONH1-VAI

DORINȚA Șl NEVOIA 
DE RECREARE A OAMENILOR 

AU PUTERNICE ECOURI 
ÎN INIMILE

Aotivitatea de educație fi
x'că și sport, ca parte inte
granta a vieții sociale, ca ne
cesitate obiectivă, pe deplin 
argumentată științific, d» mare 
utilitate în existența omului 
modern, pentru a cărei ex
tindere în rîndul cetățenilor de 
toa’e vârstele partidul și sta
tul nostru au făcut și fac s‘ă- 
ruitoar-e și generoase demer
suri, relief îndu-i contribuția 
pe multiple planuri, această 
activitate considerată de inte
res național, se bucură de un 
larg și valoros sprijin din 
partea a numeroase organizații 
de masă și obștești.

între fervenții susținători, 
propagatori și contribuabili în 
modul cel mai concret la dez
voltarea activităților 
se situează la loc de 
cei ce sînț aleși, prin 
cetățenilor, în organele 
conducere ale treburilor 
teșii, în consiliile populare. în 
legislatura care se încheie, 
lanțul participării ac»s*ora 
sporirea zestrei materiale 
sportului este deosebit de 
loros. Pretutindeni în țară, la 
orașe și la sate, au apărut sau 
au fost modernizate edificii, 
sportive cu care azi cetățenii 

- se mîndresc : stadioane, săli 
de sport, baze complexe, noi 
locuri de joacă pentru copii,

DEPUTAȚILOR

jP'

sportive 
frunte 
votul 

de 
obș-

bi- 
la 
a 

va-

noi locuri de agrement 
care beneficiază, la sfârșit 
săptămână- toți cei dornici 
recreare In mijlocul naturii 
compania sportului. Dar, tot
odată, deputății aleși In consi
liile populare au pus umărul 
și la treburile organizatorice, 
lndepiininid char sarcini obș
tești în unități sportive și ală- 
turindu-se cu pasiune și dra
goste pentru sport celor cu 
sarcini exprese In acest do
meniu, Numele multora dintre 
acești oameni apropiați spor
tului se află din nou pe lis
tele candidaților In consiliile 
populare. De la cîțiva secre
tari ai consiliilor județen» pen
tru educație fizica șl sport, cu 
care am stat zilele trecute de 
vorbă, am notat numele a nu
meroși depuitațl și din nou 
candidați în alegerile de dumi
nică 21 noiembrie, oameni care 
depun multă inimă șl lăuda
bile eforturi în folosul activi
tății sportive. Ața strat, în ju
dețul Bacău, irag. Nicolae Ma
tei, prlm-vicepreședinte ad Con
siliului popular municipal Ba
cău, președinte de onoare al 
Sport Clubului — a cărui par
ticipai s directă la dezvoltarea 
bazelor sportive și modernl-

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag 2-3)
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„VREM SA PĂSTRĂM 
RECORDUL MONDIAL 

ÎN ROMÂNIA
declară* VALI IONESCU la începutul 
pregătirilor pentru viitorul sezon
Ce mai face Vali Ionescu? 

Am fi crezut-o pe recordmana 
mondială a săriturii in lungime 
tn vacantă, acum, la început de 
noiembrie, cind de la ultimul 
concur» al sezonului a trecut 
exact o luni. Dar Vali n-are 
vacanță, chiar dacă octombrie 
fi noiembrie sint — aparent — 
lunile cele mai ușoare. tn a- 
ceastă perioadă, insă dincolo de 
obligațiile pentru performantă, 
care rămin o permanentă a 
condiției campionului, trebuie 
rezolvate și problemele pe care 
noi, cetățeni obișnuițl, le eșa
lonăm de-a lungul celor 12 luni

drepturi 
alături 

din a-

anului. Mai 
de cumpărat 
ceva in casă, 
ale» etnd casa 

tint
examene

n-a o-
clipă

ale 
este 
cite 
mai
e nouă, mai 
de dat 
la I.E.F.S., pentru 
a fi, cu i" 
definitive, 
de colegii 
nul IV.

Dar Vali 
prit nici o 
antrenamentele. In 
jumătatea a doua 
a lui octombrie a 
fost la Băile Fe- 

„refacere 
terminat

lix, 
lă“.

VALOAREA RIDICATA A ECHIPEI NAȚIONALE 
TREBUIE SĂ DINAMIZEZE ÎNTREG RUGBYUL ROMÂNESC!

*
Lotul reprezentativ așteaptă noi titulari de talia celor consacrați
Ecourile frumoasei compor

tări a rugbyștilor noștri în par
tida de debut a noii ediții a 
„Cupei F.I.R.A," persistă și la 
noi în cercurile sportive, dar 
și peste hotare, presa de spe
cialitate fiind deosebit de dar
nică în atributele acordate u- 
nui „XV“ românesc din ce în 
ce mai apreciat. Ce reprezintă,

așadar, In ochii tuturor, aceas
tă a ȘAPTEA victorie asupra 
echipei de rugby a Franței ? 
Un nou pas important pe dru
mul re-reconfirmării marilor 
posibilități ale rugbyștilor ro
mâni, a faptului că ei au a- 
juns astăzi la o VALOARE RI
DICATA, capabili să-i întrea
că pe cei mai buni.

Pe CE SE ÎNTEMEIAZĂ FORȚA RUGBYULUI ROMÂNESC î

Să încercăm să sintetizăm...
a) Pe cîteva cluburi cu secții 

de rugby puternice din punct 
de vedere organizatoric care 
furnizează echipei naționale e- 
lomcnte de valoare, am numit 
Steaua, Dinamo, Grivița Roșie, 
într-o măsură si Sportul stu
dențesc, din București, Farul — 
Constanța, Politehnica — Iași, 
și, intr-un grad mai redus, ce

le două Științe din Baia Mare 
și Petroșani. Acestea — și mai 
sint și alte cîteva — au echipe 
de jos pînă sus, adică de la 
juniori mici, juniori mari, ti
neret (Divizia ,,B) și pînă la 
formația-fanion, din „A“.

b) Pe cîțiva antrenori com- 
petențl, harnici, cu bune re
zultate in pregătirea unor ju
cători de elită : Ion Tuțuianu

(Dinamo), Mihai Naca (Farul), 
Th. Rădulescu (Steaua) și să 
nu-i uităm nici pe Petre Cos- 
mănescu, Viorel Moraru și Ra
du Demian (Grivița Roșie), Titi 
Ionescu (Gloria Arad), N. Pă- 
dureanu (Sportul studențesc), 
B. Boboc (C.S.M. Sibiu) șl, nu 
în ultimul rînd, pe 
se ocupă 
Constantin
(C.S.Ș. Locomotiva Buc.), Ma
riana Lucescu și Al. Carnabel 
(C.S.Ș. 2 Buc.), Traian Doiciu 
(C.S.Ș. 2 Constanța), Emil Cri- 
șan (C.S.Ș. Unirea Iași), Al. 
Pop și N. Vizitiu (R. C. Gri
vița Roșie). Un merit aparte 
trebuie să 1-1 recunoaștem an
trenorului federal Vaieriu Iri-

. . cei care 
de juniori, Vasile 
și N. Manoiache

Dimitrie CALLIMACHI

Campionatul național

de hochei
.4

DUPĂ AL PATRULEA
TURNEU, IERARHIA

S-A CONTURAT MAI BINE
Competiția se reia

anul viitor. în aprilie
național de ho- 

„stagiunea 
Duminică s-au 

jocuri ale 
numărul

(Continuare tn pag 2-3)

Campionatul 
chei și-a încheiat 
de toamnă**, 
consumat ultimele 
turneului cu numărul „4", 
jocuri care — fără să se ridi
ce la un nivel tehnic și tactic 
superior — au adus doar o cla
rificare în pozițiile celor 
echipe fruntașe. Adică, 
tanțele dintre ele s-au i 
ceea ce face — așa cum 
marca un nelipsit spectator al 
partidelor de hochei bucurește- 
ne — ca întrecerea (și așa nu 
prea atractivă!) să nu mai pre
zinte în continuare prea mult 
interes.

Dar. de 
plat ? Mai 
ținătoarea 
lideră 
reușit ca după 
meci nul consecutiv cu 
Miercurea Ciuc (de fapt 
gura echipă care-i mai 
piept cit de cit) să Cîștige — 
și încă dc o manieră categori
că — in etapa de duminică, 
partida cu jucătorii din

trei 
dis- 

mărit, 
i re-

fapt ce s-a întîm- 
întîi, Steaua — de- 
titlului și actuala 

a clasamentului — a 
un al treilea 

S.C. 
sin- 

ținea

Fază din meciul Steaua — Dunărea Galați (9—3), disputat sîm- 
bătă : apărarea .............................
reștenilor.
Miercurea Ciuc 
că diferența de 
locul 2 a crescut de Ia 8 la 
10. Sigur că în următoarele 
două turnee, ultimele din pro
gramul actualei ediții a cam
pionatului primei serii 
rice a Diviziei 
putea întîmpla 
noi 
rile 
tru 
așa

gălățeană (In alb) respinge un atac al bucu- 
Foto : Dragoș NEAGU

(7—3), astfel 
puncte față de

valo- 
„A“, s-ar mai 

„minuni", dar 
credem că, practic, contu- 
s-au încheiat tn lupta pen- 
titlul de campioană. — 
după cum prin cele două 

victorii — și ele la fel 
clare (8—5 și 4—0), S.
Miercurea Ciuc s-a detașat de 
Dinamo in lupta pentru treapta 
a doua a podiumului. Așa in
cit se poate spune, fără prea 
mare risc, că apele s-au lim
pezit în principala competiție 
internă a hocheiului nostru, 
ordinea primelor trei clasate 
(din cele patru competitoare)

Tot
de 
C.

(Continuare tn pag 2-3)

Ia 
A

bosită, dar sănătoasă, astfel că 
la Felix n-a fost nevoie de 
tratament. A înotat in fiecare 
zi in bazin, a făcut crosuri in 
pădure. S-a întors la București 
șl a început, la 1 noiembrie, 
pregătirea viitorului sezon. 
Acum antrenamentul nu are 
nimic spectaculos, sarcina prin
cipală este PFG, adică „pregă
tire fizică generală". Antrena
mentele au loc acasă, in Giu- 
lești, fie afară, fie in sala de 
forfă, pentru că la „23 August" 
nu se poate lucra, deocamdată.

...Stăm de vorbă, după 
antrenament obișnuit, cu 
cordmana mondială și cu antre
norul ei, Mihai Zaharia, cel

genera- 
sezonul o-

un 
re-

de 
cel 
al 
de

mai recent si probabil, la 3S 
ani, după Vaieriu Irimescu, 
mai tînăi antrenor emerit 
sportului românesc. Sint 
acord (cum ar putea fi altfel?)
— ne spune interlocutorul — 
că 1932 a fost un an extraor
dinar, că cele două mari visuri 
(sună mai frumos decit „obiec
tive") s-au împlinit: recordul 
mondial și titlul european. Za
haria ne pune la dispoziție da
te suplimentare in privința e- 
voluției 
încheiat: 
liber. 13 
fringere,

elevei sale in sezonul 
14 concursuri in aer 

victorii; o singură in
ia primul concurs, la

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎNTRE 0 MEDALIE DE ARGINT COLECTIVĂ 
Șl INEXPLICABILE REZULTATE INDIVIDUALE

Prezenți la campionatele 
mondiale de tir din Venezuela, 
trăgătorii noștri de pistol vi
teză Corneliu Ion, Marin Stan, 
Grațian Calotă si Virgil Suciu 
au reușit să cîștige o meritorie 
medalie 
rea pe 
insă ca 
viduală, 
urce pe 
re le dădea dreptul valoarea 
lor intrinsecă, probată în ati- 
tea alte ocazii. Ei au ocupat 
însă, în întrecerea cîștigată de 
Igor Puzîrev (U.R.S.S.) cu 596 
p, următoarele locuri : 7. Ma
rin Stan 593 p..., 9. Grațian Ca
lotă 591 p..., 15—16. Corneliu
Ion și Virgil Suciu 589 p. La 
sosirea lor în țară, le-am so
licitat, Iul 
rin Stan,

MARIN 
argint din 
monstrează un salt valoric co
lectiv. Să ne amintim că Ia 
campionatele europene din 
1981 nu reușeam un echilibru 
între toți componenții echipei 
(locul 4 — n. red). La Caracas 
tnsă, am obținut cu toții o 
medie competitivă de 590,8 p.

de argint în intrece- 
echipe. Ne așteptam 
și în întrecerea indi- 
sportivii români să 

podium, onoare la ca

Corneliu Ion și Ma- 
scurte declarații : 
STAN : „Medialia de 
proba pe echipe de-

Din păcate, însă, pe acest fond, 
nici unul 
acel salt 
să-i dea 
Ia vreo 
individuală.
spus, pentru că nu a existat o 
singură cauză, evidentă. Ci un 
complex de motive mărunte, 
peste care n-am știut să tre
cem, lucru grav, dată fiind ex
periența noastră competițională 
mare : o tragere la sorți nefa
vorabilă, care ne-a obligat să 
concurăm la mai multe manșe 
pe un vînt cu rafale.

CORNELIU ION : „Doream 
atît de mult să realizez un re
zultat bun, de peste 597 p 
(fapt posibil după manșele ex
celente trase înaintea con
cursului), incit «nouarul» tras 
în prima serie de 8 secunde, 
greșeală gravă în cazul meu, 
m-a scos din mină. A trebuit, 
în plus, să fac un adevărat 
slalom printre rafalele de vînt, 
care m-au enervat — mai mult 
decit pe alții — și mai tare. 
Ce a urmat ? O deconectare 
fatală pentru soarta medaliei 
individuale".

dintne noi n-a reușit 
de 3—i puncte care 
prilejul de a aspira 
medalie și în proba 

De ce ? Greu de

HANDBALUL ROMANESC LA SLARTUL SEZONULUI DE IARNA
• „Trofeul Carpați“,
internațional • Fetele

® Numeroase
Obișnuitul sezon Internațio

nal de iarnă al handbalului 
este marcat acum de realizarea 
unor importante obiective. Fe
tele vor încerca, la campiona
tele mondiale, programate în
tre 2 și 12 decembrie în Un
garia, revenirea în elită, 
zînd prezența pe podium 
calificarea în turneul oiimpic.

Băieții luptă pe două fron
turi : calificarea in etapele 
superioare ale cupelor europe
ne șl pregătirea pentru partl-

vl-
Și

cea
la

mai puternică întrecere a sezonului
Iugoslavia și BulgariaBalcaniadă,

întilniri pentru
ciparea la J.O. ’84. In 
eșaloanele de tineret și 
încearcă să-și acrediteze talen-
DOUA ÎNTRECERI DE VERIFICARE ÎNAINTEA STARTULUI 

LA CAMPIONATELE MONDIALE

cu
tineret și juniori
fine, 

juniori
tul și sîrguința pentru a alcă
tui baza echipelor naționale de 
seniori și senioare.

După „Trofeul Carpați" șl 
după jocurile amicale cu R. D. 
Germană șl Uniunea Sovietică, 
considerate un început de bun 
augur, handbalistele din repre
zentativa țării, pregătite de 
antrenorii Remus Drăgănescu

și Constantin Lache, au la dis
poziție două noi posibilități de 
a atinge forma sportivă maxl-

Hristoche NAUM

(Continuare In pag. a 4-a)



AFIRMĂRI SI CONFIRMĂRI I GIGAMII*1 «AU ALTA FAJA BASCHETULUI REZULTATE DE VALOARE
A u .dar nu iolosindu-i doar un minut pc îneci l

Crosul tipografilor este_ de- 
gcum o întrecere de reala tra
diție, desfășurîndu-se de 11 
ani în preajma și în cinstea 
zilei de 13 Decembrie, zi în
scrisă cu litere de singe în 
Istoria de luptă a clasei noas
tre muncitoare. Cea mai re
centă finală pe țară a acestei 
competiții de sub egida „Da- 
riadei" a avut loc duminică, 
fiind dedicată și altui eveni
ment cu semnificații în viața 
țării — apropiata Conferință 
Națională a partidului. La 
chemarea organizatorilor (Co
mitetul Uniunii sindicatelor 
din presă, poligrafie și edituri) 
au răspuns, firește, cîștigătorii 
etapelor județene, dar și sute 
de viitori linotipiști, paginatori, 
zețari, de alte specialități, elevi 
ai Liceului de poligrafie din 
Capitală. După cum, cu tot 
frigul pătrunzător, au fost pre- 
zenți pe traseul din jurul 
Combinatului poligrafic „Casa 
Scînteii", și numeroși specta
tori, cei mai mulți 
țelege — colegi de 
participanțiior...

Primele probe au fost rezer
vate tipografilor de mîine. 
Mai întîi am văzut-o pe Ioa
na Pădureanu alergînd dezin
volt spre... victorie, eleva anu
lui IV (specialitatea Electre
cord) făcîndu-și un frumos ca
dou în ziua împlinirii vîrstei 
majoratului : această fată fru
moasă pentru care sportul este 
de mult un prieten, a fost pen
tru a treia oară consecutiv 
fruntea. Cînd a aflat un ase
menea amănunt, Victor Firea, 
secretarul federației de atle
tism, a privit-o îndelung pe 
Ioana, șoptind : „Sper ca an
trenorii noștri să vadă în ea,

— se în- 
muncă ai

alleta de cursă 
cel dinții succes 
schimb, Nicolae 
III, cinematogra-

ca și mine, 
lungă...". La 
s-a găsit, in 
Spirea (anul 
fie), după ce Ia ediția anteri
oară sosise doar al treilea. Si
tuație asemănătoare cu a în
vingătoarei din cursa senioare
lor, linotipista Mariuța Potop, 
de la „Buletinul Oficial". Iar 
întrecerile s-au încheiat întru- 
cîtva la fel cu proba de debut, 
„cetecistul" Alexandru Păun, 
de la întreprinderea mecanică 
Poligrafică București, cîștigînd, 
intr-un finiș pasionant, cel de 
al treilea titlu din... carieră.

Primii clasați : junioare
(1000 m) — 1. Ioana Pădurea
nu, 2. Elisabeta Butnaru, 3. 
Ștefania Coziul, 4. Anișoara 
Vintea, 5. Maria Furtună, 6. 
Aurelia Sandu (toate de la Li
ceul industrial 16 de poligra
fie) ; juniori (2 000 m) — 1.
Nicolae Spirea, 2. Virgil Brî- 
naru, 3. Marian Răuțu, 4. Flo
rin Oprea, 5. Marian Badiu, 
6. Marcel Popescu (toți de la 
Liceul industrial nr. 16 Bucu
rești) ; senioare (2 000 m) : 1.
Mariuța Potop (I.P. Buletinul 
Oficial), 2. Dorina Chelaru 
(I.P. Bacău), 3. Sanda Catela 
(I.P. Arta Grafică), 4. Mariana 
Badea (I. P. „Oltenia" Craio
va). 5. Alexandra 
Arta Grafică), 6. 
(Casa de discuri 
seniori (3 000 m) :
Păun (I.M.P.), 2. Gheorghe Pa
vel (I.P. Brașov), 3. Petru 
Ferenț (I.P. Bacău), 4. Nicolae 
Anton (I.P. Buletinul Oficial), 
5. Claudiu Munteanu (I. P. Fi
laret), 6. 
(Combinatul 
Scînteii").

Milcu (I.P. 
Lidia Virlan 
Electrecord) ; 
1. Alexandru

Marinei Stamate 
poligrafic „Casa

Geo RAEȚCHI

turneu din 
de 

s-a încheiat, 
sporturilor din 

celor patru 
am urmării 
primul eșalon 

masculin, 
favora-

Cel de al IlI-lea 
turui campionatului național 
baschet masculin 
duminică, în Sala 
Brașov. în cursul 
zile de întreceri 
toate echipele din 
al baschetului nostru 
Cîteva constatări, unde 
bile, altele mal puțin, au reținut 
atenția pe marginea desfășurării 
meciurilor.

Este îmbucurător faptul că 
toate formațiile prezente în Di
vizia ,.A“ au, la această ediție a 
campionatului, aspectul unor ve
ritabile echipe de baschet. Cind 
afirmăm acest lucru, avem 
în vedere talia impresionantă a 
jucătorilor — în special a celor 
tineri — apăruți în rândurile tu
turor combatantelor Media de 
Înălțime a echipelor este acum 
de peste 1,95 m, ceea ce pare 
mulțumitor. A fost o plăcere să 
urmărim jocul unor baschetba- 
liștl cu talie deosebită : Opșitaru, 
Vinereanu, Ionescu, Lefter, Ge
llert, Ardelean, care au devenit 
utili, eficace, cu o contribuție 
majoră la reușitele echipelor din 
care fac parte. Sub acest unghi, 
perspectiva baschetului românesc 
pare acum mal 
realizării unor 
tăblie In arena

Turneul de la 
levat și un alt _ ,__  ________
reținut. Au fost unele partide 
de bun nivel, echilibrate, ta care 
sportivii au avut evoluții remar
cabile, apreciate de antrenori r 
specialiști. Chiar șl echipa cam
pioană, Steaua, a trebuit să se 
întrebuințeze — șl este de apre
ciat acest fapt — pentru a tran
sa rivalitatea cu alte formații 
întâlnirile dintre celelalte echipe 
(oarecum cu excepția Iul Dina
mo București), pornesc întot
deauna cu semnul de întreba
re asupra celei care va fi câști
gătoare. Desigur, la edițiile tre
cute ale întrecerii, au fost 
te meciuri echilibrate, 
echilibru se situa

certă în privința 
performanțe no- 

internațională.
Brașov ne-a re- 
aspect demn de 

parțkk

culin. Și, acest lucru D conside
răm de bun augur pentru dezvol
tarea în continuare a acestui fru
mos și spectaculos joc sportiv, 
cu aderență șl valențe deosebite 
pentru ttaăra generație. Startul 
in noul campionat național pare 
satisfăcător șl există convingerea 
că antrenorii, sportivii, 
factori cu atribuții 
disciplină au pornit 
treabă spre a aduce 
masculin din țara noastră la 
cotă valorică ................. ..

Am amintit 
părut bun ta 
Întrecerii, dar ___
vlt ar fi să vorbim șl __
cîteva aspecte care mai consti
tuie un balast ta urcușul pe care 
a pornit acest joc sportiv. Din 
acest an, federația de speciali
tate a introdus obligația ca fie
care echipă să albă ta lot mi
nimum 3 sportivi cu Înălțimea de 
peste 2 m, care să participe la 
partidele oficiale. Acest deziderat 
a stimulat promovarea unor ti
neri cu gabaritul respectiv (și ta 
multe cazuri ciștigul este evi
dent), dar nu toți antrenorii res
pectă această clauză a regula
mentului. El introduc in teren 
pe acești baschetbaliștl doar 
formal, pentru a justifica satis
facerea cerinței federației șl a- 
cest lucru este dăunător.

Un alt aspect 11 constituie dis
ciplina jucătorilor și a antreno
rilor. La turneul brașovean a- 
proape că nu a existat meci ta 
care arbitrii să nu fi dictat „gre
șeală tehnică" împotriva lor. Din 
24 de meciuri disputate, doar 
ta 8 nu au fost dictate asemenea 
sancțiuni.

Deci, atenție la următoarele e- 
tape ale Întrecerii, deoarece fe
derația este hotărâtă să curme 
indisciplina din campionat. I

ceilalți 
in aceasta 

serios la 
baschetul 

. „ © 
mal ridicată.
de ceea ce nl s-o 
actuiala ediție a 
tot atît de petri - 
—— ,1 despre

res-
8>

dar 
la un 

scăzut, spre deosebire de 
ce se intimplâ la partid ele 
actualul campionat național

mul- 
aoest 
nivel 
ceea 
din 

mas-

Paul IOVAN

Etapa a 7-a a Diviziei „A" de 
popice a programat cîteva me
ciuri de bună calitate, ta cursul 
cărora multe jucătoare și mulți 
jucători au obținut rezultate de 
valoare Internațională. Iată amă
nunte de la principalele tatîlniri:

FEMININ
VOINȚA BUCUREȘTI — VOIN

ȚA GALAȚI 24218—2’370 (4—2).
Derbyul seriei Sud a satisfăcut 
publicul, cele două echipe fur
nizând un joc echilibrat pînă la 
ultimul schimb, ctad gazdele 
conduceau doar cu 16 p.d. S-eu 
remarcat Elena Andrecscu — 429, 
Cornelia Ignatencu șl Marla Ni- 
chlfor-Iosif ambele cu 416, 
pectiiv Aristlța Dobre — 407 
Marla Ciobotaru — 404.

FRIGUL BUCUREȘTI — GLO
RIA BUCUREȘTI 2345—2488 (2—4). 
Jurând ta deplasare, elevele an
trenorului Constantin Neguțolu 
au dovedit multă siguranță ta 
lansări. Cele mal eficace jucă
toare : Olga Cloclrlan — 441 șl 
Ana Petrescu — 439 dintre În
vingătoare, respectiv Caliopla 
Gherghe — 414 (O. GUȚU — 
coresp.).

VOINȚA CONSTANȚA — RA
PID BUCUREȘTI 23-15—2361 (3—3). 
Confi rmtadu -șl ascensiunea de 
formă, rapidisteăe — care se nu
mără printre fruntașele seriei 
Sud — au cucerit doiuă puncte 
prețioase în deplasare, deși au 
jucat cu 3 junioare In formație : 
Goorgeta Anton, Gear geta Ivă- 
nescu șl Ileana Sandu. Gazdele 
au condus la ultimele două 
schimburi cu 44 p.d., Florica Fi
lip redurând din handicap 13 
p.d., iar ultima jucătoare a 
bucureștan celor, Vasilica Pințea, 
șl-a învins categoric adversara 
(Maria Dobre) cu 42B—376 p.d. 
Dintre Învingătoare s-a mai im
pus atenției Georgeta Anton cu 
401, iar de la constănțence au 
dat satisfacție doar Maria Alba- 
chim — 414 șl Maria Chesnolu —

RAPID BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT CAMPIONATUL
NAȚIONAL DE HALTERE PENTRU ECHIPE DE JUNIORI II

I X
403 • In I 
a 6-a, RA 
vins pe V 
2566 — 2451 
form eră fi 
Anton — < 
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5158 (4—2). 
omogenă, li 
tru popicar 
dovedit din 
der — 901, 
capătul unu 
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facție T. » 
GRUIA — c 
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(6—0). tavta 
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realizat scot 
mal eficace 
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UNIO SAT 
TRO MUREȘ 
5040 (3—3). I 
lor valoare, 
gistrat un i 
sare arvtad 1 
Iullu Bice - 
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oonesp.).

C.F.R. TI 
STRUCTORU 
4856 (5—1)
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PATI SINAI

OLIMPIA 1 
TROLUL < 
(4-2).

LA 21 NOIEMBRIE, ALEGERI ÎN CONSILIILE POPULARE
(Urmare din pag l)

zarea complexului „23 August", 
a Ștrandului tineretului, a 
bazei nautice și insulei de a- 
grement este unanim apreciată 
— Gheorghe Darie, secretar al 
comitetului orășenesc de par
tid, și Mihai Ghidilic, dir«rto- 
rul întreprinderii balneare din 
Slănic Moldova, care au depus 
eforturi deosebite pentru ame
najarea pîrtiei de schi și sanie 
și a complexului sportiv, folo
sind posibilitățile locale ; ing. 
Liviu Nicorici, secretar al Co
mitetului municipal de partid 
din Onești, ing. Emil Gorcea, 
director comercial la „Textila" 
Buhuși, primarii loan Popa 
(Sascut), Mihai Riglea, (Păn- 
cești), Maria Ianuș, (Tg. Ocna), 
loan Potoroacă (Comănești) ; 
așa sînt In județul Suceava : 
Dimitrie Hreciuc, la Cîmpu- 
lung Moldovenesc, Costică Ar- 
temie la Fălticeni, loan Catri- 
nari la Gura Humorului... Des
pre primarii mehedințeni Ra
fael Ciorăscu (comuna Live
zile) și Pavel Petrovicî (co
muna Șvinița) s-a dus vestea, 
comunele diispunînd ds fru
moase baze sportive, înconju
rate de inspirate inițiative de 
gospodărire șl chiar auitogos- 
podărire, de activități deosebit 
de atrăgătoare în mijlocul că
rora se află mereu primarii^

(cel de la Svinița și în cali
tate de sportiv)... Sălăjenii 
Mihai Iacob, secretar adjunct 
la Consiliul popular Crasna, 
Silvia Bodea, primarul comu
nei Crișeni, Ilie Bobină, direc
tor la spitalul din Cehu 
vani ei și președinte al 
liului orășenesc pentru 
ție fizică și sport, se 
de frumoase aprecieri 
generozitatea cu care 
timpuil lor liber creării de con
diții prielnice ca ceilalți ce
tățeni să se poată recrea în 
compania binefăcătoare a spor
tului... Prahovenii Mircea Io
nescu, primarul municipiului 
Ploieș'i și președinte de onoare 
al clubului sportiv Petrolul 
(cine nu ști; cită inimă a pus 
la amenajarea bazei de agre
ment de la Bucov, atît de a- 
preciată de cei ce au poposit 
acolo 7), Gavrilă Duma, mais
tru la cunoscuta întreprindere 
„1 Mai", primarii Nicolae Soa
re (Bărcăneștî) și Ion Petra- 
che (Păulești), maramureșanul 
Gavrilă Rusu, secretar adjunct 
al Consiliului popular din co
muna Cernești, gălățenii Ni
colae Vlaicu, primar în. comu
na Fîrtănești, Miroslava Ghe- 
rasim, directoarea Școlii gene
rale nr. 11 diln Galați, Alexan
dru Mitu, directorul Liceului 
din Tg. Bujor și mulți, mulți 
alții, despre care ni s-a vorbit,

Sil- 
Conisi- 
educa- 
buicură 
penitru 
dăruie

ca de niște oameni de toaită 
isprava, se recomandă în fața 
alegătorilor nu cu vorbe, ci cu 
fapte determinate de Înțele
gerea necesităților cetățenilor 
sub toate aspectele, a dorinței 
lor firești de destindere, 
după muncă, prin activități re
creative, între oare cele spor
tive dețin In general capul de 
afiș al preferințelor. Iar ei, a- 
cești slujitori ai obștii, răîs- 
pund în cede mal multe cazuri 
cu pasiune și înțelegere opțiu
nii cetățenilor penitru sport. Și 
pun umărul la amenajări de 
baze, la organizări de competi
ții și acțiuni, la propagarea e- 
xercițiului fizic în 
selor, la întărirea 
de performanță, la 
tineretului sportiv.

rrndu/1 ma- 
activității 
educarea

La sfirșitul săptămînll trecute 
s-a desfășurat la Cluj-Napoca fi
nala campionatului național de 
haltere pentru echipe de juniori 
H (pînă la 18 ani). La start s-au 
aliniat 8 echipe de Divizia „A“ 
șl 9 formații de Divizia „B“. In 
total, au concurat 160 de sportivi. 
Titlul de campioană a revenit e- 
chipei Rapid București cu 12 390 
p, urmată de Chlmpex Constanța 
cu 12 011 p șl Gloria Bistrița cu 
11 659 p. In Divizia ,,B“, pe pri
mele poziții s-au situat C.S. O- 
neștl cu 8 000 p, urmată de C.S.U. 
Timișoara cu 7 450 p (ambele 
promovtad tn prima divizie), ur
mate de Dunărea Galați cu 7 425 
P-

Cu acest prilej, au fost corec
tate 8 recorduri 
juniori II (miel) șl 6 lă categoria 
copii. Printre cele mal valoroase 
performanțe, care constituie noi 
recorduri naționale, se numără 
cele realizate de A. Bran (Ra
pid) cu 312,5 kg la total (v.r. 
310 kg) și 172,5 kg la aruncat 
(v.r. 160 kg) la cat. semigrea,

naționale de

Al. Egycd (Gloria Bistrița) 262,5 
kg (vj. 260 kg) la categoria u- 
șoarâ. Iată cîștigătorll pe cate
gorii : muscă (52 kg): Dorel Ma- 
teeș (C.S. Onești) 222,5 kg (re
zultat obținut la C.E. de juniori, 
care a contat în acest campio
nat !): cocoș (56 kg): Marin Cris- 
tea (Chlmpex Constanța) 215 kg; 
pană (60 kg): Marin Negrea 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 215 kg; 
ușoară (67,5 kg): Alexandru
Egycd (Gloria Bistrița) 262,5 kg; 
semimijlocie (75 kg): Sorin An
gliei (Rapid Buc.) 280 kg; mijlo
cie (82,5 kg): Mircca Almășan 
(Clujana) 305 kg; semigrea (90 
kg): Adrian Bran (Rapid Buc.) 
312,5 kg; grea (110 kg): Adrian 
Rafa (Rapid Arad) 270 kg.

De notat că la categoriile grea- 
ușoară (100 kg) șl supergrea 
(+110 kg) nu a luat startul nici 
un halterofil ! O dovadă ta plus 
că la categoriile mari lipsesc hal
terofili pentru că nici antrenorii 
nu se preocupă de depistarea 
lor.

CÂMPII
(Urmare

E

VALOAREA RIDICATA A ECHIPEI NAȚIONALE DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

a

SOMON, CU M. DUMITRU, A C1ȘTIGAT „PREMIUL DE TOAMNĂ"
Condus cu răbdare și tact de 

ttaărul antrenor M. Dumitru, So
mon a cîștigat ta final „Premiul 
de Toamnă", resptagtnd un ultim 
atac dat de Vlgan, care a tre
buit să se mulțumească cu locul 
2. In cealaltă oursă Importantă a 
zilei, Vlgu, conflrmtad forma bu
nă ce o deține, a obținut victo
ria pe o distanță puțin cam ex
cesivă pentru posibilitățile Iul. 
dar I. Oană merită felicitări pen
tru modul cum l-a condus, mal 
ales că prin această victorie și-a 
consolidat poziția de lider ta 
cele două clasamente. O men
țiune specială lui Gr. Nlca (care 
nu știm de ce nu este mal miflt 
utilizat) pentru modul cum a 
eondus-o la victorie pe Răsura, 
care a produs marea surpriză a 
zilei (pornită pe ultimii 80 m). 
Alt ttaăr oe se remarcă ta ulti
ma vreme, O. Dumitru, a râștl- 
gat cu Istria, nedînd adversari
lor nici o speranță ta final. Ro
man a reușit, ta fine, să-șl gă
sească alergarea. In proba re
zervată amatorilor, Hemona, cu 
M. Manea, a trecut prima linia 
de sosire, însă cu o mică Îmbu
nătățire a recordului. Pruna a 
cîștigat ta această toamnă, căci 
acum este vremea el. Coltlc, cu 
care G. Suditu a realizat o fru
moasă cursă de așteptare, stre- 
curfndu-1 la coardă In final, a 
reușit să râștige. Feteasca șl-a 
mai adăugat o victorie, arăttad 
o formă Cu care antrenorul el 
(V. Gheorglie) este specialist, Iar 
Humor, cu S. Ionescu, a Ieșit

victorios ta ultima cursă a zilei, 
cu prețul a 3 sec.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: L Roman (M. Dumitru) 1:42,7, 
2. Klrallna, 3. Odoreu. Cota: râșt. 5 ord. triplă închisă. Cursa a

-a: 1. Răsura (Gr. Nica) 1:32,5, 
2. Simbria. Cota: râșt. 3. ord. 55, 
ev. 53. Cursa a IlI-a: 1. — 
(O. Dumitru) 1:32,3, 2. Rudy. 
ta: râșt. 1,20, ord. 6, ev. 
Cursa a IV-a: 1. Hemona 
Manea) 1:29,4, 2. Rigoarea, 3. 
licăr. Cota: clșt. 3, ord. 10, 
9, ord. triplă 129. Cursa a V-a: 
1. Pruna (Marclu) 1:30,3, 2. Aldi
na. Cota: râșt. 3, ord. 10, ev. 12, 
triplu 3—4—5 226. Cursa a Vl-a: 
1. Somon (Dumitru) 1:20,4, 2. Vl
gan, 3. Juvenil. Cota: râșt. 5, ord. 55,

‘" ord. triplă 834. Cursa a 
1. Vlgu (Oană) 1:28,2, *
Cota: râșt. 1,60,' ord. 

triplu 5—6—7 224. Cursa a
1. Coltlc (G. Suditu)

mescu, cel care în cei — a- 
proape —10 ani (de cînd a pre
luat conducerea echipei națio
nale) a înregistrat un șir im
presionant de succese care au 
făcut din acest bărbat, de-abia 
de 42 de ani, o figură impor
tantă în rugbyul european.

c) Pe existența unui lot de 
circa 25—30 de jucători de 
prim rang, capabili să alcă
tuiască două echipe reprezen
tative puternice (așadar, pro
gres important față de acum 
10 ani, cînd aveam doar una !), 
printre ei cîțiva de valoare 
realmente mondială : . Paras
chiv, Dumitru, Dinu, Dărăban, 
Murariu, Munteanu, Stoica...

d) Pe o federație (președinte 
ing. Emil Drăgănescu, secretar 
prof. Ovidiu Marcu) exigentă, 
care a aplicat un temeinic plan 
de înscriere continuă a rugbyu- 
lui nostru pe orbita înaltei per
formanțe,

adversarului") — iată pasul, 
important, făcut în ultimul 
timp, o înaintare comparabilă — 
nu o spunem numai noi — 
cu cele mai bune din lume 
(Noua Zeelandă, Țara Galilor, 
Argentina). O caracterizează un 
joc complet, matur, construc
tiv, inteligent tactic si cu vir
tuți tehnice incontestabile. Că 
mijlocașul Ia grămadă, Mircea 
Paraschiv, a ajuns la o depli
nă cunoaștere a jocului, fiind 
capabil de decizii care pot răs
turna soarta unei partide 
hotărî victoria. In fine, tot 
activ să notăm promovarea 
nor tineri de talent.

Ș> 
la 
u-

RUGBYUL NOSTRU ESTE INCA 
GREVAT DE LIPSURI

Istria
Co- 

35.
(M. 
Pa- 
ev.

PROGRES IN PERFORMANTE 
- SPOR DE PRESTIGIU I

ev. 14, 
Vil-a: 
Plocon.
ev. 18. 
VlII-a:
1:29,9, 2. Hrubița, 3. Olăraț. Cota: 
clșt. 14, ord. 30, ev. 27, ord. tri
plă 218. Cursa a IX-a: 1. Feteas
ca (V. Gheorghe) 1:31,4, 2. Orfa
na, 3. Robust. Cota: râșt. 7, ord.

ord. triplă 248.

2.
40,

închisă, ev. _ 
Cursa a X-a: 
nescu) 1:34,9, 
râșt. 2,80, ord. 
s-a ridicat la 
șl s-a închis.

28.
1. Humor (S. lo- 

" Fondlsta. Cota: 
Pariul austriac 

suma de 39.612 lei

2.
5.

A. MOSCU

Toți acești factori amintiți, 
cu eforturi coroborate, au dus 
la realizarea importantului salt 
de calitate, la excelentele per
formanțe din zilele noastre. A 
crescut evident prestigiul rug
byului românesc în lume, ceea 
ce s-a putut concretiza prin :

— jocuri regulalte cu echipe
le țărilor membre ale lui In
ternational Board.

— succese în cucerirea „Cu
pei F.I.R.A.", patru, pînă acum,

Firește, toate acestea au con
dus la creșterea treptată a jo
cului echipei noastre naționale, 
a posibilităților de exprimare. 
Ce a arătat meciul cu Franța ? 
Că avem o înaintare foarte bu
nă (Paparemborde, spunea : 
„înaintașii români creează acum, 
ei nu mai așteaptă greșeala

Bucuria victoriei nu trebuie 
să facă uitate șl unele lipsuri 
evidente în sportul 
balonul oval.

• Se constată 
chipei naționale 
al ei) slăbiciuni 
luția liniilor de treisferturl, de 
unde un joc incomplet, rupt 
între înaintare și atacanți. Cu
cerirea multor baloane, în mo
mentele fixe ale jocului și în 
„moluri", sînt nefructificate în 
măsura așteptată tocmai din 
cauza jocului sjab al treisfer- 
turilor, care continuă a nu-și 
depăși condiția. Sugerăm crea
rea la cluburi a unor adevă
rate „școli ale treisferturilor".
• De multe ori mijlocașii 

decid soarta unei partide. Dar 
c.e facem cu acele „uverturi", 
fie că se numesc Podărescu 
sau Alexandru, care nu alter
nează șuturile tactice cu pa
sele, acelea care fac frumuse
țea jocului de rugby, efectua
te la noi cu multe imperfer» 
Huni.

® Se impune studierea înti
neririi echipei reprezentative. 
Dinu (37 de ani), Dărăban

nostru cu
nivelul e- 
nu numai

la
(si 
mari în evo-

(35), chiar Dumitru și Mun
teanu (30) nu pot juca la in
finit cu același succes. E o 
lege a firii. Trebuie, deci, să 
se depisteze și să se pregă
tească de pe acum pentru ma
rea performanță noi elemente 
de care nu ducem lipsă. Ad
mirăm pe toți marii jucători 
care s-au dăruit rugbyului, ră- 
mînînd ani îndelungați în e- 
chipă, dar sîntem obligați să 
scrutăm viitorul apropiat pen
tru a Ie găsi înlocuitori pe mă
sură (cîteva nume care ne vin 
în minte, L. Constantin, Văr- 
zaru, Pllotschi, Codoi, Gură- 
mare, Rădulescu, Opriș, N. Di
nu, Ungureanu, Demian, Do- 
roftei, Moț, Stanciu, Gavri- 
lef etc.).

® Se mai constată că avem 
un campionat diluat care se 
întrerupe prea des și face pau
ze prea lungi (în dauna com
petiției, cea mai 
nu singura formă de pregă
tire). De asemenea multe e- 
chipe nu se bucură încă de 
sprijinul cuvenit, lncepînd de 
la copiii care îndrăgesc balo
nul oval. Ar trebui lărgit și 
corpul tehnicienilor (antrenori- 
arbitri), deocamdată insuficient. 
După cum sînt necesare 
eforturi pentru întărirea 
materiale a rugbyului — 
nica poveste — terenuri 
puține (rugbyștii nu au 
pe cele de fotbal I), iată, în 
Capitală avem doar 5 terenuri 
afectate rugbyului (Steaua, 
Grivița Roșie, Sportul studen
țesc, Olimpia și Stadionul ti
neretului). Echipamentul șl ba
loanele adesea nu sînt nici ele 
îndestulătoare.

Iată cîteva direcții în care 
ar trebui acționat spre a se 
face din rugby — disciplină 
în care sportivii români au ob
ținut atît de frumoase rezul
tate — un joc sportiv popular, 
în continuă creștere.
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| Ce se Intimplă cu campionatul Diviziei ,,A“?

I ACTELE Di INDISCIPLINĂ ÎNREGISTREAZĂ 
I 0 PROGRESIE ÎNGRIJORĂTOARE!

Ce se intimplă, oare, cu cam
pionatul nostru ? Piarcă nici
odată ca pînă în această toam
nă nu s-a înregistrat un aseme
nea recul, vizibil nu numai pe 
planul valorii jocului, ci mai 
ales pe cei al COMPORTĂRII 
JUCĂTORILOR, al CALITĂȚII 
ARBITRAJELOR. Dacă la Craio
va, Universitatea, fără trei „se
natori de drept“ in echipă, s-a 
comportat remarcabil, dacă for
mația din Hunedoara a știut să 
își revină după momentele foarte 
neplăcute ale partidei de la Sa
rajevo șl să cucerească un punct 
la Rm. Vilcea, dacă F.C. Con
stanța a revenit pe litoral cu un 
nesperat punct din Capitală, sau 
Sportul studențesc a Încheiat cu 
bine partida de la Tg. Mureș, 
asta nu Înseamnă că In Divizia 
„A“, in totalitatea ei, lucrurile 
merg bine. Cronicile publicate 
luni sini o ilustrare a realității 
(nedorite !) a celor petrecute pe 
gazon. „Nivelul jocului, Îngrijo
rător", se titrează după partida 
de la Bacău ; „Un junior (Hagi) 
stopează echipa bucureșteană“ 
(n.n. care cam de multă vreme 
nu confirmă așteptările), se poa
te citi In titlul cronicii întâlni
rii de pe „Ghencea“ ; la Iași, 
un arbitru, M. Stoenescu, sanc
ționează cu penalty un fault pe
trecut in afara careului (pînă 
acum situația era inversă...) și 
dă apoi decizii in compensație 
(lucru obișnuit) ; tot la Iași se 
aruncă In teren cu o sticlă : la 
Oradea, discuții, proteste, după 
acțiunea din care oaspeții au 
luat conducerea, In mitn. 53, prin 
( Olul lui Radu U, dintr-o fază 
regulamentară ; la Tg. Mureș — 
arbitrul O. Ștreng, din nou în 
prim-plan (cam de multe ori în 
această toamnă ; l-ar trebui, cre
dem, un timp mai îndelungat de 
pauză pentru a primi meditații 
la „Regulamentul jocului de fot
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cite o repriză sau chiar două. 
Urmează — logic — și o victo
rie finală. Timp nu mai este 
decît la primăvară. Poate, a- 
tunci...

In general, insă, nivelul 
jocurilor din acest ultim turneu 
a fost scăzut, mult prea scă
zut. Problema este alarmantă 
pe planul echipei reprezenta
tive, care peste puțină vreme 
se va afla în fața primelor 
teste, preludii ale marelui exa
men din martie anul viitor, 
cînd hocheiștii români vor tre
bui să obțină calificarea pen
tru J.O. de la Sarajevo. în 
acest scop, s-a decis ca ulti
mele două turnee, care tre
buiau să aibă loc în decern 
brie la Galați și în ianuarie 
viitor la București, să fie ami
nate pentru după campionatul 
mondial, adică în aprilie 1983. 
în acest fel, echipa reprezen
tativă sau, mai bine zis, echi
pele reprezentative (ne gîndim 
șl la formația de tineret care 
are de disputat grapa „C“ a 
campionatului mondial, tot In 
martie, la București !) au timp 
suficient nu numai să se pre
gătească, ci să se și omoge
nizeze, element foarte impor
tant in hochei. Pînă în pri
măvară clasamentul este ur
mătorul :
1. Steaua 24 19 4 1 167- 71 42
2. S.C. M. Ciuc 24 14 4 6 123- 85 32
3. Dinamo 24 10 2 12 108-120 22
4. Dunărea 24 0 0 24 71-193 0

Aflăm cu tristețe ves
tea încetării din viață, 
după o grea suferință, 
a lui Andor Kiss, unul 
dintre cei mai renumiți 
antrenori și arbitri de 
polo.

)E STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
J MERELE 
CE 7

Loto-Prono- 
rocura numai 
merele prefe- 
tragerea Pro- 
Lirl 10 noiem- 
le noi și mari 
avantajos sis- 
‘Samintește că 
>inate și com- 
pod“, achitate 
in cotă de 25 

succes de tot 
’ticipanți, se 
ie cîștigurl la 
ii • în aces- 

• vînzarea bile- 
1 tragere Loto 

care va avea 
noiembrie 1982. 
mai 10 iei și 

cu o variantă 
iță sau cu pa
nte 25 la sută; 
a jucată, toate

biletele au drept de cîștig la 
toate cele trei extrageri a cîte 
patru' numere, care însumează 
12 numere din totalul de 75. 
Slmbătă 6 noiembrie este ultima 
șl de participare.

ClȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 3 NOIEMBRIE 1982
Categ. 1: 2 variante 25% — au

toturisme „Dacia 1300“; Categ. 2: 
1 variantă 100% a 22.230 lei și 8 
variante 25% a 5.558 lei; Categ. 3: 
8 variante 100% a 3.705 lei șl 40 
variante 25% a 926 Iei; Categ. 4: 
150 a 445 lei; Categ. 5: 221,25 a 
301 lei; Categ. 6î 7.663,25 a 40 
lei; Categ. 7: 190,75 a 200 lei;
Categ. 8: 3.617,75 a 40 lei. RE
PORT LA CATEGORIA 1: 214.691 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
fost cîștigate de DUMITRU ZMEU 
din București și respectiv ION 
AGHENIȚEI din Suceava. 

bal") ; la Timișoara, „Poli" nu-și 
revine nici după schimbarea 
conducerii tehnice, iar Șerbăn-oiu 
este eliminat pentru lovirea cu 
piciorul a adversarului ; Sportul 
studențesc este în diferend cu 
antrenorul I. Voica, în loc să-i 
mulțumească pentru că a adus 
echipa pe locul secund in cla
sament 1 ; în afara formației de 
pe Bega, și alte echipe se află 
într-un nedorit regres de va
loare : F.C. OLT. JIUL, PE
TROLUL, S.C. BACAU, STEAUA, 
A.S.A., CHIMIA j

Ca și c-uim acest tablou nu ar 
fi fost suficient, CELE 31 DE 
Cartonașe galbene i Ne
dorit „record" în această toamnă.

In ultimele trei etape, numărul 
jucătorilor sancționați în acest 
mod a crescut de la 18 la 24, a- 
jungînd acum la 31.

Aruncînd o privire pe numele 
celor sancționați, iese în eviden
ță, în special, faptul că o serie 
de jucători tineri (unii dintre ei 
și talentați) se .află printre aver
tizați: Movilă, I. Marin (C. S. 
Tîrgoviște), Mateuț, Balaur (abia 
reapărut pe scena primei divizii!) 
etc., iar Gabor, cel în care s-au 
pus atîtea speranțe, jucătorul nr. 
1 al campionatului mondial de 
juniori disputat în Australia, 
după cartonașul roșu de la Sa
rajevo iiată-1 „arborînd", la nu
mai trei zile distanță, și unul 
galben primit la Rm. Vilcea î

Este clar că măsura luată la 
începutul acestei ediții de către 
F.R.F., aceea ca jucătorii să nu 
mai fie suspendați după primi
rea unui anumit număr de car
tonașe galbene, nu a dat rezul
tate ! S-a ajuns astfel ca 159 
de jucători să fie sancționați cu 
281 de cartonașe galbene ; 9 să 
fie eliminați de pe teren șl să 
primească un total de 19 etape 
suspendare, iar alți 9 jucători au 
fost suspendați cu un total de 
19 etape și... 2 luni ! Cum este 
posibil ca fotbaliști de pe prima 
„scenă", ca Șoșu, Băluță sau 
Pitaru, toți cu cîte 6 cartonașe 
galbene, „sancționați administra
tiv", să joace în continuare ? Al
ții ca Negrilă și Șoarece au cîte 
5 cartonașe galbene, cel cu 4 
fonmînd un pluton destul de 
mare.

Aflăm că vineri 12 noiembrie, 
F.R.F. va organiza o întîlnire cu 
presa la care vor fi dezbă
tute toate aceste aspecte legate 
de desfășurarea ultimelor etape 
și în mod deosebit de indiscipli
na manifestată la Diviza „A“. 
Așteptăm măsurile.

Mirceo TUDORAN

SERIA I
Chimia Fălticeni — Avîntul 

Frasin 2—0 (1—0), Metalul Ră
dăuți — Minerul Vatra Dornel 
3—0 (1—0), Laminorul Roman — 
TEPRO Iași 3—2 (1—1), Șiretul 
Pașcani — Celuloza Piatra Neamț 
0—0, Cristalul Dorohoi — C.F.R. 
Pașcani 3—3 (2—1), Cetatea Tg. 
Neamț — Șiretul Bucecea 2—0 
(1—0), A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc — Zimbrul •Șiret 1—2 
(0—2), Constructorul Iași — Me
talul Botoșani 2—0 (2—0).

♦) Meciul Constructorul Iași — 
TEPRO Iași, din etapa a IV-a, a 
fost omologat ou 3—0 în favoarea 
echipei TEPRO (pe teren 4—1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a Xll-a: 1. CHIMIA 
FĂLTICENI 16 p (22—6), 2. Zim
brul Șiret 15 p (26—14), 3.
TEPRO Iași 13 p (16—7)... pe ul
timele locuri: 14. Cetatea Tg. 
Neamț 10 p (18—16), 15. A.S.A. 
C-lung 10 p (13—17), 16. Metalul 
Botoșani 5 p (8—17).

SERIA A Il-a
Partizanul Bacău — Relonul Să- 

vineștl 6—0 (4—0), Viticultorul
Pan ciu — Min erul Comănești 3—0 
(2—0), Gloria Focșani — Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej 4—0 (1—0),
Azot Săvinești — Constructorul 
Sf. Gheorghe 3—0 (2—0), Aripile 
Bacău — Letea Bacău 3—2 (2—1), 
Victoria Gugești — DEMAR Mă- 
rășești 4—1 (2—1), Metalul Sf. 
Gheorghe — Minerul Baraolt 2—2 
(1—0), Luceafărul Adjud — Pe
trolul Moinești 1—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. PARTIZA
NUL BACAU 20 (29—9), 2. Petro
lul Moineștl 16 p (27—12), 3. Glo
ria Focșani 15 p (16—9)... pe ul
timele locuri: 14. Metalul Sf. 
Gheorghe 7 p (13—21), 15. Azot 
Săvinești 6 p (20—30), 16. Relo
nul Săvinești 4 p (15—12) — echi
pă penalizată cu —10 puncte.

SERIA A IlI-a
Carpațl Nehoiu — Progresul I- 

saccea 3—0 (1—0), Chimia Victo
ria Buzău — Laminorul Brăila 
0—0, FEPA 74 Bîrlad — Ancora 
Galați 1—0 (0—0), Chimia Brăila 
— Petrolul Brăila-Lanca 4—2 (1—1), 
Arrubium Măcin — Metalul Bu
zău 5—1 (1—0), D.V.A. Portul Ga
lați — Ș.N. Tulcea 3—1 (2—1),
Olimpia Rm. Sărat — Avîntul 
Matca 2—0 (1—0), Victoria Te
cuci — Rulmentul Bîrlad 3—0, 
Rulmentul fiind suspendată 8 e- 
tape.

Pe primele locuri: 1. CARP ATI 
NEHOIU 18 p (32—12), 2. Arru
bium Măcin 16 p (25—12), 3. Chi
mia Brăila 15 p (23—13)... pe ul
timele locuri: 13. Chimia Victoria 
Buzău 9 p (18—19), 14. Ancora
Galați 9 p (13—15), 15. Petrolul 
Ianca-Brâila 9 p (14—22). 16. Rul
mentul Bîrlad 5 p (9—27).

Chiar dacă s-au aflat mal tot timpul în fața unei apărări supra
aglomerate, dinamoviștii au reușit duminică trei goluri, primul 
prin Dragnea, jucătorul in alb surprins în această imagine 

Foto : Dragoș NEAGU

ACTIVUL F.R.F., PE TEREN!
DAR CE A VĂZUT C. DINULESCU LA BACĂU?

Suflu nou în munca federației! 
Activul F.R.F. a fost slmbătă pe 
teren, acolo unde s-au disputat 
meciurile, unde se prezenta, cum 
se spune, „producția finită" a 
unei săptămînl 
de pregătiri. 
Constantin Di
nulescu, secre
tar responsabil 
al federației, a 
fost la Bacău. 
Ceilalți doi se
cretari s-au a- 
flat șl el la alte
jocuri: Florin Dumitrescu la Ti
mișoara, Milial Ionescu la Iași. 
Au văzut pe viu jocurile respec
tive șl n-au mal așteptat să le 
aducă date observatorii federali, 
de regulă oameni din activul ob
ștesc. Șl ni s-a spus că această 
manieră de lucru va fi conti
nuată. E bine !

Din păcate, ei nu s-au putut 
întoarce din orașele respective 
cu constatări îmbucurătoare pri
vind disciplina și jocul, CALI
TATEA FOTBALULUI PRACTI
CAT. (Despre starea de disci
plină, lată, materialul alăturat 
vine să ne pună în temă cu ce 
a fost). Așa stînd lucrurile, fe
derația va fi în măsură să ac
ționeze operativ, să ia măsurile 
corespunzătoare, să nu mai lase 
să treacă o perioadă de timp, 
să se termine sezonul. Mai sînt 
de disputat trei etape și nu tre
buie lăsat ca jocul să coboare 
la un nivel atît de alarmant. 
Iată ce ne spunea C. Dinulescu 
despre meciul de la Bacău : 
„Dacă ar fi să dăm note, pen
tru ploleștenl acestea ar ii în
tre 1 și 4, Iar S.C. Bacău, Intre 
3 și 6. După un asemenea joc, 
cele două echipe ar fi trebuit să 
mai rămînă la un antrenament 
suplimentar de cel puțin o oră 
șl jumătate". Da, așa a fost. Plo- 
ieștenii (cu excepția lui Stan- 
ciu șl Butufel) acționau aitt de

REZULTATELE ETAPEI A Xll-a A DIVIZIEI „C“
SERIA A IV-a

Portul Constanța — Viitorul 
Chirnogi 3—0 (2—0), Constructorul 
Călărași — Metalul Mangalia 3—1 
(1—0), FEROM Urzicenl — Voin
ța Constanța 3—0 (1—0) ,1 Rapid 
Fetești — Șoimii Cernavodă 1—0 
(0—0), Granitul Babadag — Chlm- 
pex Constanța 2—1 (1—0), Unirea 
Slobozia — I.S.C.I.P. Ulmenl 2—1 
(1—1), Cimentul Medgidia — Vic
toria Țăndărei 0—0, Canal Basa- 
rabl — Ș.N. Oltenița 0—2 (0—2).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
SLOBOZIA 19 p (26—6), 2. Por
tul 17 p (27—6); 3. Victoria Țăn
dărei 17 p (21—5)... pe ultimele 
locuri: 14. Șoimii Cernavodă 9 p 
(11—18); 15. Metalul Mangalia 9 
p (12—21); 16. Canal Basarabi 3 
p (6-25).

A V-fi
I.C.S.I.M.  — Petrolul Băicol 4—0 

(1—0), Caraimanul Bușteni — 
Carpațl Sinaia 1—0 (0—0), Aba
torul Buc. — Minerul Filipeștii de 
Pădure 1—1 (0—1), Poiana Cîmpi- 
na — Danubiana Buc. 3—0 (2—0), 
Chimia Brazi — Tehnometal Buc.
1—0 (0—0), Aversa Buc. — A.S.A. 
Mlzll 3—1 (1—0), Metalul Plo- 
peni — T.M. Buc. 1—0 (0—0), 
Vîscofil Buc. — Luceafărul Buc. 
(amînat), Flacăra roșie Bucu
rești n-a jucat.

Pe primele locuri: 1. VÎSCOFIL 
18 p (13—6); 2. Metalul Plopeni 
16 p (15—7); 3. Poiana Cîmpina 
15 p (20—14)... pe ultimele locuri:
14. Caraimanul Bușteni 10 p 
(8—27); 15. Abatorul 8 p (8—13); 
16. Minerul Filipeștii de Pădure 
7 p (7—13).

SERIA A Vl-a
Petrolul Videle — Petrolul Bo- 

llntin Vale 3—0 (3—0), F.C.M.
Chimia Giurgiu — Dunărea-Venus 
Zimnicea 1—1 (1—0), Cetatea Tr. 
Măgurele — Electronistul C. Ar
geș 3—0 (0—0), Electrica Titu — 
Dacia Pitești 1—0 (0—0), Musce
lul Cîmpulung — Cimentul Fienl 
3—1 (1—0), Constructorul Pitești
— Flacăra Moreni 1—1 (1—0),
Progresul-Topoloveni — Chimia 
Găești 2—1 (1—0), Metalul Mija
— Chimia Tr. Măgurele 3—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 16 p (22—13), 2. 
Petrolul Videle 14 p (19—12, șase 
victorii), 3. Dunărea Venus Zim
nicea 14 p (17—10, cinci victorii), 
4. Dacia Pitești 14 p (20—15), 5. 
Metalul Mija 14 p (21—17)... pe 
ultimele locuri: 13. Cimentul
Fieni 10 p (16—19), 14. Chimia
Găești 10 p (12—23), 15. Cetatea 
Tr. Măgurele 9 p (17—20), 16. Con
structorul Pil ești 8 p (9—17).

SERIA A VII-a
Mecanizatorul Șimian — Petro

lent, fără pic de ambiție, de a- 
veai impresia că au venit pe 
jos de la Ploiești sau că afară 
erau +30 de grade șl nu >—6. 
Petrolul a șutat prima oară Ia

: ETAPA S-A ÎNCHEIAT,
COMENTARIILE CONTINUĂ

poartă în min. 31, așa, ca să 
fie, a obținut primul corner (din 
cele trei) în min. 54, iar sin
gurul șut (UNUL SINGUR) bun, 
puternic și precis, l-a expediat 
Grlgore abia în min. 72 I 7 Ce 
pretenții poți emite cu un ase
menea... bilanț ? Iar S.C. Bacău 
a început bine, a avut jocul la 
discreție, dar s-a mulțumit cu 
puțin șl a intrat in ritmul adver
sarei, echipă cuminte, care n-a 
deranjat-o decît de două-trel ori.

Constantin ALEXE

JUNIORII DIBUTEAZĂ ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN
Primul meci oficial dintre 

selecționatele de juniori ale 
României și Ciprului, din ca
drul Campionatului european I, 
se va disputa la 8 decembrie, 
In deplasare. Returul este pro
gramat la primăvară, la 16 
martie, pe teren propriu. în 
vederea rodării „U“lui care va 
pleca, peste o lună, în Cipru, 
selecționata noastră a susținut, 
săptămîna trecută, un turneu 
de două jocuri în Republica 
Democrată Germană, întâlnind

lul Țicleni 2—0 (1—0), C.F.R.
Craiova — Progresul Corabia 2—0 
(2—0), I.P.C. Slatina — Sportul 
muncitoresc Caracal 1—0 (0—0),
Lotru Brezoi — Armătura Stre- 
haia 1—1 (0—0), Viitorul Drăgă-
șanl — Minerul Horezu 2—0 
(1—0), Constructorul Craiova — 
Electroputere Craiova 1—3 (0—1), 
Metalurgistul Sadu — Dunărea 
Calafat 2—0 (1—0), Recolta Stoi- 
cănești — Jiul Rovinari 4—1 
(1-1).

Pe primele locuri: 1. ELECTRO
PUTERE CRAIOVA 16 p (26—11),
2. Viitorul Drăgășani 14 p (12—14),
3. Armătura Strehaia 14 p 
(17—22)... pe ultimele locuri: 13. 
Jiul Rovinari 10 p (11—12), 14. 
Minerul Horezu 10 p (11—20), 15. 
Sportul muncitoresc Caracal 9 p 
(20—19), 16. Dunărea Calafat 8 p 
(7-21).

SERIA A VILI-a
Șoimii Lipova — C.F.R. Victo

ria Caransebeș 4—1 (2—0), Meta
lul Bocșa — Minerul Anina 1—4 
(0—1), Constructorul Timișoara — 
Dierna Orșova 1—0 (0—0), C.F.R. 
Arad — Minerul Mold. Nouă 2—0 
(0—0), Victoria Ineu — Frontiera 
Curtici 2—1 (1—1) — meci între
rupt în min. 67, Unirea Sînni- 
colau — Celuloza Drobeta Tr.. Se
verin 2—1 (1—0), Unirea Tomna
tic — Minerul Certej 3—1 (1—0), 
Vulturii Lugoj — Minerul Ora vi
ța 0—0.

Pe primele locuri: 1. C.F.R.
VICTORIA CARANSEBEȘ 16 p 
(23—12), 2. Șoimii Lipova 16 p 
(20—13), 3. Minerul Anina 15 p 
(32—14)... pe ultimele locuri: 13. 
Metalul Bocșa 9 p (18—21), 14. 
Celuloza Drobeta Tr. Severin 9 p 
(13—22), 15. Minerul Moldova
Nouă 9 p (13—27), 16. Frontiera 
Curtici 7 p (10—18).

SERIA A IX-a
Minerul Ghelar — Textila Cis- 

nădie 3—1 (1—0), Explorări Deva 
— Inter Sibiu 1—0 (0—0), Uni
rea Alba Iulia — Dacia Orăștle
2—0 (0—0), Metalul Aiud — Mi
nerul Lupeni 2—0 (2—0), Minerul 
Vulcan — Șurianul Sebeș 1—1 
(1—0), Soda Ocna Mureș — Me
canica Alba Iulia 3—0 (2—0), Vic
toria Călan — Minerul Aninoasa 
1—0 (0—0), C.F.R. Simeria — Mi
nerul Paroșeni 1—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
GHELAR 16 p (19—10), 2. Unirea 
Alba Iulia 16 p (20—13), 3. Ex
plorări Deva 15 p (17—10)... pe 
ultimele locuri: 13. Minerul Ști
ința Vulcan 10 p (11—16), 14.
Soda Ocna Mureș 10 p (15—24),
15. Minorul Anim rsă 9 p (10—13),
16. Textila C’.snădie 7 p (20—31).

„ARTA“ 
EXAGERĂRII...

In Întâlnirea de la Tg. Mureș,’ 
trei faze fierbinți, după pauză. 
In mim. 53. isplr urcă în atac, 
ajunge în careul advers șl, DE 
LA DOI METRI de un adversar 
trage în mina lui. Jucătorii lo
calnici reclamă penalty, specta
torii cer penalty, dar... nu a fost 
penalty ! Crainicul radio Nicolac 
Soare spune in transmisie acest 
lucru. Observatorul federal Con
stantin Blaj consideră la fel. 
Cronicarul partidei e de aceeași 
părere. Vin, după aceea, două 
faulturi in careu ale apărătorilor 
buicureștenl, nesancționate. La 
radio se spune că arbitrul a 
greșit, neacordînd lovitură de 
pedeapsă. Observatorul federal, 
cronicarul, la fel. Unanimitate de 
vederi între cel trei neutri, 
chiar dacă n-au comunicat intre 
el In momentul fazelor respec
tiv. După meci, în cele două 
tabere, cele trei faze erau pri
vite astfel : „N-a fost nici un 
penalty I" a declarat vicepreșe
dintele clubului Sportul studen
țesc. Eugen Banciu. „Au fost trei 
penaltyurl 1“ se plîngeau tlrg- 
nrureșenlL înțelegem atașamentul 
țață de propria echipă, Înțele
gem și subiectivismul, omenesc, 
dar să fim totuși rezonabili. A- 
ceastă „artă a exagerării" n-are 

nimic comun cu 
fotbalul care 
este un joc de... 
bărbați. Și, mal 
ales tonul pe 
care se emit ju
decățile de va
loare pro-domo 
umbrește falr- 
play-ul. Cel pu

țin Boldnl ne-a dezamăgit amar, 
cînd, la o jumătate de oră după 
joc, discutînd „penaltyul neacor
dat la acel henț" a avut o ieșire 
neașteptat de necivilizată ! Mai 
ales pentru un capitan de echipă, 
pentru un vechi și apropiat in
ternațional. înțelegem supărarea 
unora, dar ne supără abandona
rea totală a obiectivitătii șl, tn 
special, a bunelor maniere...

Mircea M. IONESCU

■
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echipa similară a țării gazdă. 
Primul meci s-a jucat la Plauen 
și s-a încheiat la egalitate, 
0—0. Partida a doua a avut loc 
la Ludwigschlust șl s-a înche
iat tot cu un rezultat egal, 
1—1, după ce echipa noastră a 
condus pînă în min. 73 prin 
golul marcat de Hagi în pri
ma repriză. Iată formația u- 
tllizată : Barba — Rus, Mesza- 
roș, Achim, Varga — Mărgă
rit, Săndoi, Bobaru (Szel), E. 
Radu — Tîrlea, Hagi.

SERIA A X-a
Oașul Negrești — Chimia Tăș- 

nad 3—0 (1—0), C.E.M. Cluj-Na- 
poca — Bihoreana Marghita 1—0 
(1—0), Unirea Valea lui Mihai — 
Minerul oraș Dr. P. Groza 1—1 
(0—0), Olimpia Gherla — Mine
rul Sărmășag 3—0 (2—0), Oțelul 
oraș Dr. P. Groza — Sticla Tur
da 3—1 (3—1), Voința Oradea — 
C.F.R. Cluj-Napoca 1—0 (0—0),
Victoria Cărei — Silvana Cehu 
Silvaniei 3—0 (2—0), Bihorul Beiuș 
— Rapid Jibou 1—1 (1—1).

Pe primele locuri: 1. VICTORIA 
CĂREI 17 p (23—5), 2. C.F.R.
Cluj-Napoca 15 p (27-13), 3. Mi
nerul oraș Dr. P. Groza 15 p 
(18—10), 4. Oțelul oraș Dr. P.
Groza 15 p (11—10)... pe ultimele 
locuri: 14. Sticla Arieșul Turda 
9 p (24—15), 15. Silvana Cehu Sil
vaniei 9 p (13—24), 16. Rapid
Jibou 8 p (8—21).

SERIA A Xl-a
Minerul Baia Borșa — Minerul 

Băița 1—0 (0—0), Metalotehnica
Tg. Mureș — Sticla Bistrița 1—1 
(0—1), Textila Năsăud — Minerul 
Rodna 1—0 (1—0), Minerul Baia
Sprie — Mureșul Luduș 3—0 
(0—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — Fo- 
resta Bistrița 1—0 (1—0), Oțelul
Reghin — CUPROM Baia Mare
3—2 (0—1), Minerul Băiuț — Bra
dul Vișeu 1—0 (1—0), Unirea
Seini — Avîntul Reghin 0—3 
(0-1).

Pe primele locuri: 1. AVÎNTUL 
REGHIN 17 p (24—11), 2. Minerul 
Baia Sprie 16 p (18—10), 3. Texti
la Năsăud 15 p (13—9)... pe ulti
mele locuri: 14. CUPROM Baia 
Mare 7 p (14—19), 15. Sticla Bis
trița 7 p (10—20), 16. Unirea Seini 
6 p (7—33).

SERIA A Xll-a
Utilajul Făgăraș — Tractorul M. 

Ciuc 1—0 (0—0), IMIX Agnita — 
Metalul Sighișoara 2—0 (1—0), Mu
reșul Toplița — Unirea Cristur 
2—2 (1—0), Metrom Brașov —
I.C.I.M. Brașov 1—1 (1—0), Mine
rul Bălan — Nitramonia Făgăraș
1— 0 (0—0). Textila Prejmer —
Progresul Odorhei 1—0 (0—0), Mă- 
gura-Mobila Codlea — Chimia Or. 
Victoria 3—0 (neprezentare), Trac
torul Brașov — Torpedo Zărnești
2— 0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 19 P (24—3), 2. Ni
tramonia Făgăraș 16 p (17—5), 3. 
Măgura-Mobila Codlea 14 p 
(15—12)... pe ultimele locuri: 14. 
I.C.I.M. Brașov 8 p (10—9), 15. 
Metrom Brașov 8 p (9—16), 16. 
Tractorul M. Ciuc 4 p (10—21),

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective»
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..Dinamoviada" dc volei

OLIMPIADA DE ȘAH
• Reprezentativa României urcă pe locul patru in turneul mascu

lin • Surprinzătoare infringere a echipei noastre feminine

WUTĂTIDIN FEDERAȚIILE INTERNAȚIONALE

UN FRUMOS SUCCES
AL CAMPIONILOR ROMÂNI

PRAGA, 8 (Agerpres) — Cea 
de a 18-a ediție a „Dinamovia- 
dei“ de volei s-a încheiat la 
Praga cu un remarcabil succes 
al echipei Dinamo București, 
ciștigătoare a turneului mascu
lin. în finală, voleibaliștii ro
mâni au învins cu scorul de 
3—2 (15—10, 7—15, 10-15, 15— 
8, IC—12). formația Ruda Hvez- 
da Praga. Pe locul trei s-a 
clasat Dinamo (URSS), care a 
dispus cu 3—0 (15—3, 15—5, 15— 
11) de echipa Spartak Levski 
Sofia.

Cei mai buni jucători ai tur
neului au fost desemnați Lau- 
reuțlu Dumânoiu (Dinamo 
București), Iuri Kuznetov (Di
namo URSS) și Pavel Rerabek 
(Ruda Hvezda Cehoslovacia).

In finala competiției femini
ne, Ruda Hvezda Praga a în
trecut cu 3—2 (10—15, 11—13, 
15-9, 16—14. 16—14) formația 
Dinamo (URSS). Echipa Dina
mo București s-a clasat doar 
pe locul 5.

LUCERNA, 8. — Cu disputa
rea celei de a 8-a runde, Olim
piada de șah a trecut în a 
doua jumătate a desfășurării 
sale. Din păcate, echipa femi
nină a României n-a pășit cu 
dreptul în această fază decisi
vă a competiției, pierzând punc
te prețioase in fata ultimei sale 
adversare, Polonia, de care a 
fost surprinzător învinsă cu 
2—1. La prima masă a întilni- 
rii, Marina Pogorevici a pier
dut la campioana mondială de 
junioare Agnieszka Brustmann 
și la fel, la ultima, Elisabeta 
Polihroniade a cedat Grazynei 
Szmacinska. Singurul nostru 
punct este semnat de Dana Nu- 
țu-Terescenco, învingătoare în 
partida cu Vieze. Rezultate 
strînse au fost consemnate în 
majoritatea celorlalte întîlniri: 
U.R.S.S. — R.F.G. 2—1, R. P. 
Chineză — Olanda 1,5—1,5, 
Suedia — Iugoslavia 2—1, Un
garia — Islanda 3—0, Bulgaria 
— Franța 2,5—0,5, Spania — 
Brazilia 2—1. In fruntea clasa
mentului, echipa U.R.S.S. și-a 
mărit distanța, totalizînd acum
18.5 p, față de cele 16,5 p ale 
României. Urmează Ungaria șl 
Polonia, cu 16 p, R.P. Chineză
15.5 p, Olanda, R.F.G. și Suedia

15 p. Viitoarea adversară a 
formației române va fi R. P. 
Chineză.

In notabilă ascensiune se 
află, în schimb, reprezentativa 
masculină a țării noastre. Pen
tru a treia oară consecutiv, ea 
termină cu o victorie, de data 
aceasta în fața unei adversare 
puternice: România — Bulga
ria 3.5—0,5 (Gheorghiu — Trin- 
gov 1—0, Șubă — Velikov 1—0, 
Ciocâltea — Doncev 0,5—0,5, 
Ghindă — Popov 1—0). în ur
ma acestui rezultat băieții noș
tri urcă din nou în clasament, 
fiind acum creditați cu locul 
4—5 și vor întilni formația 
R.F.G. în meciul-derby al run
dei, echipa U.R.S.S. învinge 
Ungaria cu 2,5—1,5. în alte 
lntilniri intre fruntașe: S.U.A.
— Cehoslovacia 2,5—1,5, Olanda
— Canada 2—2, Anglia — Fran
ța 3,5—0,5, Suedia — Elveția 
2—2, Iugoslavia — Cuba 3—1. 
Clasament: U.R.S.S. 22,5, S.U.A. 
și Anglia 21,5 p. România și 
Canada 21 p. Ungaria, Ceho
slovacia, Iugoslavia și Olanda 
20,5 p, R.F.G. și Elveția 20 p 
etc.

© A fost hotărîtă crearea 
unei Cupe mondiale la mara
ton, care se va disputa pentru 
prima oară în 1985, în Japo
nia. Competiția rezervată e- 
chipelor naționale șl Individua
lilor, consistă într-un maraton 
pentru bărbați, altul pentru 
femei și o cursă de 10 000 m 
pe stradă pentru juniori.

Tn 1983 va fi Inaugurată o 
cursă feminină mondială pe 
distanța de 10 000 m pe stradă.

O Calendarul internațional 
al boxului pe 1983 cuprinde : 
Cupa mondială, la Roma, între 
12 și 23 octombrie ; precum și 
campionatele mondiale de ju
niori, la Santo Domingo (Re
publica Dominicană), între 18 
și 29 noiembrie.

© Primul campionat mondial 
feminin de biatlon se va dis
puta în 1985, la Egg am Etzel 
tn Elveția.
• Federația internațională 

de canotaj a hotărît să intro
ducă regula unei greutăți mi
nimale pentru ambarcațiuni și 
să admită utilizarea de portanți 
mobili la skifurl. De la 1 ia
nuarie 1983 intră în vigoare 
măsurile privind portul veste
lor de salvare, încălțăminte 
care să permită eliberarea ra
pidă a piciorului în caz de

pericol și grosimea vislelor.
• Canotajul (cu 4 probe 

masculine) va figura pentru 
prima oară anul acesta tn pro
gramul Jocurilor asiatice de la 
New Delhi (20—25 noiembrie, 
pe lacul Khadakvasla).

® O dată cu recunoașterea 
federațiilor de box din Insule
le Solomon și din Republica 
Democratică Yemen, A.I.B.A. 
a ajuns să întrunească 139 fe
derații naționale membre.

• Campionatele europene 
de natație pentru juniori pe 
anul 1985 se vor disputa la Ge
neva (Elveția), cu ocazia cen
tenarului clubului Genâve-Na- 
tation.
• Noua ediție a Cupei mon

diale la schi alpin (care debu
tează la 5 decembrie la Laax 
pentru bărbați și la 7 decem
brie la Val d'Isâre pentru fe
mei) prevede pentru prima 
oară în acest sezon și probe 
de slalom super-urlaș !
• Campionatele mondiale de 

orientare se vor ține anul vi
itor în Ungaria, în zilele de 
1—3 septembrie.
• Moscova va găzdui, între 13 

și 16 octombrie 1983 campio
natele mondiale de judo ale 
seniorilor.

DIALOG CU VALI IONESCU
(Urmare din pag. I)

a concurat acci- 
concursuri cu re- 
7 metri (7 20 m, 
m); media celor 

6,996 ml; 
: 10 con- 

cu me- 
sărituri!

: care nu 
altă să-

29 mai. cind 
den tată; trei 
zultate peste 
7,05 m; 7,04 
: rai bune 10 sărituri: I 
media celor mai bune 
cursuri: 6,91 m, egală 
dia primelor 20 de 
Sînt date elocvente, pe 
le poate alinia nici o 
ritoare și care confirmă, deopo
trivă cu recordul mondial și ti
tlul european, că Vali Ionescu 
a fost în 1982 cea mai bună 
săritoare in lungime din lume. 
Da, intr-adevăr, 1982 a fost un 
an extraordinar.

Cum va fi 1982? Chiar dacă 
acum par relaxați, deconectați 
de la tensiunea verii, antrenor 
fi campioană sînt conștienți de 
marea responsabilitate ce le stă 
pe umeri. „Știu că se poate 
mai mult, spune Zaharia. Mă 
gîndesc că, la Balcaniadă, Vali 
a avut o săritură depășită de 
7,33 in. A progresat în fiecare 
din ultimii patru ani, iar în 
1982 creșterea a fost cea mai 
substanțială". Vali intervine: 
„Vrem să păstrăm recordul 
mondial în România. Fără fal
să modestie, cred că singura

care poate bate recordul în 
1983 este Anișoara Cușmir. 
Sînt mai multe săritoare de va
loare în lume dar și în anul 
viitor supremația probei va fi 
stabilită în duelul dintre mine 
și Anișoara".

La ce nivel? — întrebăm. Mi
hai Zaharia ne arată planifica
rea principalelor concursuri din 
vara viitoare. In dreptul Jocu
rilor Mondiale Universitare de la 
Edmonton stă scris 7,25 m Tot 
in iulie, în săptămina campio
natelor mondiale de la Helsin
ki, scrie 7,15 m. înțelegem că 
atunci va fi perioada de virf 
a formei sportive și că recor
dului stabilit la 1 august 1982 
la bucurești ii va fi greu să 
„prindă" anul. Ajungind atit de 
departe, propunem o discuție 
despre limitele probei. Vait ri
dică din umeri, nu s-a gîndit la 
așa ceva; Zaharia crede ci s-ar 
putea ajunge la 7,50 m 
sfirțitul acestui deceniu, 
că o săritură de 7 metri 
rămine încă multă vreme
performanță greu de atins.

Vremea se zburlește, miroase 
a zăpadă, sezonul indoor bate 
la ușă. Vei sări in sală? „Pro
babil, dar fără ambiții prea 
mari. Le păstrez pentru la 
vară".

spre 
dar 
va 

o

în zilele următoare sînt programate cîteva partide oficiale sau 
amicale de real interes :

miercuri : Luxemburg — Danemarca (gr. 3) în cadrul campio
natului european, Irlanda — Islanda, C.E. juniori, Olanda 
Franța, amical ;

joi : Cehoslovacia — Italia (gr. 5) și Franța — Suedia (gr. 
campionatul european de tineret,

sîmbătă : Cipru — Suedia (gr. 5) și Italia — Cehoslovacia (gr. 
5) în campionatul european.

8)

CAMPIONATE
ELVEȚIA (et. 12): Bulle — 

Grasshoppers 0—1, Lausanne — 
Sion 4—0, Lucerna — Bellinzo
na 4—0, St. Gall — Aarau 2—0, 
Servette — Vevey 2—0, Wettin- 
gen — Basel 1—0, Young Boys 
Berna — Winterthur 0—0, Zu
rich — Neuchatel 3—2. Clasa
ment: 1. Grasshoppers Ziirich 
și Servette Geneva 19 p, 3. 
Zurich 18 p, 4. Neuchatel 
max șl Young Boys Berna 
p, etc.

SPANIA (et. 10): Real 
drid — Betis Sevilla 1—0, F.C. 
Barcelona — Salamanca 3—0, 
Celta Vigo — Real Sociedad 
0—1. Osasuna Pamnlona —
Malaga 1—0, Valladolid — At
letico Madrid 1—3, Sevilla — 
Zaragoza 1—2, Athletic Bilbao 
— Santander 2—0, Valencia — 
Espanol Barcelona 2—1. Clasa
ment: 1. Real Madrid 16 p, 2. 
Zaragoza 15 p, 3. F.C. Barcelo
na, Real Sociedad și Bilbao 
14 p etc.

F.C. 
Xa-

16

Ma-

HANDBALUL ROMANESC LA STARTUL SEZONULUI DE IARNA
(Urmare din pag 1)

mă înaintea campionatului 
mondial din Ungaria. Prima 
dintre ele este dubla întîlnire 
cu selecționata Iugoslaviei. 
Meciurile au loc joi și vineri 
la Kikinda șl în vederea lor 
lotul se va deplasa în Iugosla
via, avîndu-le în componență, 
printre altele, pe Viorica Io
nică, Zoranka Ștefanovici, An
gela Avădanei, Gheorghița O- 
prea, Mariana Oacă, Maria TS- 
rok, Valentina Turbatu și Ro- 
dica Covaliuc. Acestor două 
întîln'ri, care se vor disputa 
în compania unei formații as
pirantă la medaliile C.M. șl la 
calificarea la J.O., le vor ur
ma întrecerile Campionatului 
Balcanic, programate între 19 
și 21 noiembrie la Plovdiv. O 
nouă posibilitate de a lua pul
sul unor echipe — Bulgaria șl 
Iugoslavia — participante la 
„mondiale". Și, deosebit de im
portant, Bulgaria face parte 
chiar din seria noastră preli
minară !

no- 
Bu- 

va

„TROFEUL CARPATI" - 
LA CEL MAI ÎNALT NIVEL I

Selecționata masculină, pre
gătită de antrenorii Nicolae 
Nedef și Lascăr Pană, și-a în
ceput sezonul internațional ju- 
cînd patru meciuri cu repre
zentativa Bulgariei (două la 
București și două la Loveci). 
Victoriile, mai mult sau mai 
puțin detașate, nu au însem
nat, cel puțin pentru cei doi 
tehnicieni, un... narcotic. Ne
mulțumiți de cota de angaja
ment a jucătorilor, de lipsa

lor de concentrare In atac și 
îndeosebi în apărare, antre
norii au ridicat „strocul" pre
gătirilor. Firesc, pentru că tn 
această lună „7“-le nostru re
prezentativ se va confrunta cu 
principalele forțe ale handba
lului mondial.

Programat între 23 și 28 
iembrie în noua sală din 
zău, „Trofeul Carpați" 
reuni campioana mondială
reprezentativa Uniunii Sovie
tice — șl cea de a treia clasată 
la C.M., Polonia, campioana o- 
limpică — selecționata R. D. 
Germane, medaliata cu bronz 
a J.O., formația României, a 
4-a clasată la Olimpiadă, echi
pa Ungariei șl, alături de ele, 
reprfezentativa de tineret a 
țării noastre. Evident este cel 
mal puternic turneu al sezonu
lui internațional de handbal, 
un test de mare însemnătate 
la jumătatea ciclului olimpic 
Moscova — Los Angeles. îna
intea lui, echipa României va 
susține și două întîlniri ami
cale cu reprezentativa R. F. 
Germania. Primul este progra
mat în Sala sporturilor din 
Buzău, vineri de la ora 17,30, 
iair cel de al doilea duminică 
în Palatul sporturilor șl cul
turii din Capitală, tot de la 
ora 17,30.

leia de tineret, circumscrisă a- 
nul acesta la talentele de 21 
de ani („născuți în 1961 și mai 
tineri"). Pregătirea formației a 
fost încredințată cuplului de 
tehnicieni Eugen Trofin — Ce
zar Nica. După două meciuri 
cu echipa de juniori, reprezen
tativa de tineret a României 
va juca sîmbătă șl duminică, 
In deplasare, cu selecționata de 
tineret a R.D. Germane, pen
tru ca între 23 și 28 noiembrie 
să participe la „Trofeul Car- 
pați".

TINERETUL ÎNCEARCĂ 
SA SE IMPUNĂ

Treptele devenirii în handbal 
sînt cunoscute : juniori, tineret, 
seniori. Există o permanentă 
grijă pentru existența unei e- 
chipe naționale de tranziție în
tre juniori șl seniori, a ace-

12 MECIURI PENTRU 
JUNIORI Șl JUNIOARE
Juniorii și junioarele vor 

susține 12 partide, băieții 6 și 
fetele 6. Primele au și avut 
loc la Debrețin, în compania 
reprezentativelor Ungariei, ur
mătoarele sînt programate sîm
bătă, la Alexandria, și dumi
nică, în Capitală, formațiile 
noastre întîlnlnd pe cele ale 
Poloniei, La 20 și 21 noiem
brie, la Ploiești și București, 
noi confruntări vor avea loc în 
compania reprezentativelor R.D. 
Germane.

Programul bogat și divers, nu 
numai al acestei luni ci și al 
întregului an, asigurat tinerei 
generații, poate și trebuie să 
reliefeze talentele pregătite în 
secțiile de juniori. Mai mult 
însă, ele constituie și un edi
ficator bilanț al activității an
trenorilor din zecile șl zecile 
de cluburi în care principalul 
obiectiv este pregătirea și pro
movarea handbaliștilor și har 
batistelor de valoare. Să le a- 
cordăm, deci, atenția cuvenită.

UNGARIA (et. 11): Vasas — 
Debrecen 4—2, Diosgydr 
Honved 0—1, Csepel — 
1—0, - - 
hely 
2—2, 
2—0, 
1—1,

Pecs 
Nviregyhaza — Szombat- 
0—0, Bekescsaba — MTK 
Videoton — Ujpesti Dozsa 
Tatabanya — Zalaegerszeg 
Ferencvaros — Gybr 0—3. 

Clasament: Raba Eto Gy5r 18 
p, 2. Csepel 17 p, 3. Honved 
14 p, 4. Ferencvaros 13 p, 5. 
Vasas 12 p etc.

IUGOSLAVIA (et. 14): Dina
mo Zagreb — Velez Mostar 
3—1, Buducnost — Ilajduk Split
1— 0, OFK Beograd — Vojvodi- 
na 3—2, Tuzla — Zemun 0—0, 
Radnicki — Vardar Skoplje
2— 0, Dinamo Vinkovici — Rije
ka 3—1, Zelezniciar Sarajevo 
— Sarajevo 1—0, Olimpia Lju
bljana — Osijek 1—0. Cla
sament: 1. Dinamo Zagreb
21 p, 2. Partizan Belgrad
20 p, 3. Buducnost Titograd 17 
p, 4. Hajduk Split și Radnicki 
Niș IS p.

OLANDA (et. 13): Helmond 
Sport — Groningen 2—2, AZ’67 
Alkmaar — Haarlem 0—1, 
Zwolle — Excelsior Rotterdam 
0—2, Twente Enschede — Sparta 
Rotterdam 1—1, Nijmegen — 
Eindhcven 1—3, Feyenoord — 
Sittard 4—1, Utrecht — Deven
ter 3—1. Kerkride — Breda 
0—0, Tilburg — Ajax 0—3. Cla
sament: 1. Feyenoord Rc: ter
dam 22 p, 2. PSV Eindhoven
21 p, 3. Ajax Amsterdam 21 p,

4. Roda J.C. Kerkrade 16 p, 5. 
Excelsior Rotterdam 15 p etc.

CEHOSLOVACIA (et. 11): In
ter Bratislava — Sparta Pra
ga 1—1. Slavia Praga — Presov 
4—0, Brno — Bratislava 3" Ț, 
Oloruouc — Kosice 2—1, Nitra
— Cheb C—0, Trnava — Zilina 
1—0, Ostrava — Vitkovice 2—1, 
Dukla — Bohemians 3—4. Cla
sament: 1. Bohemians Fraga 
17 p, 2. T.J. Vitkovice 15 p, 3. 
Slavia Praga 15 p, 4. R. H. 
Cheb 13 p, 5. Dukla Praga 13 
p, 6. Banik Ostrava 13 p etc.

SCOȚIA (et. 10): Aberdeen
— Dundee United 5—1, Dundee
— Celtic Glasgow 2—3, 
marnock — Morton 3—1, Glas
gow 
4—0, 
3—0. 
gow 
Dundee United 14 p, 4. Glas
gow Rangers 13 p, 5. Dundee 
9 p, etc.

Kil-

Rangers — Motherwell 
St. Mirren — Hibernian 

Clasament: 1. Celtic Glas- 
17 p. 2. Aberdeen 14 p, 3.

★

• Cunoscutul jucător italian 
Antonio Cabrini, fundașul stin
gă al campioanei țării, Juven
tus Torino, și al reprezentative'’, 
„azzurre" a fost operat de me
nise la genunchiul drept si va 
fi indisponibil pentru cel puțin 
2 luni, deci și la meciul Italia 
— România de la Florența, 
din cadrul campionatului euro
pean.
• La Acapulco, în 

are loc un important
internațional pentru echipe de 
juniori dotat cu „Cupa Joao 
Havelange". Cîteva rezultate : 
Argentina — S.U.A. 1—1 (0—0), 
U.R.S.S. — Israel 5—2 (2—0), 
Brazilia — Costa Rica 2—0 
(1—0), Mexic — Australia 1—1 
(0—0), Brazilia — Australia 
2—2 (1—1), Mexic — Costa 
Rica 1—1 (0—1).

Mexic, 
turneu

TELEX o TELEX 3 TELEX • TELEX o TELEX
ATLETISM © Columbianul’ 

Victor Mora a ciștlgat seml-ma- 
ratonul (2a,9 km) de la San Juan 
de Porto Rieo in 1505. L-a ur
mat, la 2 minute, compatriotul 
său German Para • Cursa de o 
milă disputată pe străzile Romei 
a revenit americanului Sydney 
Maree în 4:05,9,

AUTOMOBILISM • Raliul Hl- 
malayel a fost cîștigat de ken- 
yanul Jayant Shah („Datsun”). 
Traseul a măsurat 4 000 km. • 
Cursa de 500 mile de la Hamp
ton (Georgia), pentru mașini de 
serie, a revenit amerlcaniului Bo
bby Allison („Chevrolet Monte 
Carlo") cu o medie orară de 
210,500 km. După numai 66 de 
sutimi de secundă a sosit Harry 
Gant („Buick"). • Marele Pre
miu al Australiei (formula „Pa
cific"), desfășurat la Melbourne, 
a fost cîștigat de pilotul de for
mula I Alain Prost (Franța — 
„Renault"), urmat la 15,32 s de 
compatriotul șl coechipierul său 
Jacques Lafflte.

BOX • Dominicanul 
Mercedes este noul 
mondial (WBC) al 
muscă. El l-a învins la puncte, 
în 15 reprize, la Los Angeles, pe 
mexicanul Freddie Castillo.

CICLISM • După patru zile 
tn cursa de 6 zile de la Mtln- 
chen. conduce perechea Franck 
(R.F.G.) — Rinklin (Danemarca)

cu 176 p, urmată de Sercu (Bel
gia) — PIJnen (Olanda) 160 p.

GIMNASTICA • La Halbei~slr;dt 
(R.D. Germană) echipa feminină a 
R.D. Germane a Întrecut Un
garia cu 376,90 p la 359,95 p. La 
individual a câștigat Maxi Gneuck 
cu 76,95 p, urmată de Sylvia Ram 
75,45 și Franks Voigt 74,95 p (toa
te din reprezentativa R.D.G.).

HANDBAL a Turneul femi
nin de la Oslo a fost câștigat de

8 p, urmată 
Cehoslovacia 6 
6 p, Olanda 2

R.D. Germană cu 
de Norvegia 8 p, 
p, R.F. Germania 
p, Franța Op.

TENIS « Finală 
McNamee — Vilas 
2—6, 6—3 ; In semifinale : 
Namee — Curren 3—6, 6—3, 6—3, 
Vilas — Arias 7—5, 3—6, 6—1 ■
Semifinale la Stockholm : Wilan- 
der — Laptdus 6—4, 6—4, Lecon
te — Fibak 3—6, 6—3, 6—3. •
Finală la Quito : Gomez (Ecua
dor) — Couirteau (Franța) 7—5,

la Baltimore ! 
4—6, 7—6, 7—5, 
' " " Mc-

Eleondo 
campion 

categoriei

6—3.
TIR • Proba de pistol cu aer 

comprimat pe echipe din cadrul 
campionatelor mondiale de la 
Caracas a revenit formației R.D. 
Germane cu 1160 p (record mon
dial), urmată de S.U.A. 1157 p șl 
U.R.S.S. 1 154 p. Proba de pis
tol standard a revenit sovieticii-' 
lui Vladas Turla cu 592 p, ur
mat de Serghel Rtsev (U.R.S.S.) 
591 p șl Jacques Cheres (Franța) 
590 p.
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